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L’idée d’être après la mort enseveli dans un oubli total est une pensée douloureuse
pour tout homme. Le désir de vivre dans la mémoire des hommes fut toujours la
passion des grands âmes. Les héros, soit vertueux, soit criminels, les philosophes
ainsi que les conquérants, se sont flattés de l’espoir d’agir sur les âmes des
hommes lorsqu’eux-mêmes n’existeront plus. Si l’homme commun ne porte pas si
loin ses vues, il est au moins sensible à l’idée de se voir renaitre dans ses enfants,
c’est pour eux qu’il plante un arbre qu’il ne verra jamais dans sa force.
d’Holbach, Système de la nature, 1e deel, hfst 14 (1770)

Les vivants ont une vie courte en général, il ne reste d’eux, au mieux, que
quelques traces ou souvenirs, et des places aux cimetières pour les humains.
Dans la petite ville voisine du lieu que j’habite, je connaissais, il y a quatrevingts ans, une multitude de personnes dont nul ne se souvient aujourd’hui.
Les dictionnaires des noms propres assurent une vie posthume à des
personnalités de la science, de la politique, des arts etc… mais au fil du
temps, on a d’autres dictionnaires, et seuls quelques noms se retrouvent dans
tous.
Marcel Conche, Nouvelles pensées de métaphysique et de morale, 2016

L’amour veut, par-delà la mort, la transmission de la vie. Ainsi celui qui a fondé une
entreprise et vécu pour elle (culturelle, commerciale, humanitaire ou autre),
lorsque celui ou celle qu’il aime prend le relais de son activité et en assure la
continuité, quel n’est pas son bonheur ! Et peu importe ici qu’existe ou non le lien
biologique, l’essentiel étant de l’ordre de l’âme en de l’esprit.
La mort est le mur invincible contre lequel se brisent tous les projets. « Tous » ? Oui,
si l’on est seul: là est la sanction de l’égocentrisme, de l’égoïsme. Mais par l’amour,
on n’est plus seul. Et la mort se trouve vaincue, si du moins les amants ne sont pas
entraînés par le même destin, si, de par le décalage des générations, joue le
décalage des destins. La mort n’est rien si l’on aime ce qui vient après soi.
L’amour vrai est la meilleure chose qui puisse venir à un être humain. Quoi de
meilleur que ce qui nous sauve de la mort ? Or, il suffit d’aimer celui qui vient après,
non d’un amour fantastique mais d’un amour de raison, pour revivre en lui de la vie
même que l’on a voulue pour soi – et, pour un philosophe, ce sera une vie
philosophique.
Marcel Conche, Analyse de l’amour, 1996
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Voorwoord
Dit document is samengesteld uit notities voor een concrete filosofische wandeling. Daardoor
is er een zekere rommeligheid aanwezig en zijn er bepaalde onevenwichten.
Een mindere filosoof krijgt al eens meer aandacht dan objectief gezien verantwoord is (of
omgekeerd), bepaalde thema’s krijgen speciale aandacht, sommige formuleringen zouden
beter kunnen of moeten voor een officiële publicatie, sommige teksten zijn vertaald en andere
niet, soms wordt er enkel feiten meegedeeld en soms wordt er een commentaar of waardering
toegevoegd, sommige illustraties zijn klein en andere groot (foto’s bedoeld om te tonen aan de
wandelende groep zijn in principe op A4 formaat afgedrukt, de andere foto’s in kleiner
formaat).
Toch is dit document meer dan vrijblijvend amusement en heeft een niet geringe ambitie: het
schetsen van de geschiedenis van de moderne westerse wijsbegeerte, met het oog op het
aanduiden wat nu de meest vereiste visies zijn.
Iedereen kan ronddwalen in de document zoals hij of zij wil, maar hopelijk probeert hij of zij
toch iets van de rode draad te zien en staat daar af en toe bij stil.
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Inleiding: filosofie her-denken
rue d’Ulm 45 - Ecole normale supérieure
Als er een centrum bestaat van filosofie in Frankrijk, dan is het wel de ENS (Ecole Normale
Supérieure).

Ecole normale supérieure
 gesticht tijdens Franse Revolutie om hogere
leraren en ambtenaren op te leiden
 afdeling wetenschappen (Sciences) (bekend
om fysica en wiskunde) en afdeling humane
wetenschappen (Lettres)
 de top in Frankrijk voor filosofie de laatste
twee eeuwen:
- 19e eeuw: Henri Bergson, Jaurès, Alain,
Léon Brunschvicg
- fenomenologie: Jean-Paul Sartre, Maurice
Merleau-Ponty
- marxisten: Louis Althusser, Alain Badiou,
Balibar, Rancière
- postmodernisten (French Theory): Michel
Foucault, Jacques Derrida
- sociologen: Émile Durkheim, Pierre
Bourdieu
- psycho-analyse: Lacan
- Serres, Glucksman, Finkielkraut
- nieuwe richting: speculatief realisme (Quentin Meillassoux)
- liberale socialisten: Yves Michaud, Alain Renaut
- Marcel Conche, Comte Sponville… en zo vele anderen.
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De ENS is het ideale vertrekpunt voor een filosofische wandeling in Parijs.
Vooraf is het nodig te verduidelijken wat filosofie juist is, wat filosofisch wandelen inhoudt en
waarom dit bij uitstek in Parijs kan gebeuren.

Filosofie
 nadenken om kennis te verzamelen, om belangrijke vragen te beantwoorden
 nadenken = niet steunen op gewoonte of autoriteit, maar op eigen verstand
(rationaliteit)
= verder gaan, zich afvragen of het niet anders kan zijn, kritiek geven op reeds
gegeven antwoorden (dus gevaarlijk: filosofen worden vaak uitgeschakeld,
letterlijk of op andere manieren)
 3 grote vragen, 3 deelgebieden van de filosofie:
1) epistemologie en leer over de wereld (natuurfilosofie en metafysica): hoe kunnen we
de wereld kennen en hoe zit die wereld dan in elkaar, zowel de natuur als het geheel
dat bestaat? wat is de goede kennismethode en welke resultaten levert die op?
 sinds 1600: natuurfilosofie op basis van de experimentele methode afgesplitst als
natuurwetenschap; soortgelijke pogingen om filosofie van de mens en van de
samenleving af te splitsen (als psychologie en sociologie) lukken niet
2) samenlevingsethiek: hoe leven we best samen? hoe organiseren we de samenleving,
economisch en politiek?
3) goedlevensethiek: wat vangen we aan met ons leven, wat is het goede leven, wat is de
zin van het leven, wat is de betekenis van de dood?

Filosofisch wandelen
In een filosofische wandeling wordt stilgestaan bij materiële sporen van filosofen in de stad:
 plaatsen waar filosofen gewoond of gewerkt hebben (al dan niet aangeduid met plakkaat)
 plaatsen waar ze begraven zijn
 plaatsen waar ze herdacht worden, met standbeeld, een plakkaat of met straatnaam.
Het doel is filosofen te herdenken, in de dubbele betekenis van dit woord:
 enerzijds herinneren, eer betuigen en de reden daarvan verduidelijken: hun denken en het
belang daarvan verduidelijken
- wij geven daardoor zin aan die filosofen (zie citaten op p.2)
 anderzijds her-denken, zelf nadenken of het denken van die filosofen correct is, of die
filosofen ons nog iets te vertellen hebben. Filosofisch wandelen is, vertrekkend van oude
filosofen, filosoferen over onze tijd.
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Parijs, dé stad van filosofen
Geen stad met meer filosofen dan Parijs:
 één van de rijkste steden ter wereld - in middeleeuwen grootste middeleeuwse stad en nu
nog hoofdstad van land dat behoort tot G7
 in Frankrijk alles gecentraliseerd in de hoofdstad (in tegenstelling tot Engeland, met
Oxford, Cambridge en London, of USA met diverse prestigieuze universiteiten)
 gevolg is dat vele filosofen uit andere landen naar Parijs komen, voor lezingen of voor
langere periode, zodat ook zij sporen nalaten.
 heel geschiedenis van de filosofie kan in Parijs verteld worden.

Een wandeling door de geschiedenis van de filosofie
Meerdere verhaallijnen:
 officiële filosofie, gesteund door de machthebbers, tegenover nieuwe (revolutionaire
filosofie), met verzoeningsfiguren
 continentale filosofie (Frans en Duits) tegenover analytische filosofie (Angelsaksisch)
 hoogmoedige en nederige filosofie tegenover bescheiden filosofie
 het gevaar van filosoferen
 filosofen over homoseksualiteit, en de geaardheid van filosofen.
Hoofdverhaal:
 ontstaan van de moderne filosofie vanaf 1500 en de fouten van dit denken
= geschiedenis van onze cultuur vanaf middeleeuwen tot nu: dominerende ideeën en de
kritieken erop
cfr. filosofie als weerspiegeling van culturele ontwikkeling: de suggestie voor en de verdediging
van nieuwe ontwikkelingen + kritiek erop van zij die niet akkoord gaan.
De wandeling volgt de geschiedenis, hoewel af en toe bij de bespreking van een periode een
element uit een andere periode vermeld zal worden.
Vooraleer we beginnen bij de vroege middeleeuwen, gaan we eerst zeer kort door de
geschiedenis in omgekeerde volgorde.

Huidige filosofie in Frankrijk
 een spraakmakende richting zoals existentialisme (Sartre, Camus) in jaren 1940-1960, of
postmodernisme (Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard) in jaren 1960-2000: ?
 levende Franse filosofen die vertaald worden in Nederlands: vaak over zin van het leven
vanuit een atheïsme:
marxist Alain Badiou: zin ligt in geschiedenis
Comte-Sponville: actualiseren grote atheïsten zoals Epicurus, Spinoza, Marx
Michel Onfray: hernemen hedonisme
Luc Ferry: humanisme als mens-god.
De vraag wordt op het einde opnieuw gesteld.
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Mogelijke uitbreiding: rue Gay-Lussac 52 – Amorim
de Carvalho
Amorim de Carvalho (1904-1976)
Je hoeft niet altijd zeer bekend te zijn om een herdenkingsplakkaat te bekomen in Parijs.
Amorim de Carvalho is in dit geval.
Zoals velen was hij een banneling in Parijs, maar wat uitzonderlijk is: hij ontvluchtte zijn thuis
omwille van het rechtse karakter van zijn ideeën, terwijl de meeste bannelingen vluchtten
omdat ze te links worden beschouwd.
Uit het boek Les Portugais à Paris: au fil des siècles & des arrondissements :
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rue de l'Estrapade 15 - situationisten
De nog bestaande Bistrot de l’Estrapade was
het hoofdkwartier van Guy Debord en zijn
« situationisten ». Dit verwijst naar de jaren
1960-80.

Guy Debord (1931-1994)












links schrijver, cineast en filosoof
geboren in Parijs
maakt studies rechten aan universiteit
van Parijs niet af
kort lid van de socialistische groep Socialisme ou barbarie
sticht in 1957 zelf de Situationistische Internationale
bekendste boek De spektakelmaatschappij (1967)
situationisme was eerst beweging binnen kunstwereld, met surrealistische inslag (bv.
toegepast op architectuur en urbanisatie)
later politieke invulling: actualisering van de marxistische kritiek op het kapitalisme
het na-oorlogs kapitalisme maakt de sociale relaties tot een spektakel; expressie wordt van
doorleefde ervaringen herleid tot de consumptie van objecten
in hoog technologisch kapitalisme blijven de mensen maar werken (je krijgt dus productie
om de productie), in plaats van meer vrije tijd te beleven
verzet hiertegen moet komen door het creëren van “situaties” waar opnieuw gestreefd
wordt naar de vervulling van authentieke verlangens.
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Guy Debord met pint in de hand

publicatie (1957)
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place Emmanuel Levinas
Dit plein is genoemd naar één van de belangrijke filosofen uit het midden van de 20e eeuw.

Emmanuel Levinas (1906-1995)







geboren in Litouwen, in joodse familie
studeert in Straatsburg, nadien bij de fenomenologen Husserl en Heidegger
vestigt zich in Parijs en wordt in 1931 Frans staatsburger
leidt 35 jaar de École normale israélite orientale (in 16e arrondissement)
belangrijkste werk Totalité en Infini (1961)
nadien docent aan Paris Nanterre en de Sorbonne.

 filosofie van de Ander: de ander kan nooit herleid worden tot mijn wereld;
Levinas verwerpt “egologie”, maar evenzeer de “ontologie”, waarbij het 'ik' onderworpen
wordt aan het allesomvattende Zijn en dus ook de intersubjectiviteit verdwijnt (bv. in het
communisme);
bij zowel egologisch als ontologisch denken is er sprake van een totaliserend monistisch
denken want de totale werkelijkheid wordt steeds onder één noemer gevat; het werkelijk
anders-zijn is in dit denken een bedreiging en dient zo vlug mogelijk te worden ingepast
in het eigen denken.
 ethiek van het gelaat: het gelaat van de ander doet een oproep aan mij tot
onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid voor hem
 de ander is ook altijd de Ander (met hoofdletter);
de Oneindige openbaart zich uitsluitend in het gelaat van de Ander. God komt daar zelf
niet aan te pas, hij laat zich door het menselijke bewustzijn niet in kaart brengen. God is
veeleer de Ongrijpbare die voorbijgegaan is en die mij met de Ander heeft achtergelaten.
Wanneer ik een appel van de Ander beantwoord, 'zie' ik God in het gelaat van die Andere.
God staat dus niet boven de mens (religieus verticalisme) maar is terug te vinden op
Aarde in het gelaat van de weerloze Andere
 Levinas herneemt m.a.w. de nederigheidsmoraal van het christendom (hoewel hij zelf
geen christen was).
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Le moi, devant autrui, est infiniment responsable.
L'intuition fondamentale de la moralité consiste peut-être à s'apercevoir que je ne suis
pas l'égal d'autrui.
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rue Clovis - lycée Henri IV









één van de meest prestigieuze middelbare
scholen
bereidt vooral voor op toelatingsexamens
“grands écoles” van “lettres” (humane
wetenschappen), bv. de Ecole normale
supérieure – dit via 2 jaar na middelbaar:
khâgne en hypokhâgne
hier studeerden zeer veel filosofen: Sartre,
Foucault
een “bijzondere” leerling was Guy
Hocquenghem
zeer bekende filosofen waren er een tijdje
leraar, o.a.2 belangrijke figuren van rond 1900:
Bergson en Alain
was vroeger abdij van St Geneviève, gesticht in 502 door Clovis (samen met St Germain des
Prés de oudste abdij van Parijs).
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Guy Hocquenghem (1946-1988)

 geboren in voorwijk van Parijs
 wordt leerling van lycée Henri IV
 begint er op zijn 15e een liefdesrelatie met zijn professor filosofie, René Schérer, die 22
jaar ouder is (en als homoseksueel activist ook pedofilie verdedigt in de jaren 1970)
 studeert nadien aan ENS
 neemt deel aan bezetting Sorbonne in mei 1968
 wordt actief in Front homosexuel d'action révolutionnaire (FHAR)
 heeft vele vriendschappen met vooral Tunesiërs
 doet in 1972 coming out in het links weekblad Le Nouvel Observateur
 geeft les aan Université de Paris-Vincennes, maar is vooral actief op literair en
journalistiek vlak
 sterft aan aids.
 zijn boek Le désir homosexuel (1972) wordt door sommigen beschouwd als het eerste
werk van “Queer Theory”
 bouwt hierin voort op de ideeën van Gilles Deleuze en Félix Guattari in hun Kapitalisme
en schizofrenie
 geeft een kritiek op de visie van Freud en Lacan op het seksueel verlangen.

René Schérer en Guy Hocquenghem
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Henri Bergson (1859-1941)













geboren in Parijs
studeert aan ENS, in dezelfde klas als de socioloog Emile Durkheim en Jean Jaurès
is o.a. leraar aan het lycée Henri IV
later verbonden aan ENS en aan het Collège de France
de belangrijkste filosoof in Frankrijk rond 1900
krijgt in 1927 de Nobelprijs voor literatuur (die werd toen ook aan filosofen gegeven die
enkel filosofie schreven – zo zal ook Bertrand Russell de prijs krijgen in 1950)
sterft in Parijs, in zijn woning, boulevard de Beauséjour 21 (16e arrondissement).
wil als filosoof los komen van de positivistische, wetenschappelijke benadering van het
leven die in de 19e eeuw op de voorgrond was gekomen (Russell karakteriseert Bergsons
filosofie dan ook als volgt: His imaginative picture of the world, regarded as a poetic
effort, is in the main not capable of either proof or disproof)
ontwikkelt daarom het vitalisme: het leven kan niet mechanisch verklaard worden; er is
meer dan chemie: Bergson spreekt over een élan vital, een creatieve kracht
zo zijn er ook twee vormen van tijd: de natuurkundige tijd en de existentieel beleefde
tijd, wat Bergson la durée noemt
er zijn ook twee vormen van moraal, een gesloten en een open moraal, en twee vormen
van religie, een statische en een dynamische: de eerste soort richt zich op het behoud
van de samenleving, de tweede soort, belichaamd in helden en heiligen (en niet te
formuleren door filosofen, hoewel die vaak in die richting kunnen gaan in hun denken),
richt zich op de creatie van een nieuwe mensheid.

Bergson getuigt van de onuitroeibare opvatting dat er “meer” moet zijn dan wat wetenschap
toont, een gevolg van de onmacht om de uiteindelijke zinloosheid van het bestaan te
aanvaarden.

sterfhuis

Bergson in 1910

herdenking in het Panthéon
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Alain (1868-1951)

 pseudoniem van Émile-Auguste Chartier
 na studies aan ENS leraar in diverse
steden, in Paris aan Lycée Condorcet
 wordt leraar aan Lycée Henri IV
 ontwikkelt niet zozeer een systeem, maar
schrijft vooral beschouwingen neer, die hij
Propos noemt: korte artikelen over de
meest diverse onderwerpen, vertrekkend
van de actualiteit of alledaagse
gebeurtenissen
 ijvert voor het pacifisme.

graf op Père Lachaise
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Panthéon







kerk uit 2e helft 18e eeuw
in 1791 herdenkingsoord voor beroemde Fransen: schrijvers (Zola, Hugo), wetenschapslui
(Pierre en Marie Curie) en de filosofen Rousseau, Voltaire en Jaurès (over wie later meer )
zijn er begraven
er is een herdenking van Rousseau, Diderot en Henri Bergson
de jonge Schopenhauer beschreef het Panthéon
Mitterrand bij inhuldiging in 1981: legt roos op graf Jaurès.

Onmiddellijk na zijn eedaflegging ging Mitterrand (de laatste socialistische president: hij
nationaliseerde fabrieken, wat hij enkele jaren later wel ongedaan maakte) naar het Pantheon en
bezocht het graf van Jaurès en verzetsstrijder Moulin.
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Arthur Schopenhauer (1788-1860)

 Duits filosoof, die vooral in Frankfurt leefde
 was op jeugdige leeftijd door erfenis al zeer rijk
 mislukte om academische carrière op te bouwen en kreeg pas op einde van zijn leven
erkenning
 trouwde nooit (“er is geen vrouw die deugt”), at elke dag in hetzelfde restaurant en ging
wandelen met zijn 2 poedels
 wordt algemeen erkend als schrijver van zeer mooi, beeldrijk proza, lezenswaardig alleen
al voor de stijl.

Kennisleer en metafysica
 ondanks wat Kant beweerde kan de mens toch de echte wereld kennen (de dingen op
zich, los van onze waarneming)
 wereld is een Wil die voortdurend in beweging is; individuele zaken bestrijden elkaar
voortdurend, Wil is vuur dat zichzelf verteert
 gevolg voor individuen: niets dan ellende (cfr. boeddhisme, dat Schopenhauer
introduceerde in Europa), er is geen zin in leven
Samenlevingsethiek
 belang van het medelijden
Goedlevensethiek
 leven is al ellende en kan ten hoogste wat troost vinden
 troost kan vooral door de kunst, die Wil uitbeeldt.
Schopenhauers visie is een filosofie waarmee iedereen zou moeten beginnen, om de hoogmoed
van de zo vele systemen definitief af te zweren. Het is de basis waarvan men moet vertrekken
om te kijken wat haalbaar is in het leven.
Wel blijft Schopenhauer te nederig: er is meer bereikbaar dan medelijden en kunst als troost.

Band met Parijs
Op zijn 15e maakt Schopenhauer een reis door Europa, waarvan zijn bedenkingen bewaard zijn.
 in 1803 in Gent:
Tegen de avond maakten we een wandeling door de stad. Gent lijkt erg op Antwerpen.
Sommige huizen zijn paleizen, andere zijn vervallen gotische gebouwen. We bezichtigden
het raadhuis, een fraai gebouw waar ook aan de voorbereidingen voor de komst van
Bonaparte werd gewerkt. Vandaar gingen we naar de kathedraalkerk. Die is prachtig
gebouwd en bevat een paar mooie schilderijen en voortreffelijke marmeren beelden.
 in 1804 2 maanden in Parijs:
Le Pantheon n’est pas encore achevé, cependant, c’est sans nul doute un des plus beaux
bâtiments d’Europe et l’ampleur de son plan correspond à la destinée de ce magnifique
bâtimemt.
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Schopenhauer in 1815 en in 1859
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Standbeelden oprichten… en vernietigen
Het standbeeld van Rousseau aan het Panthéon (door André Bizette-Lindet) dateert uit 1952.
Het verving een vroeger beeld dat door de nazi’s tijdens de bezetting van Parijs verwijderd
werd.
Parijs kende 2 perioden van vernietiging van standbeelden:
 tijdens de Franse revolutie werden enkele beelden vernietigd van vroegere
“onderdrukkers”, vooral vroegere koningen
 tijdens de bezetting van Parijs in de tweede wereldoorlog verwijderden of vernietigden
de nazi’s meer dan 100 standbeelden, van voorvechters van de mensenrechten
(Verlichtingsfilosofen zoals Voltaire en Condorcet) en van socialisten. Vaak was het meer
te doen om het metaal dan om de ideeën van de geëerde denker of kunstenaar. Ook vele
allegorische standbeelden (genre De lente en De zaaier) verdwenen.
Op vele plaatsen in Parijs staat nog de sokkel zonder beeld.

Maar niet alleen het vernietigen van beelden
is ideologisch bepaald. Ook het oprichten van
beelden vertelt veel over wat een bepaalde
samenleving of politiek regime waardevol
acht.
Zo zijn er zeer veel beelden van gematigde
Verlichtingsfilosofen (Voltaire en
Montesquieu op kop, maar ook een Turgot)
en bijna geen van de radicale filosofen (zo
geeft wikipédia geen Parijs beeld van
Helvétius, d’Holbach, Mably). De
uitzondering is Rousseau als inspirator van de
radicale vleugel van de Franse
revolutionairen.

Jean-Jacques Rousseau (rechterzijde van het
Panthéon), André Bizet-Lindet, 1952 (in plaats
van het bronzen beeld van 1889 dat door
Duitsers werd vernield)
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Het huidig fronton van het Panthéon dateert van 1837. Rousseau en Voltaire staan erop afgebeeld.

Rousseau en Voltaire, Pierre-Jean David, 1830 – 1837
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graf Jaurès in crypte Panthéon
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tombe en beeld Voltaire in crypte Panthéon
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monument voor Diderot in Panthéon
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monument voor Diderot

monument voor Rousseau in Panthéon
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graf Rousseau in crypte Panthéon

Rousseau’s Confessions
 autobiografie geschreven in periode 1776-1769
 zeer openhartig; cfr. openingszin:
Ik ga iets ondernemen dat nooit eerder is gedaan en dat, als het eenmaal is
uitgevoerd, niet zal worden nagevolgd. Ik wil aan mijn medemensen een
mens laten zien zoals hij werkelijk is en die mens ben ik zelf.
 vaak afrekening met vroegere vrienden, de philosophes met wie hij in onmin was
geraakt (Rousseau had trekken van paranoia)
 ook beschrijving van zijn seksuele verlangens, bv. hoe hij probeerde vrouwelijke
passanten in een steeg te verleiden tot billenkoek
Het boek bevat 2 passages waarin mannen tot hem toenadering zoeken.
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Episode met de Moor
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Episode met de man die zich gezamenlijk wil amuseren
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kerk St-Etienne-du-Mont – begraafplaats Pascal
Hier werd Blaise Pascal (over wie later meer) begraven. Het graf is niet bewaard, maar de
filosoof wordt op 3 plaatsen in de kerk herdacht.
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Middeleeuwen: religieus denken
De eerste intellectuele activiteit in Parijs had plaats in de scholen verbonden aan de 2
belangrijke abdijen, die van St Geneviève (waar nu lycée Henri IV is) en die van St Germain des
Prés.
Later kwam er een school bij de kathedraal van Notre Dame.

Kernpunten middeleeuwse filosofie
Volledig ingebed in religie van het christendom.
Kennisleer en metafysica
 de waarheid zit vervat in de heilige geschriften en in de uitleg ervan door kerkgeleerden
(eerste generatie: de kerkvaders, zoals Augustinus en Tertullianus)
+ waarheid die we leren uit de wereld (natuur) moet in overeenstemming zijn met de waarheid
van de schrift (dubbele waarheid: 2 boeken van God zijn wereld en schrift, die dezelfde
waarheid vertellen)
cfr. Augustinus: de rede kan weliswaar niet het laatste mysterie van het geloof doorgronden,
maar is daar ook niet in onoplosbare tegenspraak mee. Vanuit haar kant kan de theologie
zich met vertrouwen van de rationele kennisaspecten in de filosofie bedienen.
typisch voor scholastiek: invloed van Aristoteles
 wereld is geschapen door een almachtige en oneindig goede god
 vaststaande harmonie in de wereld (uitgewerkt in een cosmologie)
 de natuur is teleologisch (uitgewerkt in de natuurfilosofie)
 de mens heeft een sterfelijk lichaam, maar een onsterfelijke ziel.
Samenlevingsethiek
 de maatschappelijke en politieke ordening is door god gewild en is dan ook harmonisch
 mensen hebben de plicht anderen te helpen door de deugd liefdadigheid toe te passen.
Goedlevensethiek
 god heeft de mens geschapen om later deel te hebben aan een eeuwige gelukzaligheid, die
bestaat in de eeuwigdurende aanschouwing van god (cfr. geluk van verliefde in de
aanwezigheid van de geliefde vertoeft)
 wereldse lust is tijdelijk en daarom:
- lijden moet verdragen worden
- wereldse lust is vaak slecht (duivels), bv. seksuele lust die niet tot voortplanting leidt
- wie wereldse lust stelt boven hemelse gelukzaligheid en gods geboden niet volgt, zal deze
laatste niet bekomen.

44

jaren 1000
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Eerste periode: abdijscholen
 eerst onderwijs in de abdijen
 Karel de Grote richt school op in Parijse abdijen, die nog in velden rond de stad lagen:
- abdij van St Germain des Prés (gesticht 6e eeuw)
- abdij van St Geneviève
e
 in 11 eeuw was belangrijkste abdijschool in Europa die van de abdij van Bec in
Normandië, onder leiding van Anselmus (1033-1109), die later aartsbisschop van
Canterbury wordt.

Tweede periode: kathedraalscholen
 later ook onderwijs in scholen verbonden aan stedelijke kathedralen
- kathedraalschool van Chartres
- in Parijs: kathedraalschool Notre Dame
 onder controle van abten en bisschoppen
 inhoudelijk: strijd i.v.m. universalia
- realisten: abstracte begrip bestaan echt, los van de concrete voorwerpen
- nominalisten: begrippen zijn enkel namen; enkel concrete voorwerpen
bestaan echt.

Willem van Champeaux (1070-1121)

 doceert aan Notre Dame, sticht later abdij St Victor (waar nu Plantentuin is).

Peter Abelard (1079-1142)





leerling van Willem
doceert aan Notre Dame
in conflict met zijn leraar
bekend van zijn affaire met Héloïse.

Hugo van Sint-Victor (ca. 1097 1140)

 nam in 1115 zijn intrede in de Abdij Saint-Victor te Parijs (Victorijnen), waar hij aan de
beroemde kloosterschool in de Godsgeleerdheid onderwijs gaf
 werd de "tong van Augustinus" genoemd.

Peter Lombard (1096-1160)

 bisschop van Parijs
 schrijft Sententies, standaard theologieboek voor de komende eeuwen.
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Fragment uit Sententies van Peter Lombard
Book 2
DISTINCTION XVIII
Chapter 1: On the formation of the woman.
Chapter 2: For what reason was she formed from the side of the man, and not from another part of his
body?
Chapter 3: For what reason was the rib withdrawn from the man sleeping, and not waking?
Chapter 4: Why was she made from a rib, multiplied in itself without the addition of any extrinsic thing?
Chapter 5: On superior and inferior causes.
Chapter 6: Of the causes, which are at once in God and in creatures, and of those, which are only in
God.
Chapter 7: On the soul of the woman, which is not from the soul of the man, because souls are not on
account of a transduction.
DISTINCTION XXIV
Part I, Chapter 1: On the grace and power of man before the Fall.
Chapter 2: On the help given man in creation, by which he was able to stand.
Chapter 3: On free will.
Chapter 4: On man’s sensuality.
Chapter 5: On man’s reason and its parts.
Part II, Chapter 6: On the similar order of sinning in us and in our first parents.
Chapter 7: That in us is the man and the woman and the serpent.
Chapter 8: On the spiritual marriage of man and woman in us.
Chapter 9: In what kind of manner is temptation consummated in us through those three?
Chapter 10: When the woman alone eats the forbidden food.
Chapter 11: When the man also eats.
Chapter 12: When is sin venial and/or mortal?
Chapter 13: In which manners “sensuality” is accepted in Scripture.
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Peter Abelard (Louvre, vleugel Turgot)
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graf van Abelard en
Héloïse
(kerkhof Père
Lachaise)
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Abelard en zijn leerlingen op de berg Sainte Geneviève, François Flameng, 1889, fresco in de Sorbonne
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standbeeld Peter Lombard, Sorbonne
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Hugo van Sint-Victor geeft onderricht in de kloosterschool (Bodleian Library)
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rue St Jacques 158 – plaats voormalig klooster
Dominicanen
Hier stond vanaf begin 13e eeuw het klooster van de dominicanen, één van de nieuw opgericht
bedelorden, die een belangrijke rol zullen spelen in het filosofisch bedrijf. Van het klooster blijft
niets meer over.

De andere bedelorde die veel filosofen zou leveren, de franciscanen, hadden hun kooster in de
rue de l’Ecole de Médecine 18. Hier is nog de refter bewaard (deel van de faculté de Médecine
Paris Descartes).
In de rue de l’Ecole de Médecine nr. 20 woonde Marat. Het is de plaats waar hij vermoord werd.
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place de la Sorbonne




boekhandel Vrin: uitsluitend filosofische boeken
standbeeld Comte (over wie later meer)
kapel van de Sorbonne: 4 standbeelden:
- Peter Lombard
- Thomas van Aquino (zie verder)
- Gerson (theoloog en kanselier universiteit vanaf 1395 – speelde een rol in de
politieke spanningen van die tijd)
- Bossuet (zie verder).

middeleeuwse gebouwen van de Sorbonne

Sorbonne in 1550
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standbeeld Gerson
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Ontstaan Universiteit vanaf 1150
 toename geleerden + willen ontsnappen aan controle van bisschop
 verschilde leerlingen en studenten vestigen zich op linkeroever
 onderwijs aanvankelijk in open lucht of privé huizen
 oprichting verblijfplaatsen voor studenten, vaak uit dezelfde regio: colleges
 oprichting belangenvereniging: universitas
 erkenning van universiteit door Philippe Auguste in 1200
 nieuwe kloosterorden in de stad:
- Dominicanen of Jacobijnen: 1217
- Franciskanen of Kordeliers
 verkiezing van een vertegenwoordiger: rector
(plaats verkiezing: kerk St Julien le Pauvre)
 in 1257 richt Robert de Sorbon het college de Sorbonne op
 hoogtepunt in 13e en 14e eeuw
 nadien meer onder controle van koning en paus
 wordt later bolwerk van conservatief denken (blijvend aristotelisme).

middeleeuwse afbeeldingen
van een lezing aan de
Sorbonne
58
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Réunion de docteurs à l'université de Paris durant le Moyen Âge
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Scholastiek 13e en 14e eeuw
 christendom in overeenstemming brengen met Aristoteles
 methode van dispuut: stelling, tegenargumenten, weerlegging daarvan.

1) Dominicanen

Albert de Grote (1200-1280)





geboren in Beieren
studeert in Italië
in 1243 naar Parijs gestuurd
in 1248 naar Keulen.

Thomas van Aquino (1225-1274)







geboren in Italië
in 1246 naar Parijs gestuurd
leerling van Albert de Grote, die hij volgt naar Keulen
vanaf 1252 tot 1259 zelf leraar in Parijs
terug in Parijs tussen 1269 en 1272
tegen het einde van zijn leven heeft hij een visioen gehad, waardoor hij alles wat hij
tot dan toe geschreven had als stro beschouwde. Sindsdien heeft hij niets meer
geschreven, en daardoor ook zijn Summa theologica niet afgemaakt
 de grootste samenvatting van de scholastieke theologie/filosofie: Summa theologiae

2) Franciscanen
Roger Bacon (1214-1294)




eerst leraar in Oxford
vanaf 1241 in Parijs
vanaf 1247 terug Oxford.

Bonaventura (1221-1274)




afkomstig uit Italië
van 1236 tot 1243 studie in Parijs, 1248 tot 1255 leraar daar
van 1257 tot 1273 overste van de franciscanen.

Ramon Llull (1232-1315)


eerst gehuwd, later intrede bij franciscanen.
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Duns Scotus (1266-1308)






afkomstig van Scotland
studie en carrière in Oxford
in 1300 aan Parijse universiteit
moet in 1303 Frankrijk verlaten, om kerkpolitieke redenen
sterft in Keulen.

Willem van Ockham (1285-1347)




geboren in Engeland
studie in Oxford en Parijs
later in Avignon en München




nominalist
bekend van “het scheermes van Ockham”:
Binnen redeneringen moeten de zijnden niet zonder noodzaak worden
verveelvoudigd: "Want er moet niets nieuws voorgesteld worden zonder een
geldige reden, tenzij het vanzelfsprekend is, of door ervaring bekend of door de
autoriteit van de Heilige Schrift bewezen.”

3) onafhankelijke figuren
Zeger van Brabant (vóór 1240-rond 1280)







ongeveer niets geweten over levensloop
studeerde tussen 1255 en 1257 in Parijs
in 1266 filosofieleraar aan de Sorbonne
in de daaropvolgende tien jaar schreef hij zeker zes werken
aangeklaagd om zijn leer  in Luik
wil zich verantwoorden aan pauselijk hof en sterft in Orvieto, in onopgehelderde
omstandigheden.



sluit aan bij de Aristotelesinterpretatie van de Arabische filosoof Averroës (11261189
afwijkende stellingen: sterfelijkheid van de individuele ziel, de eeuwigheid in plaats
van de geschapenheid van de wereld, de gedetermineerdheid van de natuur en
ten slotte onmogelijkheid van bovennatuurlijke wonderen.



Johannes Buridanus (ca. 1300-1358)




geboren in Béthune (Artois)
studies aan Parijse universiteit, nadien docent
2 maal rector van Parijse universiteit (1328 en 1340



leerling van William van Ockham (franciscaanse filosoof aan universiteiten van
Oxford, Avignon en München)
nominalist
bekend van de “ezel van Buridanus”: een ezel staat tussen 2 identieke hopen hooi;
vermits geen van de twee hopen beter is, kan de ezel geen keuze maken van welke
hoop hij zal eten, met als gevolg dat hij sterft van honger.
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Verschil Dominicanen en Franciscanen
 franciscanen meer gericht op empirische, op feiten van deze wereld, op het concrete
en zintuigelijke
cfr. zullen in strijd rond universalia eerder nominalisme verdedigen dan realisme
 vaak al richting wetenschappelijk denken
 de toonaangevende franciscanen vooral werkzaam in Engeland, bv. Willem van
Ockham
= eerste breuk continentale filosofie tegenover Engelse filosofie.

Middeleeuwse filosofen en homoseksualiteit
In eerste periode geen aandacht voor homoseksualiteit. In handboek van Peter
Lombard is er geen verwijzing.
Sommige filosofen schreven homo-erotische poëzie, bv. Anselmus van Canterbury.
Vanaf Albert de Grote is er wel een afwijzing.
Voor Thomas van Aquino is sodomie de ergste seksuele zonde. Hoofdargument is
dat het “tegen de natuur” is.
Middeleeuwse filosofie denkt teleologisch (cfr. Aristoteles): dingen hebben
een natuurlijk hun doel, en als dingen niet voor hun doel gebruikt worden, zijn
ze tegennatuurlijk en dus moreel slecht.

Argument: zaad heeft als natuurlijk doel de voortplanting, dus
homoseksualiteit is moreel verwerpelijk (het is evident dat elke zaadlozing
waarbij geen voortplanting kan volgen, tegengesteld is aan de mens en, als het
vrijwillig gebeurt, een zonde is).

Tegenargument: op je handen lopen is ook niet natuurlijk, maar wordt
niet zondig beschouwd.

Antwoord op tegenargument: dat doet geen schade aan de belangen
van de mens, homoseksualiteit wel.
Albert De Grote beschrijft in een verhandeling over dieren wel een remedie: een
sodomiet kan genezen als het vel van de nek van een hyena verbrand wordt, tot
poeder wordt gestampt en dit aan de anus wordt gestreken.
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Thomas van Aquino
Article 12. Whether the unnatural vice is the greatest sin
among the species of lust?
Objection 1. It would seem that the unnatural vice is not the greatest sin among the species
of lust. For the more a sin is contrary to charity the graver it is. Now adultery, seduction and
rape which are injurious to our neighbor are seemingly more contrary to the love of our
neighbor, than unnatural sins, by which no other person is injured. Therefore the unnatural
sin is not the greatest among the species of lust.
Objection 2. Further, sins committed against God would seem to be the most grievous. Now
sacrilege is committed directly against God, since it is injurious to the Divine worship.
Therefore sacrilege is a graver sin than the unnatural vice.
Objection 3. Further, seemingly, a sin is all the more grievous according as we owe a greater
love to the person against whom that sin is committed. Now the order of charity requires that
a man love more those persons who are united to him--and such are those whom he defiles
by incest--than persons who are not connected with him, and whom in certain cases he
defiles by the unnatural vice. Therefore incest is a graver sin than the unnatural vice.
Objection 4. Further, if the unnatural vice is most grievous, the more it is against nature the
graver it would seem to be. Now the sin of uncleanness or effeminacy would seem to be most
contrary to nature, since it would seem especially in accord with nature that agent and
patient should be distinct from one another. Hence it would follow that uncleanness is the
gravest of unnatural vices. But this is not true. Therefore unnatural vices are not the most
grievous among sins of lust.
On the contrary, Augustine says (De adult. conjug. [The quotation is from Cap. Adulterii xxxii,
qu. 7. Cf. Augustine, De Bono Conjugali, viii.]) that "of all these," namely the sins belonging to
lust, "that which is against nature is the worst."
I answer that, In every genus, worst of all is the corruption of the principle on which the rest
depend. Now the principles of reason are those things that are according to nature, because
reason presupposes things as determined by nature, before disposing of other things
according as it is fitting. This may be observed both in speculative and in practical matters.
Wherefore just as in speculative matters the most grievous and shameful error is that which is
about things the knowledge of which is naturally bestowed on man, so in matters of action it
is most grave and shameful to act against things as determined by nature. Therefore, since by
the unnatural vices man transgresses that which has been determined by nature with regard
to the use of venereal actions, it follows that in this matter this sin is gravest of all. After it
comes incest, which, as stated above (Article 9), is contrary to the natural respect which we
owe persons related to us.
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With regard to the other species of lust they imply a transgression merely of that which is
determined by right reason, on the presupposition, however, of natural principles. Now it is
more against reason to make use of the venereal act not only with prejudice to the future
offspring, but also so as to injure another person besides. Wherefore simple fornication,
which is committed without injustice to another person, is the least grave among the species
of lust. Then, it is a greater injustice to have intercourse with a woman who is subject to
another's authority as regards the act of generation, than as regards merely her
guardianship. Wherefore adultery is more grievous than seduction. And both of these are
aggravated by the use of violence. Hence rape of a virgin is graver than seduction, and rape
of a wife than adultery. And all these are aggravated by coming under the head of sacrilege,
as stated above (Article 10, Reply to Objection 2).
Reply to Objection 1. Just as the ordering of right reason proceeds from man, so the order of
nature is from God Himself: wherefore in sins contrary to nature, whereby the very order of
nature is violated, an injury is done to God, the Author of nature. Hence Augustine says
(Confess. iii, 8): "Those foul offenses that are against nature should be everywhere and at all
times detested and punished, such as were those of the people of Sodom, which should all
nations commit, they should all stand guilty of the same crime, by the law of God which hath
not so made men that they should so abuse one another. For even that very intercourse
which should be between God and us is violated, when that same nature, of which He is the
Author, is polluted by the perversity of lust."
Reply to Objection 2. Vices against nature are also against God, as stated above (Reply to
Objection 1), and are so much more grievous than the depravity of sacrilege, as the order
impressed on human nature is prior to and more firm than any subsequently established
order.
Reply to Objection 3. The nature of the species is more intimately united to each individual,
than any other individual is. Wherefore sins against the specific nature are more grievous.
Reply to Objection 4. Gravity of a sin depends more on the abuse of a thing than on the
omission of the right use. Wherefore among sins against nature, the lowest place belongs to
the sin of uncleanness, which consists in the mere omission of copulation with another.
While the most grievous is the sin of bestiality, because use of the due species is not
observed. Hence a gloss on Genesis 37:2, "He accused his brethren of a most wicked crime,"
says that "they copulated with cattle." After this comes the sin of sodomy, because use of the
right sex is not observed. Lastly comes the sin of not observing the right manner of
copulation, which is more grievous if the abuse regards the "vas" than if it affects the manner
of copulation in respect of other circumstances.
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Albert de Grote, Schilderij van Joos (Justus) van Gent, Urbino, omstreeks 1475

/ Duns Scotus

Roger Bacon (beeld in Oxford)
67

Le Triomphe de saint Thomas d'Aquin, de Benozzo Gozzoli, rond 1470 (in Louvre) /
standbeeld Thomas van Aquino, Sorbonne
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Willem van Ockham. Schets getiteld frater Occham iste (dit is broeder Ockham),
uit een manuscript van Ockhams Summa Logicae, 1341
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Iohannes Buridanus (Paris ca. 1370)
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Renaissance: weg van
middeleeuwen
square Paul-Painlevé (parkje vóór Sorbonne)
Hier staat een standbeeld van Montaigne, de bekendste Franse filosoof uit de Renaissance.
De traditie zegt dat wrijven over de rechtervoet geluk brengt.

Montaigne (1533 – 1592)







leeft vooral op zijn kasteel en in Bordeaux
regelmatig in Parijs voor diplomatieke missies, o.a. in 1559 en in 1588
betrokken bij schermutselingen rond troonopvolging in 1588  1 dag in de Bastille
ontmoet Étienne de la Boétie (1530-1563) die voor hem een perfecte vriend is
de dood van zijn vriend brengt hem een verdriet waarvan hij nooit volledig herstelt
vanaf 1572 schrijft hij aan zijn Essays

 geen systeem, eerder losse levenswijsheden
 herneemt antieke filosofische scholen, scepticisme, stoïcisme, maar vooral epicurisme
(dat wordt meestal te weinig beklemtoond)
 in sommige passages twijfel aan onsterfelijkheid mens
- te zien als een filosoof van bescheidenheid.
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beeld van Montaigne door Jean-Baptiste Stouf, Louvre
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Montaigne over zijn vriendschap met Etienne de la Boétie
Overigens wat wij doorgaans vrienden en vriendschappen noemen, zijn slechts kennissen en
vertrouwelijkheden, die toevallig of met opzet zijn aangegaan en door middel waarvan onze
zielen zich met elkaar onderhouden. Maar in de vriendschap waarover ik spreek, vermengen zij
zich en smelten samen tot een geheel, een zo’n omvattend geheel, dat zij uitgewist worden en er
geen zweem overblijft van hetgeen waardoor zij aanvankelijk met elkaar werden verbonden. Als
men bij mij aandringt te vertellen waarom ik van hem hield, kan ik alleen maar zeggen: omdat
hij hij was en ik ik.

Montaigne, de tuinier
Montaigne is één van die filosofen die geassocieerd worden met één welbepaalde plaats waar
hun werk geschreven werd, nl. de toren op zijn kasteeldomein, in de gemeente Saint-Michel-deMontaigne (département de la Dordogne).
Het kasteel uit de 16e eeuw is door een brand in 1885 verdwenen (en nadien vervangen door
een kasteel in neo-renaissancestijl), maar de toren is nog intact bewaard, inclusief de spreuken
die Montaigne in het hout liet aanbrengen. Uiteraard had het domein ook een tuin, die
Montaigne kon zien vanuit zijn toren en die hij zelf ontworpen had:
Ik zit daarboven de ingang en kijk uit op de tuin, de hoenderhof, de binnenplaats en de
meeste delen van het huis.
De tuin heeft allegorische betekenis, bv. in deze uitspraak:
Ik wil dat wij bezig zijn en onze taken in het leven zo lang mogelijk blijven doen en dat de
dood mij aantreft terwijl ik kool plant, zonder mij om hem te bekommeren en nog minder
om het feit dat mijn plantjes nog niet staan.
De echte tuin had voor Montaigne niet zo’n grote betekenis. Hij was iemand die leest en schrijft
in zijn toren, niet een man die vaak wandelt in de tuin, laat staan iemand die zelf de tuin
verzorgt:
Ik ben geboren en getogen op het platteland, te midden van de akkerbouw. Ik sta aan het
hoofd van een boerenbedrijf. Toch kan ik de ene graansoort niet van de andere
onderscheiden en in mijn tuin kan ik kool en sla nauwelijks uit elkaar houden.
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Kern van de renaissance
Kennisleer en metafysica
 kern: naast autoriteit van christendom en Aristoteles, op zoek naar andere bronnen, vnl.
uit Grieks-Romeinse oudheid
 belangrijkste daarbij is de (her)ontdekking van het epicurisme: Bracciolini ontdekt in 1417
in Duits klooster (Fulda?) een manuscript van Over de natuur der dingen van Lucretius
 grote verspreiding en invloed: ontstaan modern denken = steeds consequenter
toepassen van epicurisme; naam van Epicurus aanvankelijk niet vermeld wegens zijn
atheïsme
 de invloed van epicurisme op natuurfilosofie en metafysica volgt niet onmiddellijk, maar
heeft 2 eeuwen nodig gehad, omdat het ging om een radicale ommeslag, nl.
- er bestaat geen god die met ons een relatie zou onderhouden
- geen doeloorzaken in natuur
- mens is sterfelijk.
Goedlevensethiek
 ook hier langzame evolutie naar zingeving zonder god
bv. opkomende twijfel aan middeleeuwse metafysica bij Montaigne
 het individu wordt belangrijker (cfr. Montaigne)
Samenlevingsethiek
 op dit vlak wel 2 filosofen die niet langer vertrekken vanuit goddelijke ordening, maar een
moraal en politiek opbouwen los van geloof, op basis van epicuristische idee dat een
gebod steeds een sanctie veronderstelt (moeten is altijd relatief, nl. afhankelijk van de
aanwezigheid van een straf of beloning):
- Machiavelli: nadruk op relatief karakter regels  strijd om macht
waarmee men de sancties kan beïnvloeden (De prins, 1513)

hiërarchie in samenleving, maar die is wel veranderlijk
- Thomas More: nadruk dat rede toch 1 tegel naar voor haalt, nl. gulden
regel, die als basis dient voor een sociaal contract;
maar als de gulden regel consequent toegepast wordt bekomt men
gelijkheid  egalitarisme (Utopia, 1516).
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Epicurus





Grieks filosoof van rond 300 vóór het jaar 0
leefde met zijn vrienden samen in een filosofische leefgemeenschap, de Tuin genoemd
zeer weinig geschriften zijn van hem bewaard
een belangrijke volgeling was Lucretius (rond het jaar 0), die het epicurisme beschreef in
het gedicht Over de natuur van de dingen.

Kennisleer en metafysica
 we kunnen de natuur leren kennen door waarneming: de dingen stralen
waarnemingsatomen uit die wij opvangen
 alles bestaat uit materiële atomen; door het bijeenkomen daarvan in bepaalde
constellaties ontstaan de verschillende verschijnselen, o.a. de ziel,
weersverschijnselen
 de goden bestaan, maar houden zich niet bezig met de mensen
 de dood is het definitieve einde: we vallen gewoon uit elkaar.
Goedlevensethiek
 geluk is te bereiken: langdurige pijn is meestal niet groot en grote pijn duurt meestal
niet lang
 we moeten de zaken natuurlijk verstandig aanpakken
 in de eerste plaats moeten we de schrik voor de goden en voor de dood weglaten
 we moeten geluk nastreven als ataraxia, dat is een kalme gemoedsrust, doordat we
onze natuurlijke (en liefst enkel daarvan de noodzakelijke) behoeften bevredigen
 kunstmatige behoeften, zoals rijkdom, eer of beroemdheid, moeten we elimineren
 we moeten dus materieel gezien sober leven
 we moeten vooral vriendschap nastreven.
 in het Romeinse epicurisme wordt er wat meer plaats gegeven aan niet-noodzakelijke
behoeften, zoals seksueel plezier.
Samenlevingsethiek
 contractfilosofie: er zijn geen absolute morele regels die gelden los van de mens (er
zij geen platonische Ideeën); rechtvaardigheid zijn regels die de mensen afspreken
om te kunnen samenleven
 we moeten regels enkel naleven als er anders een straf volgt; die straf is er wel altijd:
als we het contract niet naleven, verliezen we onze gemoedsrust, want onze
overtreding kan steeds ontdekt worden.
 bij de laat-epicurist Diogenes van Oinoanda is er de consequentie van deze ideeën:
slavernij is verkeerd en we moeten kosmopolitisch zijn.

Een zeer mooie buste van Epicurus, samen met zijn vriend en opvolger Metrodorus, wordt
bewaard in het Louvre.
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Epicurus, met langs andere zijde zijn leerling Metrodorus
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collège de France
 in middeleeuwen hier Collège de
Cambrai
 in 1530: onder impuls van filosoof
Budé richt koning Frans I het
Collège Royal op, bedoeld om
“humanistisch” onderwijs te
geven in richtingen die in
universiteit niet aan bod kwamen
(te vergelijken met Drietalig
College, opgericht in Leuven door
Erasmus)
 collège Royal krijgt gebouwen van
Collège de Cambrai
 nog later omvorming tot Collège
de France: cursussen die niet tot
diploma leiden; benoeming hier is
zowat hoogste academische
onderscheiding
 in Collège de Cambrai hield ooit
Giordano Bruno een lezing.
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Collège Royal, 1612
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Guillaume Budé (1468-1540)






geboren in Parijs
studies in Parijs en Orléans
werd de secretaris van Lodewijk XII, en later de reisgezel van Frans I
zette voor de koning de bibliotheek op in Fontainebleau
stelde de koning voor om een nieuw onderwijsinstituut in te stellen ter bevordering van
de studie van het Latijn, maar ook het Grieks en het Hebreeuws, talen die toen niet
bestudeerd werden
 stierf in Parijs en werd begraven in de St Nicholas des Champs.
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De meeste beroemde denkers uit de renaissance hebben Parijs bezocht.

Erasmus (1466-1536)

 geboren in 1466, als onwettige zoon van een priester
 wordt monnik, maar wil zich onttrekken aan klooster
 studeerde vanaf 1495 verschillende jaren aan universiteit van Parijs: verblijf aan
college Montaigu
 kon vanwege zijn fysieke en geestelijke bouw niet goed tegen de ontberingen
waaraan hij op het Collège was blootgesteld + de droge, technische theologische en
filosofische disputen van het scholasticisme hem niet: daarvoor hield hij teveel van de
elegantie van het geschreven woord
 ontmoet er lord Mountjoy  connecties met Engeland
 bevriend met Thomas More
 blijft katholiek en gaat in discussie met Luther
 woont hoofdzakelijk in Antwerpen, Leuven en Bazel.

 houdt epicurisme af, hoewel Luther hem verdenkt van atheïsme:
De humanist Mutianus meende dat er geen god bestaat. Hij liet een boek na
waarin hij zijn geloof beschreef en dat hij tijdens zijn leven niet durfde uitgeven.
Ja ook het geloof van Erasmus, waar hij tijdens zijn leven niet durft voor uit te
komen, zal na zijn dood aan het licht komen. (Tafelgesprekken,2741a)
 kritische benadering christelijk geloof is nodig  filologische aanpak; nieuwe
bijbelvertaling
 blijft dicht bij klassieke metafysica, bv. verdediging van vrije wil en dus belang van
goede werken (liefdadigheid)
 kritiek op kerk: Lof der zotheid, 1511
 wil geen verandering samenleving, maar heeft wel kritiek op de machthebbers:
- een prins moet niet gevreesd, maar geliefd willen zijn (Opvoeding van een
christelijk prins, 1516)
- de christelijke vorsten voeren veel te veel oorlog (Klacht van de vrede, 1518).

Alphonse Legros, medaille van Erasmus (bewaard in Musée d’Orsay)
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Van Erasmus wordt algemeen aangenomen dat hij homoseksueel was.
Daarbij wordt vooral verwezen naar:
 zijn smachtende brieven aan kloostergenoot Servatius Roger
 mogelijke avances naar zijn leerling Thomas Grey, later Marquis of Dorset.
Er zijn nog andere aanwijzingen.
Een bijzondere voorliefde koesterde Erasmus voor Lieven Algoet, geboren Gentenaar (ook wel
eens Livinus Althotius, Omnibonus of Lanagathus genoemd). Aelgoet genoot middelbaar
onderwijs onder de hoede van Erasmus. Later, toen Aelgoet studeerde aan het Leuvense
College “der drie talen”, nam hij hem in dienst, “niet als dienaar maar wel als geadopteerde
zoon”. Aelgoet zou gedurende 7 jaar als koerier talrijke missies vervullen voor Erasmus. In juli
1524 pleitte deze laatste ervoor dat het hem in Kortrijk toegezegde “pensioen” verder aan
Aelgoet zou worden toegekend, mocht hemzelf iets overkomen. Hij somde Aelgoets
kwaliteiten op en besloot met wat hij blijkbaar als ultiem argument beschouwde: “... Mijn
krachtigste aanbeveling is wel dat hij in Gent geboren is”. Aelgoet werd later leraar van de
pages aan het hof van Maria van Hongarije.
(bron: http://literairgent.be)
Erasmus veroordeelde in zijn werk sodomie, maat verdedigde wel seksuele betrekkingen
binnen het huwelijk als iets natuurlijks, in plaats van als iets zondigs.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uit een brief aan Servatius Roger:
Er is niets hogers in het leven dan vriendschap, niets dient vuriger begeerd te worden,
niets jaloerser gekoesterd. Wees niet zo gereserveerd, ik ben zo volledig de jouwe dat er
niets van mij over is.
Antwoord bestaat uit 1 regel:
Wat mankeert jou?
In zijn satirisch geschrift “Julius buitengesloten” – waar paus Julius II (paus van 1503 tot 1513)
geweigerd wordt in de hemel, laat Erasmus de paus het volgende zeggen:
de barbaren beschouwen pederastrie zo schandelijk dat als iemand dit nog maar
vermeldt, de atmosfeer inktzwart wordt en de zon bevlekt wordt; wij kijken daar anders
tegenaan.
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Thomas More (1478-1535)

 leven, studies en carrière in Engeland (London, Oxford)
 vermoedelijk bezoek aan Parijse universiteit in 1522.
 Utopia in 1516:
- armoede en hoge criminaliteit gevolg van sociale structuur, in het bijzonder het
privébezit van gronden (cfr. enclosures: edelen omheinen hun gronden voor kweek
schapen voor woluitvoer (vnl. naar Vlaanderen), terwijl vroeger deze gronden ook
door boeren konden gebruikt worden)
- dus moet privébezit afgeschaft worden, zoals in Utopia
- ethiek in Utopia is epicuristisch
- concreet: 6 uren werken en daarnaast vooral geestelijke genietingen
- ter wille van de moraal is er wel een geloof in een god nodig, maar meerdere
godsdiensten mogen naast elkaar beleden worden
 latere geschriften vooral aanval op opkomend protestantisme.

Juan Vives (1493-1540)

 geboren in Valencia
 studeert in Parijs van 1509 tot 1512, met, net zoals Erasmus, verblijf aan college
Montaigu
 het scholastieke onderwijs stelde hem teleur en de Gentse filosoof Jan Dullaert werd zijn
leermeester.
 professor in Leuven, waar hij bevriend wordt met Erasmus
 professor in Oxford, maar keurt huwelijk van Hendrik VIII met Anna Boleyn niet goed en
moet Engeland verlaten
 verblijft nadien hoofdzakelijk in Brugge, waar hij begraven wordt in St Donaaskerk.
 werken tegen de scholastiek en het grote belang van Aristoteles
 werken over opvoeding
 boek over bestrijding armoede.

Calvijn (1509-1564)





geboren in Picardië
studeert in jeugd in Parijs, o.a. aan zelfde college als Erasmus
nadien rondzwerven, vooral verblijf in Genève
sluit zich in 1533 aan bij reformatie, die eerste grote uitwerking had gekregen door
Luther
 in 1533 terug in Parijs, maar moet vluchten als gevolg van spanningen aan Collège Royal
tussen hervormers en traditionele gelovigen
 zal vooral in Bazel, Straatsburg en Genève verblijven.
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Protestantisme: in essentie een reactie op het begin van de moderniteit, zoals die bij de
humanisten gestalte kreeg (More, Erasmus); men wil het pauselijk christendom dat te
werelds was geworden, terug zuiver christelijk maken:
- “sola scriptura”: invloed van Griekse filosofie moet weg; terug naar Paulus en
Augustinus, want Griekse filosofie leidt tot atheïsme
- “ sola fide” en “sola gratia”: redding gebeurt niet door goede werken, maar enkel
door het geloof = mens is op zichzelf tot niets in staat, is volledig afhankelijk van
god
- “solus Christus”: theologie van de gekruisigde Christus = mens moet hier op aarde
lijden zoals Christus om later gelukzaligheid te verkrijgen
Calvijn (l’Institution de la religion chrétienne, 1536):
 verstrengt het protestantisme nog, bv. “sola fide” wordt predestinatie: God heeft voor
ieder individu op voorhand bepaald of die gered zal worden
 mens sinds zondeval door en door zondig: elk gelijkenis met god volledig verdwenen (i.t.t.
humanisme, waar mens waardigheid heeft)
 nog meer afstand van katholieke visies, bv. de viering van het avondmaal (wat vaak
twistpunt was tussen diverse protestantse richtingen) is voor Calvijn louter symbolisch
 verwerpt scheiding van kerk en staat die Luther verdedigde
 heft verbod op rente op.

Ignatius van Loyola (1491-1556)

 geboren in Baskenland
 eerst militaire carrière, nadien leven in dienst van geloof
 komt in 1528 naar Parijs om te studeren aan Universiteit en verblijft in Collège Montaigu
(waar ook Erasmus en Calvijn verbleven hebben)
 vindt het collège niet streng op religieus vlak en verlaat het voor het Collège Saint Barbe
 richt omstreeks 1540 de Orde der Jezuïeten op: missionarissen die strijden voor de paus
en de traditionele katholieke leer, dus tegen het protestantisme (contrareformatie)
 voornaamste werk is Spirituele oefeningen (1548): meditaties en gebeden, geen echte
filosofie.
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Thomas More door Hans Holbein de jongere

Erasmus door Dürer (1526)
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Calvijn door René Boyvin (1562)

Ignatius van Loyola
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St Pierre de Montmartre (gezien vanuit basiliek Montmartre) : hier zweerden enkele
volgelingen van Loyola hun trouw
86

Giordano Bruno (1548-1600)






Italiaans dominicaan die aristotelisme verwerpt
verdedigt het systeem van Copernicus, maar ook de oneindigheid van het heelal
verdedigt pantheïsme, één van de voorlopers van atheïsme
ondervindt voortdurend moeilijkheden  vele reizen
verblijven in Parijs:
- in 1581: 30 lezingen
- in 1585: lezing in Collège Cambrai
 wordt in 1592 opgepakt door inquisitie van Venetië, veroordeeld in 1593, verblijft 7 jaar
in gevangenis en wordt in 1600 verbrand in Rome
 er is een Parijse straat naar hem genoemd.
 getuigt van het voortschrijden van het moderne denken, dat de oude metafysica en
kennisleer achter zich laat.

standbeeld Giordano Bruno op de Campo dei Fiori in Rome;
een van de medaillons op de sokkel stelt Pierre de la Ramée (zie verder) voor.
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square Michel Foucault
Genoemd naar Michel Foucault, die in de laatste jaren van zijn leven hier lesgaf (bespreking
Foucault komt verderop).
Er staat hier ook standbeeld van Dante.

Dante (1265-1321)

 komt na verbanning uit Florence ook in Parijs terecht
 zijn werk heeft grote filosofische inhoud:
- Il Convivio (1303-1306): betoog in het Florentijns over het nut van filosofie en moraal in
de politiek
- La divina commedia (1307-1321): zijn magnum opus waarin hij een fictieve reis beschreef
door het hiernamaals: hel, louteringsberg en hemel.
De Goddelijke Komedie vat ongeveer de hele middeleeuwse filosofie samen. Dante neemt
daarin impliciet standpunten in die tegen de orthodoxie ingaan, bijvoorbeeld: Zeger van
Brabant (aanhanger van Averroës, dus pantheïst) bevindt zich in de hemel naast Albert de
Grote en Thomas van Aquino.
- De Monarchia: een politieke verhandeling over de relaties tussen kerk en keizerrijk.
Hierin ontwikkelde Dante de idee van een wereldstaat.

standbeeld Dante aan Collège de France
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rue des Carmes 14 – Petrus Ramus
Hier bevinden zich nog de resten van een voormalige een kapel, die deel uitmaakte van het
collège de Presles, waar in Petrus Ramus (Pierre de la Ramée) principiaal was.

Petrus Ramus (1515-1572)

 geboren in Picardië
 als twaalfjarige leerling van het Parijse
Collège de Navarre
 geeft les en belandt in een aantal
disputen, waardoor hij tijdelijk Parijs
moet verlaten
 keert terug als hij post van principiaal
van Collège de Presles aangeboden
krijgt
 later lesgever aan Collège de France
 wordt in 1561 protestants en moet
daardoor Frankrijk ontvluchten
 werd vermoord tijdens de
Bartholomeusnacht
 werkte vooral op vlak van logica,
retorica en pedagogie
 legde nadruk op praktische
toepassingen, bv. in de wiskunde
 had veel navolgers van zijn “ramisme”
 had invloed op Isaac Beeckman (15881637), die vaak als de eerste moderne
atomist wordt gezien
 filosofisch belang: kritiek op
Aristoteles
 hij is, zoals bijna alle
renaissancefiguren, te zien als een
overgangsfiguur naar de moderne
wijsbegeerte, die vanaf 1600 zal
doorbreken.

buste op koer van Collège de France
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rue de Poissy 20 - collège des Bernardins






college voor de studenten uit orde van Cisterciënzers (later gebouwd dan klooster van
Dominicanen en Franciskanen, nl. vanaf 1248)
in Franse Revolutie omgevormd tot gevangenis en later kazerne
in mei 1871, tijdens het neerslaan van de opstand van de communistische Commune van
Parijs, toevluchtsoord voor vele communisten
in 2001 aangekocht door bisdom van Parijs
sinds 2009 de plaats van de l'Académie catholique de France.

De Cisterciënzers hebben geen grote middeleeuwse filosofen voortgebracht.
De plaats is symbool voor het feit dat er nog altijd katholieke denkers zijn vandaag de dag.

Drie figuren verbonden aan de Katholieke Academie:

Pierre Manent (1949)





geboren in Toulouse
studies aan ENS
assistent van Raymond Aron aan het Collège de France
verbonden aan l'École des hautes études en sciences sociales.

 vooral actief op vlak van politieke filosofie
 wijst op belang van de grote Franse liberale denkers, Benjamin Constant en Alex de
Tocqueville
 is Eurosceptisch
 wil met de islamieten « un contrat social qui permettrait à ceux-ci de conserver leurs
mœurs en échange de quoi ils devraient accepter une totale liberté de critique et de
pensée relative à [leur] religion » .
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Philippe Capelle-Dumont (1954)

 katholiek priester
 was decaan van de katholieke universiteit van Parijs (l’Institut Catholique)
 voorzitter van l'Académie catholique de France
 specialist van Heidegger (de filosoof van de gelovigen cfr. in Leuven).

Milad Doueihi (1959)

 historicus van de godsdiensten
 was verbonden aan de École des hautes études en sciences sociales (hierover later meer)
 heeft leerstoel « d’humanisme numérique » aan universiteit l'université de ParisSorbonne (Paris-IV).
 beschouwt de opkomst van de digitale cultuur als een bekering vergelijkbaar met de
religie: La grande conversion numérique (2011).

Katholieke filosofie is nu wel een marginale stroming. Zoals daarnet als gezegd: begin van
erosie al in renaissance. Dat komt in een stroomversnelling in de 17e eeuw.
Dat wordt uitgelegd in een laatste middeleeuwse stopplaats: de kerk St Julien Le Pauvre.
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kerk St Julien le Pauvre
plaque 14 rue Soufflot Église St Julien le Pauvre, Albert de Grote














zeer oud; in 6e eeuw hospitaal met kapel
heropgebouwd rond 1200
wordt de plaats waar rector universiteit werd verkozen
dit gebeurt tot 1524, wanneer studenten in opstand komen en de kerk plunderen
in 1651 kerkdienst verplaatst, de kerk wordt gedeeltelijk afgebroken
dient tijdens Franse revolutie als opslagplaats voor zout
kan dienen als symbool voor het verval van het middeleeuws denken:

onderwijs aan universiteiten is rond 1600 nog steeds scholastisch en aristotelisch
meer en meer zullen denkers na hun studies die weg niet volgen, maar het
epicuristisch pad volgen
vooral op vlak van natuurfilosofie en de methode om de natuur te bestuderen zijn er
grote wijzigingen cfr. materialistisch wereldbeeld van Epicurus
een mijlpaal rond 1580: Francis Bacon
rond die tijd en vooral na 1600 de eerste grote geleerden: Simon Stevin (wiskunde),
Galileï (kosmologie en natuurfilosofie), Huyghens, Harvey (bloedsomloop).
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L'église Saint-Julien-le-Pauvre sur le plan de Truschet et Hoyau (1550)
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hoek rue St Jacques / quai St Jacques
In het hotel op de hoek (Notre Dame Hotel) verbleef Günter Anders 2 jaar in de jaren 1920 en
opnieuw in maart 1933, toen hij op de vlucht was.

Günther Anders (1902-1992)

 geboren in Breslau (Polen), van joodse
afkomst
 kozijn van Walter Benjamin
 wordt in 1917 naar Frankrijk gestuurd om de
oogst binnen te halen (in feite te
vernietigen)
 studeerde in Freiburg bij Husserl en
Heidegger
 tussen 1929 en 1937 getrouwd met Hannah
Arendt
 vlucht voor de nzai’s naar Parijs, nadien naar
de USA
 keert in 1950 terug naar Europa en gaat
wonen in Wenen
 weigert meermaals een professorschap in
Duitsland
 neemt in 1968 deel aan het Russelltribunaal
tegen de Vietnamoorlog.
 reflecteert vooral over Auschwitz en Hiroshima
 moderne technologie heeft een kloof gebracht tussen wat de mens kan bewerkstelligen en
wat hij zich, wat betreft de gevolgen ervan, kan voorstellen; net zoals de rede haar grenzen
heeft (zoals Kant heeft aangetoond), is ook het menselijk voorstellingsvermogen beperkt
 dit brengt grote gevaren met zich mee; sinds de ontwikkeling van de atoombom, is er een
nieuw tijdperk ontstaan.

94

rue de la Huchette – middeleeuws Quatier Latin
Deze straat is één van de oudste van Parijs, daterend vanaf 1200.
Het is nu overtoeristisch, maar als smal straatje met veel restaurants en bars roept het toch
enigszins de sfeer op van het middeleeuws Quartier Latin, waar de studenten niet alleen
studeren, maar ook de zorgeloze student uithangen.
Het is de straat waar je de Carmina Burana, de studentenliederen verzameld in een
middeleeuws manuscript uit 1230, kan horen opstijgen uit de kroegen, liederen over verwachte
en verloren liefde, liederen over het lot.

12. Cignus ustus cantat (The Roast Swan)
Olim lacus colueram,
olim pulcher extiteram,
dum cignus ego fueram.
(Male chorus)
Miser, miser!
modo niger
et ustus fortiter!
(Tenor)
Girat, regirat garcifer;
me rogus urit fortiter;
propinat me nunc dapifer,
(Male Chorus)
Miser, miser!
modo niger
et ustus fortiter!
(Tenor)
Nunc in scutella iaceo,
et volitare nequeo
dentes frendentes video:
(Male Chorus)
Miser, miser!
modo niger
et ustus fortiter!

Once I lived on lakes,
once I looked beautiful
when I was a swan.
Misery me!
Now black
and roasting fiercely!
The servant is turning me on the spit;
I am burning fiercely on the pyre:
the steward now serves me up.
Misery me!
Now black
and roasting fiercely!
Now I lie on a plate,
and cannot fly anymore,
I see bared teeth:
Misery me!
Now black
and roasting fiercely!
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Het woud, uit het manuscript Carmina Burana
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e

17 eeuw: begin modern denken
e

Kernideeën 17 eeuw
Het epicurisme breekt definitief door bij een beperkt aantal denkers.
Kennisleer en metafysica
 niet langer vertrekken vanuit de autoriteiten (de boeken), maar naar de natuur zelf
kijken (telescopen, een lijk ontleden)
 een nieuwe methode van onderzoeken: met experimenten
= kern wetenschappelijke methode; 2 andere eisen:
- woorden goed definiëren en steeds in dezelfde betekenis gebruiken
- resultaten inpassen in grotere theorieën, die echter geen enkele
contradictie mogen bevatten
- dit leidt tot resultaten die door niemand betwist worden én die hun waarheid
bewijzen door hun technische toepassingen
- waar dat lukt wil men, om zich te onderscheiden van de vroegere filosofie, een ander
woord gebruiken: wetenschap (natuurwetenschap i.p.v. natuurfilosofie)
- nieuw beeld van natuur: gedetermineerd door oorzaak-gevolg-relaties (cfr. Epicurus’
atomisme)
Goedlevensethiek
 door de grote vooruitgang op vlak van natuurwetenschap ontstaat het
wetenschapsgeloof: het geloof dat die nieuwe kennis zal zorgen voor enorme
verbeteringen in het leven van de mensen.
Het is een geloof omdat men:
- dat aanneemt nog vóór het effectief gerealiseerd is (geloof in almacht van
wetenschap)
- enkel de goede kanten ziet en de slechte kanten negeert (geloof in de
fundamentele goedheid van de wetenschap).
 aandacht verschuift naar het aardse leven: goed kunnen overleven en indien mogelijk
comfortabel leven
Samenlevingsethiek
 “goed” = “wat mijn belangen dient”: geen objectieve moraal
 contractidee van Epicurisme (en aanwezig bij Thomas More) wordt meer en meer als
basis gezien van politiek (Hugo de Groot, Hobbes, Spinoza)
 de ideeën van gelijkheid en democratie (aanwezig bij More, maar zonder enige
maatschappelijke impact) verspreiden zich (bv. Hobbes, Spinoza)
 andere auteurs ontwikkelen argumenten om de gelijkheid tegen te houden (bv.
Locke, met verdediging van privé bezit).

De filosoof die dit voor het eerst duidelijk stelt is een Britse filosoof (met zwakke band met
Parijs), nl. Francis Bacon.
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Francis Bacon (1561-1626)

 op zijn 12e studies aan Cambridge
 maakt in 1576 met de Engelse ambassadeur in Parijs een reis door Frankrijk
 verder politieke carrière in Engeland: Lord Chancellor onder James I, maar verplicht af te
treden wegens een vermeende omkoperij
 brengt laatste periode door op zijn landgoed van Verulam in St Albans (stadje nabij
London).
 stelt dat de oude wijze van studie fout is en dat er een nieuwe methode moet komen, het
Novum organon
 de eerste grote verdediging van de empirische methode: men moet niet vertrekken van
een grote theorie en daarin al de gegevens proberen in te passen, maar de natuur
bekijken en op basis daarvan een theorie opstellen
 deze methode zal – vooral door de praktijk van de volgende natuurfilosofen - uitgroeien
tot de experimentele methode (onderzoek door telkens 1 mogelijk relevante factor te
variëren)
- resultaten die door niemand betwist worden
- men spreekt niet langer van natuurfilosofie, maar van natuurwetenschap
 aanvankelijk gelooft men dat deze methode op alle vlakken zal toegepast kunnen
worden, niet enkel op de natuur
 Bacon ziet onmiddellijk in hoe deze nieuwe manier van denken tot praktische
toepassingen kan leiden  de utopie beschreven in Nieuw Atlantis, postuum verschenen
in 1628
 nr. 1 op de lijst van te realiseren doelstellingen: verlengen leven, met, op nr. 2, herstellen
jeugd
= de dood en dus uiteindelijke zingeving willen uitschakelen.
 heeft ook in navolging van Montaigne Essays geschreven, waarin meer alledaagse zaken
worden besproken.

Van Bacon wordt aangenomen dat hij homoseksueel was.
Zijn schoonbroer en twee van diens dienaren werden om die reden geëxcommuniceerd.
Bacon was bevriend met koning Jacobus, van wie de homoseksuele relaties goed
gedocumenteerd zijn. Hij werd “queen James“ genoemd.
John Aubrey, ongeveer een tijdgenoot, zegt in zijn Brief Lives dat Bacon "a pederast" was
en "ganimeds and favourites" had.
Het ging om Welshe bedienden, die dan vaak voordelen kregen, bv.
 Francis Edney kreeg uit erfenis van Bacon "£200 and my rich gown";
 Thomas Meautys
 Mr Bushell, "gent. usher," die in dienst tered op zijn 15e
 Tobie Matthew, een toneelspeler, die door Bacons toedoen adellijke titel kreeg.
Bacon voerde een nieuwe term in: “masculine love”, maar juist om te zeggen dat zijn
Utopiërs dat niet kennen.
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Uit de Essays van Bacon

uit: Of Marriage and Single life

Uit de Essays van Bacon

Uit: Of Love
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illustratie van ”Nieuw Atlantis”: telefoon, vliegende mensen en supergrote aardbeien
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MAGNALIA NATURAE, PRAECIPUE QUAD USUS HUMANOS.*


































The prolongation of life.
The restitution of youth in some degree.
The retardation of age.
The curing of diseases counted incurable.
The mitigation of pain.
More easy and less loathsome purgings.
The increasing of strength and activity.
The increasing of ability to suffer torture or pain.
The altering of complexions, and fatness and leanness.
The altering of statures.
The altering of features.
The increasing and exalting of the intellectual parts.
Versions of bodies into other bodies.
Making of new species.
Transplanting of one species into another.
Instruments of destruction, as of war and poison.
Exhilaration of the spirits, and putting them in good disposition.
Force of the imagination, either upon another body, or upon the body
itself.
Acceleration of time in maturations.
Acceleration of time in clarifications.
Acceleration of putrefaction.
Acceleration of decoction.
Acceleration of germination.
Making rich composts for the earth.
Impressions of the air, and raising of tempests.
Great alteration ; as in induration, emollition, &c.
Turning crude and watry substances into oily and unctuous substances.
Drawing of new foods out of substances not now in use.
Making new threads for apparel ; and new stuffs , such as paper, glass, &c.
Natural divinations.
Deceptions of the senses.
Greater pleasures of the senses.
Artificial minerals and cements.

Lijst van “Wonderlijke werken der natuur voor menselijk
gebruik”, door Francis Bacon opgenomen achteraan in zijn
Nieuw Atlantis (1627) – de verlenging van leven en jeugd staan
op de eerste en tweede plaats.
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Bacon over tuinen
In de Essays: Of Garden
Bacon noemt de tuin “het zuiverste van de menselijke genietingen” en wijst erop dat in
perioden van culturele bloei eerst de gebouwen hoog niveau bereiken en de tuinen pas later,
wat aantoont dat tuinieren meer perfectie vraagt. Echte theoretische beschouwingen staan er
niet in het essay.
Het essay is louter een beschrijving hoe volgens Bacon tuinen er moeten uitzien, bv. hoe groot
ze moeten zijn en welke bloemen er moet groeien. Tussen haakjes voegt hij eraan toe: “tuinen
die een prins waard zijn”. Bacon is een aristocraat, gewend aan rijkdom, die wel nog herinnert
aan de wijsheid van de sobere Epicurus, maar tegelijkertijd de moderne tijd aankondigt die
zich volledig zal verwijderen van de epicuristische soberheid.
De moderne tijd zal, door wetenschappelijke vooruitgang, ook tal van nieuwe zaken brengen
op vlak van tuinieren.
In het utopisch land New Atlantis zegt de gastheer:
We hebben ook ruime en gevarieerde boomgaarden en tuinen, waarin we de
schoonheid evenzeer eerbiedigen als de variëteit van grond en bodem, die geschikt zijn
voor verschillende bomen en kruiden. Sommige zijn zeer ruim, waar bomen en
bessenstruiken staan waarmee we verschillende soorten dranken maken, en daarnaast
hebben we wijngaarden. We brengen daar alle bevindingen in de praktijk van enten en
alle kennis van wilde bomen en fruitbomen, met veel resultaat. En in de boomgaarden
en tuinen doen we (door techniek) de bomen en bloemen vóór of na hun seizoen bloeien
en doen ze vlugger vrucht dragen dan ze van nature doen. Door techniek maken we ze
ook groter, en hun vruchten groter, zoeter en van een andere smaak, geur kleur en
uitzicht en sommige van hen behandelen we zodanig dat ze medisch nuttig worden.
We hebben ook de middelen om meerdere planten te kweken door een mengeling van
gronden zonder zaad, en om diverse nieuwe planten te maken, verschillend van de
gewone, en om een boom of en plant te veranderen in een andere.

Continentale versus angelsaksische filosofie
 Alles wetenschap maken lukt natuurlijk niet voor mens, samenleving, normen: blijft
filosofie
wel:
- de enen vertrekken vooral vanuit theorie met diepzinnige woorden: vooral op
vasteland  continentale filosofie
- de anderen vertrekken vooral vanuit empirische gegevens en willen de begrippen zo
duidelijk mogelijk definiëren en steeds in dezelfde betekenis gebruiken: vooral
Engelse auteurs  angelsaksische filosofie / analytische filosofie
 de continentale filosofen bekommeren zich minder om band met concrete
werkelijkheid
 het begrip “geest” blijft er een grote rol spelen, wat bij de Engelse filosofen minder
het geval is; de angelsaksen zijn epicuristischer, materialistischer en komen meer los
van de religie
Deze hypothese wordt in elk geval ondersteund door studie van Descartes.
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René Descartes (1596-1650)







geboren in La Haye en Touraine en studies aan de universiteit van Poitiers
verhuist nadien naar Parijs
enkele adressen van verblijf bekend, maar buiten ons parcours
vooral: heeft veel gereisd; voelde zich beter buiten Frankrijk
sterft in Zweden
in 1666 overblijfselen naar Frankrijk en begraven in Saint-Étienne-du-Mont, waar ook
Pascal ligt begraven
 herbegraven in de abdij van Saint-Germain-des-Prés in 1819.
 grote verwezenlijkingen op vlak van wiskunde en natuurkunde
 op vlak van metafysica (Metafysische meditaties): vertrekt van bewustzijn als zekerheid
- geest centraal; dualisme geest-lichaam
- geeft een godsbewijs – soort deïsme
 op vlak van moraal: pleit in Discours de la methode voor “een voorlopige moraal”, nl.
zich aanpassen aan bestaande gewoonten
 wijst net zoals Bacon op praktisch nut van de nieuwe filosofie: mens zal meester worden
over de natuur
ook hier: vooruitzicht om ouderdom te overwinnen.

Quelques notions générales touchant la physiques m'ont fait voir qu'il est possible de
parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette
philosophie spéculative, qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique,
par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des
cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous
connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même
façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et
possesseurs de la Nature. Ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une
infinité d'artifices, qui feraient qu'on jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et
de toutes les commodités qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la
conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous
les autres biens de cette vie; car même l'esprit dépend si fort du tempérament, et de la
disposition des organes du corps que, s'il est possible de trouver quelque moyen qui
rende communément les hommes plus sages et plus habiles qu'ils n'ont été jusques ici, je
crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher.
On se pourrait exempter d'une infinité de maladies, tant du corps que de l'esprit, et
même aussi peut-être de l'affaiblissement de la vieillesse, si on avait assez de
connaissance de leurs causes, et de tous les remèdes dont la Nature nous a pourvus.
Discours de la méthode (1637), deel 6
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standbeeld Descartes, Louvre
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Descartes, Frans Hals, Louvre
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Rue Rollin 14, verblijfplaats van Descartes in 1644, 1647 en 1648
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pont St Michel - Hobbes

 vroeger bebouwd met huizen
 in één van die huizen verbleef Thomas Hobbes, één van de belangrijkste filosofen ooit.

Plan de Gomboust 1652
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Plan Merian 1615
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Een voorloper van Hobbes die ook een tijd in Parijs woonde, was Hugo de Groot.

Hugo de Groot (1583-1645)

 geboren in Delft, studies aan universiteit van Leiden
 promoveert in Orléans tot doctor in de beide rechten (5 mei 1598)
 politieke carrière in Holland, maar wordt om politieke redenen veroordeeld tot
levenslang
 ontsnapt in 1621 en gaat naar Parijs
 krijgt een toelage van de Franse koning die hem in staat stelt zich aan zijn schrijverschap
te wijden.
 vanaf 1634 woont hij als gezant van Zweden in Parijs
 laatste fase in Zweden
 bekend vanwege zijn pleidooi voor de vrije toegang tot de zee (en de vrijhandel) het
Mare Liberum (1609)
 zijn beroemdste werk is De iure belli ac pacis (Over het recht van oorlog en vrede) uit
1625: de basis voor het moderne volkenrecht
 is de eerste die de stap naar een autonoom natuurrecht zette: het ius naturale is zelfs
geldig indien God niet bestond
 basis is een contract.

Hugo Grotius, De iure belli ac pacis (titelpagina van de editio princeps, uitgegeven in Parijs,
1625)
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Thomas Hobbes (1588-1679)

 studeert in Oxford, maar is niet tevreden over
scholastiek
 wordt leraar van adellijke jongeren en verblijft
daarbij jaren in Parijs, bv. van 1628 tot 1631
als leraar van Clifton
 neemt deel aan debatten in de kring rond
Mersenne, met o.a. Descartes
 gaat in 1637 terug naar Londen en schrijft
eerste werk over politiek
 vlucht uit schrik voor reacties in 1640 naar
Parijs, waar hij 11 jaar blijft wonen
 publiceert in 1651 Leviathan
 vlucht uit schrik voor de reacties van de
Franse katholieken terug naar Londen
 leraar van lord Cavendisch en reist door
Europa
 laatste woorden: A great leap in the dark (het
onbekende of het niets?).

Hobbes is de eerste grote modernist.
Kennisleer en wereldfilosofie
 volledig materialistisch wereldbeeld
 wereld verklaren niet door doeloorzaken (teleologisch denken), maar door
werkingsoorzaken (causaal, deterministisch denken)
 als er leven is na de dood, dan enkel als herrijzen van ons lichaam hier op aarde
- de facto atheïstisch systeem
Goedlevensethiek
 zin van het leven ligt hier op aarde: overleven, en als het kan op aangename wijze (niet:
luxe)
 mens streeft op zich niet altijd naar meer, maar aangezien in de natuurstaat iedereen
iedereen belaagt, wil de mens wel steeds meer macht vergaren
Samelevingsethiek
 belangrijkste verwezenlijking: fundering van moraal, totaal los van religie:
- rede schrijft voor dat om te overleven de oorlog van allen tegen allen moet vervangen
worden door een contract
- met als basis gulden regel, geïnterpreteerd als de regel van wederzijdsheid
- daaruit volgen een aantal zaken: Hobbes leidt als eerste een lijst met mensenrechten
af, o.a. strafbeleid, noodzaak van “equity”
 verdragen zonder zwaard zijn echter maar woorden, daarom moet iedereen zijn macht
overdragen aan 1 persoon of 1 groep: de soeverein die alle macht krijgt, maar wel juist
om de mensenrechten in praktijk te brengen
 revolutionair karakter: geen absoluut eigendomsrecht, het is de soeverein die eigendom
toekent
concreet: liefdadigheid vanwege de staat is nodig voor de armen.
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Verdere evolutie die zal volgen na Hobbes:
 zingeving zal evolueren naar altijd meer willen (groei-idee)
 gelijkheid bij samenleven: sommigen willen dat nog duidelijker, anderen zullen
proberen dit juist af te remmen en ongelijkheid verdedigen.

Hobbes’ “Leviathan”
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Kathedraal Notre Dame
Aan de kathedraal was een klooster met school verbonden, waar, nog vóór de stichting van de
universiteit, de eerste scholastische filosofen actief waren, zoals Abelard en Lombard (dit werd
reeds hierboven besproken).

Onderaan de centrale paal van de middelste poort (de “koninklijke poort”) van de westelijke
façade van de kathedraal bevindt zich – op de “ereplaats” - een beeldhouwwerk dat de filosofie
voorstelt, zoals beschreven door de filosoof Boethius.
Er is een open en een gesloten boek, plus een ladder die men moet beklimmen om de wijsheid
te bekomen. Diverse manieren van uitleg zijn mogelijk, ook van alchemistische aard (soms wordt
het beeld ook Cybele genoemd, een heidense natuurgodin).
De filosofie wordt omringd door de 7 vrije kunsten, de disciplines die in de middeleeuwen
werden onderwezen: geometrie, muziek, astronomie, rekenkunde, grammatica, logica en
retorica.
Het huidige beeld werd aangebracht in de 19 e eeuw, aangebracht bij de restauratie door Violletle-duc.
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Boethius (rond 480-525)

 laat-Romeins christelijk filosoof
 kreeg nog een klassieke opvoeding, wat kort nadien door het christendom verdween
 werd geëxecuteerd door zijn vriend en opdrachtgever, koning Theorik, omdat hij zou
samengezworen hebben met het Byzantijnse rijk
 schreef in de gevangenis De troost van de filosofie, een neoplatonisch werk, waarin het
streven naar wijsheid en de liefde voor God beschreven worden als de twee voornaamste
bronnen voor menselijk geluk
 het werk staat, door zijn notie van het fatalisme en haar verwantschap met de christelijke
leer van de nederigheid, halverwege tussen de heidense filosofie van Seneca en de latere
christelijke filosofie van troost vertegenwoordigd door Thomas van Aquino.

quai aux Fleurs 9
Hier was de woning van Fulbert, de oom van Heloïse, die Abelard liet castreren (zie hierboven).

Palais de Justice
Hier was de zetel van het Parlement van Parijs, in de feodale periode een hof van beroep.
Het Parlement verbood regelmatig de publicatie van filosofische boeken en veroordeelde
filosofen vaak tot verbanning uit Frankrijk.
Soms werden er boeken verbrand op de trappen van het Parlement.

Een Court van het Paleis van Justitie met de Sainte Chapelle in 1715
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veroordeling van Voltaires Dictionnaire en Rousseau’s « Lettres écrits de la montagne »
De Verlichting maakte het recht op vrije mening en meningsuiting tot één van haar centrale
eisen:
Art. 10. - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11. - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
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Jean-Jacques-François Le Barbier (1738 - 1826), Musée Carnavalet
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tour St Jacques – Blaise Pascal
 toren is het enige restant van de kerk Saint-Jacquesde-la-Boucherie, afgebroken in Franse Revolutie
 op de voet van de toren is een standbeeld van
Blaise Pascal geplaatst ter herinnering aan zijn
experimenten met luchtdruk die hij zou uitgevoerd
hebben boven op de toren.

Blaise Pascal (1623-1662)

 geboren in Clermond
 vanaf 1631 in Parijs
 verblijfplaatsen:
- in jeugd : rue Cassette 18-24, rue du Condé 20
- rue Sainttonge 13
- 1654: rue Monsieur Le Prince 54, waar hij visioen
heeft:
VUUR
God van Abraham, God van Isaak,
God van Jacob. Niet de God van
filosofen en geleerden. Zekerheid.
Zekerheid. Gevoel. Vreugde. Vrede.
God van 'Jezus Christus
- verblijft dan vaak in klooster Port Royal,
nabij Parijs
- op einde: rue du Cardinal Lemoine 67,
rue Rollin 2 (tussen Panthéon en
Romeinse arena van Parijs)
 zoals zijn oudere tijdgenoot Descartes
geïnteresseerd in wiskunde en nieuwe
natuurwetenschappen
cfr. de wet van Pascal (de druk die op
een vloeistof wordt uitgeoefend, plant
zich in alle richtingen met dezelfde
grootte voort)
 zou Pascal ontmoet hebben, in klooster
van Miniemen of op een plaats nabij
huidige Beaubourg
 grote verschil met Descartes: Pascal
verdedigt het klassieke christendom
cfr. notities gevonden na zijn dood, nl. de
Pensées, een apologie van het christelijk
geloof, met bekende zinnen zoals:
- Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point.
- L'homme n'est ni ange, ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête.
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 nadruk op bescheiden positie van de mens, met wel meer nadruk op nederige positie:
- Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie.
- Qui se considérera de la sorte s'effrayera de soi-même, et, se considérant soutenu dans
la masse que la nature lui a donnée, entre ces deux abîmes de l'infini et du néant, il
tremblera dans la vue de ces merveilles; et je crois que sa curiosité, se changeant en
admiration, il sera plus disposé à les contempler en silence qu'à les rechercher avec
présomption.
Car enfin qu'est-ce que l'homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, un tout
à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les
extrêmes, la fin des choses et leur principe sont pour lui invinciblement cachés dans un
secret impénétrable, également incapable de voir le néant d'où il est tiré, et l'infini où il
est englouti.
 waarschuwing tegen hoogmoed van de gedachte – die zich in de Verlichting zal
verspreiden als kernidee van modern denken – dat mens alles kan kennen:
 het ergst dat de mens te wachten staat is de dood:
Stel u een aantal geketende mensen voor die allen ter dood veroordeeld zijn. Iedere
dag worden er onder de ogen van de anderen enkele omgebracht. De overblijvenden
zien aan wat er met hun lotgenoten gebeurt, wat henzelf te wachten staat. Vol smart
en wanhoop kijken ze elkaar aan en wachten hun beurt af. Dit is het beeld van de
menselijke situatie.
  basis van vasthouden aan geloof: het willen geloven in een leven na de dood;
Pascal probeert dat rationeel te verantwoorden
cfr. de Weddenschap van Pascal: het is verstandiger te geloven in leven na dood;
 echte grond: zonder leven na de dood geen uiteindelijke zin in het leven
cfr. zijn kritiek op het “divertissement”:
- divertissement is methode om niet aan de dood te moeten denken:
Les hommes n’ayant pu guérir la mort, la misère, l’ignorance, ils se sont avisés pour se
rendre heureux de n’y point penser.
- geen goede oplossing, want leidt tot ellende, vermits geluk van mens ligt in rust:
Ils s’imaginent que s’ils avaient obtenu cette charge ils se reposeraient ensuite avec
plaisir et ne sentent pas la nature insatiable de la cupidité. Ils croient chercher
sincèrement le repos, et ne cherchent en effet que l’agitation. Ils ont un instinct secret
qui les porte à chercher le divertissement et l’occupation au-dehors, qui vient du
ressentiment de leurs misères continuelles. Et ils ont un autre instinct secret qui reste
de la grandeur de notre première nature, qui leur fait connaître que le bonheur n’est
en effet que dans le repos et non pas dans le tumulte.
- ander bezwaar tegen divertissement: enkel mogelijk door zwakkeren uit te buiten
Le gentilhomme croit sincèrement que la chasse est un plaisir grand et un plaisir royal.
Mais son piqueur n’est pas de ce sentiment-là.
doel wel nodig als alibi cfr. Boehm middel-doek-omdraaiing
 op politiek en moreel vlak grote gelijkenis met Hobbes:
Sans doute l’égalité des biens est juste, mais ne pouvant faire qu’il soit force d’obéir à
la justice, on a fait qu’il soit juste d’obéir à la force. Ne pouvant fortifier la justice, on a
justifié la force, afin que la justice et la force fussent ensemble et que la paix fût, qui
est le souverain bien.
Le plus grand des maux est les guerres civiles. Elles sont sûres, si on veut récompenser
les mérites, car tous diront qu’ils méritent. Le mal à craindre d’un sot qui succède par
droit de naissance n’est ni si grand, ni si sûr.
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Pascal, Louvre, vleugel Daru
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rue St Martin 127-129 – Chomsky / Stiegler
Soms wordt filosofie beoefend aan algemeen culturele instellingen. Twee voorbeelden hier.

Op nr. 127 van de rue St Martin bevindt zich het cultureel centrum Centre Wallonie-Bruxelles.
In 2016 reikte La societé internationale de la Philologie een Médaille d’Or uit aan Noam
Chomsky. Dit zou gebeuren in de Assemblée Nationale, waar de denker zou deelnemen aan
het vragenuurtje. Uiteindelijk bliezen de socialisten de zaak af, en ging er een huldiging door
in het Centre Wallonie-Bruxelles.
Chomsky in Parijs illustreert hoe iedereen wie meetelt wel eens beroepshalve in Parijs komt.

Noam Chomsky (1928)

 enerzijds linguïst: theorie dat grammaticale structuren universeel zijn en dus
aangeboren zijn; filosofische betekenis: er bestaat een vaststaande menselijke natuur
 anderzijds maatschappijcriticus: één van de grootste linkse intellectuelen van de USA:
- wijst Amerikaans imperialisme af
- wijst erop hoe de laatste decennia de media propaganda voeren voor de elites die
ze in hun bezit hebben gekregen
 voorbeeld van zijn kritisch denken: sinds 1945 is er een nieuw tijdvak en wel op 2
vlakken: enerzijds is toen het nucleair tijdvak begonnen, waarbij de mensheid zichzelf
totaal kan vernietigen, en anderzijds is toen (volgens een voorstel op de laatste
Internationale Geologische conferentie) het antropoceen begonnen, het geologisch
tijdvak waarbij de mens fundamentele veranderingen aanbrengt aan de aarde, met
grote bedreigingen voor het menselijk en ander leven tot gevolg.

Aan het centre Georges-Pompidou werd het l'Institut de recherche et d'innovation (IRI)
opgericht, met als directeur Bernard Stiegler.
Bernard Stiegler (1952) is een hedendaags theoreticus over ontwikkeling techniek, met grote
woorden, waaronder het “pharmacon”-karakter van techniek (het vergif is ook het medicijn).
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rue du Temple 79 - Gassendi
Het Hotel du Montmor was eigendom van Henri
Louis Habert de Montmor die een kring van
geleerden rond zich verzamelde die allen
geïnteresseerd waren in de nieuwe experimentele
filosofie:
- er was elke zaterdag een bijeenkomst
- hiertoe behoorde ook Huygens
- deze Académie Montmor was kern van latere
l'Académie des sciences, opgericht door
Colbert in 1666
- hier verbleef ook Pierre Gassendi.

Pierre Gassendi (1592-1655)

 uit zuiden van Frankrijk, studies in Aix-enProvince en Avignon
 priesterfunctie in zuiden van Frankrijk, maar
zeer vaak in Parijs
 in 1625 observeert hij de planeet Venus vanaf
de Pont Neuf
 verbleef vanaf 1653 tot aan zijn dood in 1655 in Hotel Montmor
 begraven in de Église Saint-Nicolas-des-Champs (niet zo ver van rue du Temple (nabij
metro Reaumur-Sébastopol)





Gassendi schreef reeks boeken tegen het aristotelisch denken
50 stellingen tegen Descartes
wil – als alternatief – het epicurisme promoten
is de eerste die etiket van Epicurus durft te gebruiken, maar maakt er een religieus
epicurisme van.
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buste Gassendi op binnenplaats Collège de France
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Hotel Montmor, verblijfplaats van Gassendi
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Colbert Presenting the Members of the Royal Academy of Sciences to Louis XIV in 1667
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rue Michel-le-Comte 21 – huis d’Alembert
Hier bracht d’Alembert zijn jeugd door. De bijhorende periode, de Verlichting, komt binnenkort
aan bod op onze wandeling.

Jean le Rond d'Alembert (1717-1783)

 geboren in Parijs als buitenechtelijk kind van Mme Tencin (die verderop nog vermeld zal
worden als houdster van een salon)
 werd te vondeling gelegd aan de (nu vernietigde) kerk St Jean Le Rond
 zijn vader erkende hem niet, maar zorgde wel voor een degelijke opvoeding
 behoorde tot de kring van radicalere philosophes (d’Holbach, Helvétius, Diderot), maar
beleed officieel niet het atheïsme, maar bleef steeds deïst
 eigen werk betrof vooral wiskunde
 verzorgde tussen 1752 en 1772 mee met Diderot voor de uitgave van de Encyclopédie
ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers
 schreef daarvoor het inleidend Discours: het geloof dat de vooruitgang van de
wetenschappen en de techniek zal samengaan met sociale vooruitgang.
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standbeeld van d’Alembert, Félix Lecompte (1737-1817), Louvre
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kerk Saint-Nicolas-des-Champs
Hier werden Budé en Gassendi begraven.
De plaats van hun graf zelf is onbekend.

L'église Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, begraafplaats van Gassendi.
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De nieuwe ontwikkelingen in de 17e eeuw roepen ook reactie op van behoudsgezinde denkers.
De filosofische belangrijke vertegenwoordiger: Bossuet.

Jacques-Bénique Bossuet (1627-1704)

 meerdere plaatsen aan te duiden waar hij verbleef of waar preken hield:
bv. place des Vogues 17: verblijfplaats
 de figuur met waarschijnlijk het grootst aantal standbeelden in Parijs, hoewel Voltaire
en Montesquieu concurrenten zijn.
 verdedigt geloof en de hiërarchische maatschappelijke orde: de koning heeft zijn macht
van god gekregen
cfr. Politique tirée des propres paroles de l' Ecriture sainte

De hiërarchische orde en de christelijke zingeving zal helemaal verworpen worden in
de Verlichting.

standbeeld van Bossuet in Academie Française
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standbeeld Bossuet, Louvre, vleugel Colbert
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standbeeld fontein place St Sulpice

standbeeld kapel van de Sorbonne
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Passages (Grand Cerf / Bourg l’Abbé) – Walter
Benjamin
Walter Benjamin (1892-1940)











Duits filosoof van joodse komaf
in de jaren 1920 regelmatig in Parijs
in 1933 vestigde hij zich definitief in Parijs, op de vlucht voor de nazi's
op loonlijst van het Instituut voor Sociaal Onderzoek in Frankfurt (de Frankfurter
Schüle)
in 1939 als Duitser een tijdje opgesloten in een kamp
als Duitsers Frankrijk bezetten wil hij naar USA, maar wordt door Spaanse politie
tegengehouden, die hem terug naar Frankrijk wil brengen; uit schrik dat hij door
Franse regering aan Duitsland zou uitgeleverd worden en dus in een kamp zou
belanden, pleegt hij zelfmoord
marxist, maar atypisch
Das Passagen-Werk: grote studie naar de wortels van de twintigste-eeuwse cultuur
in het Parijs van de negentiende eeuw
ander bekend werk: Over het kunstwerk in een tijd van zijn reproduceerbaarheid.
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18 eeuw (Verlichting): modern
denken ontwikkelt zich
rue Rousseau 68 en 52 –
verblijf Rousseau
Op nr. 68 staat nog het oude hotel waar Madame
Dupin een salon hield.
Als Rousseau in 1743 voor het eerst naar Parijs
komt, om zijn nieuwe muzieknotatie te promoten,
biedt hij zich met een aanbevelingsbrief aan bij
Mme Dupin. Tussen 1745 en 1751 wordt hij haar
secretaris.
Rousseau zelf woonde tussen 1750 en 1756 met zijn vrouw Thérèse
dichtbij, op de 4e verdieping van het hôtel du Languedoc, rue de
Grenelle-Saint-Honoré (nu zuidelijk deel van de rue Rousseau).
Op het einde van zijn leven woonde Rousseau terug in de straat en
stierf er, in een (nu vernietigd) huis op nr 52/54. Er werd een
herdenkingsplakkaat aangebracht.

Hotel Dupin
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Madame Dupin
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Uit de Bekentenissen
Ontmoeting
met Mme Dupin

Samenzijn met
zijn levensgezellin
Thérèse
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Kernideeën Verlichting
Het modern denken breekt door in een brede intellectuele laag, waarvan sommigen “radicaal”
willen doorgaan, anderen de zaken willen “matigen”.
Kennisleer en metafysica
 wetenschappelijke methode leidt tot grote successen (auteurs zijn meestal ook actief
op andere filosofische gebieden en als theoloog)
- in 1687 publiceert Newton zijn Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (merk
op: hij spreekt nog van natuurfilosofie)
- leer van elektriciteit wordt ontwikkeld (Franklin, Volta)
- scheikunde met ontdekking zuurstof (Priestley, de la Voisier)
 men denkt dat op alle vlakken deze methode zal kunnen toegepast worden
 wat God betreft: ofwel deïsme (een God als horlogemaker, bv. Voltaire), ofwel vlakaf
atheïsme (geen god + kerk als iets zeer gevaarlijks, bv; d’Holbach)
 wat mens betreft (sterke invloed van Locke): mens als sensitief wezen dat vanuit
waarneming ideeën ontwikkelt, die ingezet kunnen worden om de behoeften te
bevredigen
 de geschiedenis heeft een duidelijke richting, nl. naar steeds beter: Verlichting
(vernietigen van alle obscure zaken) leidt tot een onafwendbare Vooruitgang.
Goedlevensethiek
 mens streeft ernaar gelukkig te worden en dat is het voornaamste; gerichtheid op een
ander leven definitief geschrapt
 het centraal stellen van het aardse wordt uitgebreid: niet enkel goed en comfortabel
leven, maar ook luxe wordt niet langer afgewezen; het ontwikkelen van een steeds
groeiende economie wordt als ideaal stilaan naar voor geschoven, met centrale rol van
technische ontwikkelingen (cfr de Encyclopedie bevat hoofdzakelijk technische
uiteenzettingen)
Samenlevingsethiek
 de oude structuren (vorst en kerk) moeten vernietigd worden
 in de nieuwe structuren moeten de burgers de macht krijgen (de liberale strekking) of,
volgens een beperkte groep van meer radicale denkers, moet er een effectieve
gelijkheid komen.
Verlichting komt neer op het afwijzen van het christendom als een duistere levensbeschouwing
en stelt als alternatieve levensbeschouwing het geloof in de wetenschappelijke-technische én
morele Vooruitgang. Deze nieuwe levensbeschouwing zal zich verder ontwikkelen tot varianten
als het communisme en ons huidig neoliberaal consumentisme.
In Duitsland leidt het afstand nemen van de traditioneel religieuze levensbeschouwing tot de
ontwikkeling van het nationalisme: de zin van het leven is te behoren tot een natie die maximaal
tot bloei moet komen - met als belangrijke figuren Johan Herder (1744-1803 en Johann Fichte
(1762-1814).
In Frankrijk heeft het nationalisme als filosofie nooit voet aan de grond gekregen: er zijn geen
grote Franse nationalistische filosofen (zie wel bij Ernest Renan).
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Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

 geboren in Genève
 vanaf 1742 regelmatig langdurige verblijven in
Parijs
 in contact met kring van philosophes, o. a. met
Diderot, die hij elke dag bezoekt als die in de
gevangenis van Vincennes opgesloten zit
 hoogste Franse rechtscollege, het Parlement van
Parijs, veroordeelt Rousseau in juni 1762 voor de
publicaties van zijn Emile en Contract Social,
waardoor hij uit Parijs moet vluchten
 geleidelijk aan conflicten met andere philosophes,
een andere reden waardoor hij meestal buiten
Parijs verblijft
 verblijfplaats in Montmorency (even boven Parijs) is
te bezoeken
 begraven in het park van Ermenonville (te
bezoeken), maar tijdens Franse Revolutie werd zijn
stoffelijk overschot overgebracht naar Panthéon.

Kennisleer en metafysica
 atypisch voor de filosofen uit de Verlichting, omdat hij meer aandacht geeft aan het gevoel en
veel aandacht heeft voor de natuur
cfr zijn boek over opvoeding Emile: jongere, die van nature goed is, spontaan laten opgroeien
Goedlevensethiek
 relativeert het belang van wetenschap en techniek, waarvan de vooruitgang ook de toename
van de ongelijkheid is; contact met eenvoudige leven, in overeenstemming met natuur, is
belangrijker dan luxe.
Samenlevingsethiek
 gelijkheid moet veel meer moet benaderd worden dan tot dan het geval was
 kritiek op Hobbes’ sociaal contract: de rijken gebruiken dat om bestaande ongelijkheden
wettelijk te maken, dus er is een nieuw sociaal contract nodig, waarbij privé eigendom veel
meer beperkt moet worden
 de soevereiniteit moet wel één blijven (= instemming met Hobbes): er moet een “algemene
wil” komen; doordat iedereen bijdraagt aan de totstandkoming daarvan, is er toch
democratie (de vraag is of dit klopt, of er niet groot gevaar is van machtsmisbruik en totalitair
socialisme i.p.v. democratisch socialisme).

De meeste Verlichtingsfilosofen gaan andere richting uit en geven het moderne denken de vorm
die nu dominant is:
- wat betreft samenlevingsethiek matigen ze het streven naar gelijkheid
- wat betreft goedlevensethiek zullen zij de luxe gaan verdedigen.
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rue Montmartre - Taverne du Croissant
Hier werd Jean Jaurès neergeschoten, terwijl hij aan het dineren was.

Jean Jaurès (1859-1914)

 van eenvoudige komaf
 kan door beurs filosofie studeren aan Ecole Normale Supèrieure
(samen met Henri Bergson)
 geeft nadien les op diverse plaatsen in Frankrijk
 behaalt doctoraat
 tegelijkertijd ook politieke carrière
 ontwikkelt zich tot socialist en pacifist
 sticht dagblad L’Humanité in 1904
 verwerpt groeiend nationalisme bij de Franse arbeiders en blijft
internationalisme verdedigen
 31 juli 1914, om 21u40, schiet een nationalistische student Jaurès dood door het open raam
van het Café du Croissant.
 zijn ideeën:
mengeling van marxisme en humanisme (veel
verwijzingen naar Rechten van de Mens;
overgang naar socialisme moet gebeuren
binnen parlementair systeem)
Voorbeeld: waar sommigen stelden dat het
proletariaat niet de bourgeois Dreyfus (ten
onrechte veroordeelde jood) moest verdedigen,
kwam Jaurès wel op voor Dreyfus: « Nous ne
sommes pas tenus, pour rester dans le
socialisme, de nous enfermer hors de
l'humanité ».
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metrostation Jean Jaurès
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hoek rue de Richelieu / rue Colbert – salon Mme
Lambert
Hier stond Hotel de Nevers, waar Mme de
Lambert (Anne-Thérèse de Marguenat de
Courcelles) vanaf 1710 een salon hield.
Het behoort tot de eerste generatie salons,
die meer literair dan filosofisch waren en
qua ideeën gematigde veranderingen
voorstond.
Eén van de bezoekers was Montesquieu,
een belangrijke figuur in de eerste episode
van de Verlichting (1e helft 18e eeuw).
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Montesquieu (1698-1755)

 opgegroeid in Bordeaux, studies voor een deel in Parijs, uiteraard regelmatig bezoeken
aan Parijs
 vanaf 1728 reeks reizen in Europa
 vanaf 1731 vooral in kasteel van La Brède in Aquitanië
 gekendste werk: De l'esprit des lois (1748).
 heeft oog voor invloeden van buitenaf op de politiek van een land, bv. invloed van
klimaat
 nog niet de dominante vorm van Verlichting:
- nog niet volledig steun aan bourgeois en handel:
Montesquieu was van mening dat de grootsheid van Frankrijk te danken was aan
de adel die als autonome macht de wetten beschermden en opkwamen voor de
burgers. De regeerperiode van Lodewijk XI (1461-1483) zou hier een einde aan
hebben gemaakt. Onder hem zouden handelaren aan invloed gewonnen hebben
ten koste van de adel en de lokale gemeenschappen, met despotisme als gevolg.
nog weinig democratie; wel: pleidooi voor de scheiding van de 3 machten
(wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke macht).

Montesquieu, Michel Claude dit Clodion, Louvre
141

Montesquieu, standbeeld het Louvre
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Montesquieu, Rue de Seine (Square Honoré Champion)
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Bibliothèque Nationale
De (oude) nationale bibliotheek werd, omwille van de grote voorraad boeken, bezocht door heel
wat filosofen bezocht, o.a. Marx en Lenin.
Van een echte vaste bibliotheek was er sprake onder Lodewijk XI in de vijftiende eeuw. Frans I
gaf een nieuwe impuls aan de verzameling, die hij onder toezicht stelde van de humanist
Guillaume Budé. Een belangrijk jaar voor de bibliotheek was 1537, toen Frans I het dépôt légal
instelde, dat Franse uitgevers verplichtte een exemplaar van al hun drukwerk aan de bibliotheek
af te staan. Onder Lodewijk XIV werd de bibliotheek sterk uitgebreid en in 1720 werd ze voor
het publiek geopend.
Een jaar later begon de verhuizing van de bibliotheek naar een aantal panden aan de Rue
Richelieu. In 1868 werden de gebouwen aan de Rue Richelieu sterk uitgebreid, onder andere
met de beroemde grote leeszaal, een technisch hoogstandje vanwege de revolutionaire
toepassing van gietijzer.
In 1996 werd een nieuwe site geopend op de linkeroever: de huidige Site François-Mitterrand,
ook wel de Très Grande Bibliothèque genoemd.
De voetbrug die de site verbindt met het park Bercy op de rechteroever wordt genoemd naar
Simone de Beauvoir.
Ondertussen wordt de oude site gerenoveerd. De grote leeszaal is voledig gerestaureerd
In één van de zalen wordt het hart van Voltaire bewaard.
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Mitterands Zeer Grote Bibliotheek, met voetbrug Simone de Beauvoir
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Op de site van de bibliotheek staat een standbeeld voor Sartre (anno 2017 verhuisd wegens de
renovatiewerken).
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rue Richelieu 65 – Ecole normale des chartes
 topschool voor vorming archivarissen en
conservatoren
 tot de studenten (richting literatuur)
behoren Georges Bataille (zie elders) en
René Girard.

René Girard (1923-2015)








geboren in Avignon
studies aan de Ecole normale des chartes
volledige carrière in USA
introduceert structuralisme en postmodernisme in USA
professor vergelijkende literatuurwetenschap aan Standford universiteit
lid van de Académie Française vanaf 2005
nogal populair in christelijke kringen.

 op basis van een interpretatie van bekende mythen heeft hij een specifieke
antropologisch-sociologische theorie ontwikkeld:
- de mens heeft mimetische begeerte: hij wil iets omdat een ander het wil
- zo ontstaat er geweld in de samenleving
- de spanning ontlaadt zich door geweldpleging op een zondebok, die geofferd wordt,
zodat voor een tijdje het geweld uit de samenleving verdwijnt
- de zondebok is onschuldig, maar wordt valselijk beschuldigd
- het christendom doorbreekt deze cyclus, doordat het offeren van Christus duidelijk
maakt dat de zondebok onschuldig is, zodat het hele mechanisme doorprikt wordt.
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Passage des Petits Pères 7 - Wollstonecraft
Mary Wollstonecraft verbleef in Parijs in een huis in de rue Meslay (nabij de Place de la
République).
Ze had contact met groep landgenoten die bijeenkwamen in de Passage des Petits Pères,
tegenover de Basilique Notre-Dame des Victoires.

Mary Wollstonecraft (1759-1797)







geboren in London
in 1789 werd ze gegrepen door de revolutionaire ontwikkelingen in Frankrijk en in
1792 vertrok ze naar Parijs om de Franse Revolutie van nabij mee te maken
schreef in dat jaar A Vindication of the Rights of Woman, het eerste grote
feministische werk
keerde terug naar London in 1795 (cfr. vijandigheid naar Engelsen toe, sinds
uitbreken oorlog tussen Engeland en Frankrijk)
ging een relatie aan met de linkse auteur William Goodwin
stierf een paar dagen na de geboorte van haar 2e dochter Mary (die zal huwen met
Shelley en de roman over Frankenstein zal schrijven).

148

Place des Victoires – de Sade
Hier pikte markies de Sade Rosa Keller op, die hij wou ontleden – ze vluchtte weg uit zijn kasteel
in het dorp Arceuil. Het is één van de schandalen die de Sade veroorzaakte.

Markies de Sade (1740-1814)






geboren in Parijs
eerste gevangenis in 1760 wegens "kleine uitspattingen" in een bordeel
brengt groot deel van zijn leven door in gevangenis
bekend van zijn romans met sadistische seksscènes
werk te kaderen in de context van de Verlichting




filosofisch kader – negatief: valt hypocrisie, religie en vooroordelen aan
positief: mens moet totale vrijheid hebben elke moraal die voortkomt uit consensus, religie of overheid is tegennatuurlijk.
De mens zou juist de zeer individuele hartstochten moeten botvieren die hem door de
natuur zijn ingeblazen, ongeacht de verschrikkelijke uitwerkingen die dat op zijn
medemens heeft.
m.a.w.:
de Sade drukt het vraagstuk uit hoe, zonder god, de moraal kan gefundeerd worden.
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Op het plein bevindt zich een filiaal van de modeketen Zadig & Voltaire.
Voltaire is wel de enige filosoof die zijn naam aan een kledingmerk heeft gegeven.
Zadig is de titel van één van zijn filosofische verhalen.

rue St Honoré 155 – café La Régence
Café La Régence
Van 1681 tot 1854 op de hoek van de rue St Honoré en de place Colette, was het café de la
Régence (latere plaats was rue St Honoré 161, tot 1910).
Bekend als schaakcafé, maar ook door:
- ontmoeting tussen Marx en Engels in augustus 1844
- Diderot, Voltaire, Benjamin Franklin die er regelmatig kwamen
- Diderot gebruikt het café als decor voor de openingsscène van zijn roman Le Neveu
de Rameau.
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rue Molière 3 – Voltaire en Mme du Châtelet
Hier stond het huis van Mme du Châtelet, minnares van Voltaire. Voltaire leefde hier in 1746 en in
1749-50.
Andere herdenkingsplaatsen voor Voltaire:
 geboortehuis: 38 quai des Orfèvres
 de gevangenis de Bastille waar Voltaire opgesloten werd
 quai Voltaire 27, waar hij stierf in het hôtel du marquis de Villette
 Pantheon, waar zijn resten rusten vanaf 1791 (eerst begraven bij een abdij in de
Champagne).
Voltaire leefde meestal buiten Frans grondgebied, bv
 in kasteel van Mme de Châtelet (Cirey, Champagne streek) – na publicatie van de Lettres
Philosophiques
 verblijven in Brussel en in Berlijn (aan hof van Frederik de Grote)
 laatste levensjaren kasteel in Ferney (nabij Genève).
Voltaire is het boegbeeld van de gematigde Verlichting.

Voltaire (1694-1778)

 aanvankelijk vooral bezig met literatuur, o.a. satirische geschriften, waardoor hij 11
maanden in de Bastille belandt
 van 1726 tot 1729 als banneling in Engeland, waar hij het werk van Locke en Newton leert
kennen
 wil geest van wetenschappelijkheid en religieuze tolerantie naar Frankrijk brengen 
Lettres Philosophiques
 geeft kritiek op feodale orde, o.a. op de religie, maar blijft gematigd: geen atheïsme, maar
deïsme + uitsprak “als god niet zou bestaan, moet men hem uitvinden voor het gewone
volk”
 kritiek op het optimisme van Leibniz dat god “de beste mogelijke wereld” zou geschapen
hebben
 Poème sur le désastre de Lisbonne (reactie op aardbeving in Lissabon van 1755) en
Candide (1759)
 komt vooral op voor tolerantie en voert actie tegen bepaalde veroordelingen, bv. wil
eerherstel voor de ter dood gebrachte protestant Calas
 vertaalt een geschrift van de Italiaanse jurist Cesare Beccaria (Dei delitti e delle pene) in het
Frans, waarin gepleit werd voor afschaffing van de doodstraf en marteling en voor
humanisering van de rechtspraak in het algemeen.

Voltaire over homo’s
Overspel en liefde voor jongens zullen bij vele naties toegelaten zijn, maar je zal er geen
vinden waar het toegestaan is zijn gegeven woord te breken, want de samenleving kan
blijven bestaan tussen overspeligen en tussen jongens die elkaar beminnen, maar niet
tussen mensen die er prat op gaan elkaar te bedriegen.
(De la vertu en du vice, uit Traité de métafysique)
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Rue de Seine, Square Honoré Champion
Voltaire in Candide
Il faut cultiver notre jardin.
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Louvre, vleugel Colbert
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Voltaire naakt, Jean-Baptiste Pigalle (1714-1785), Louvre
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2 maal : Voltaire, Houdon (1741-1828), Louvre
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Voltaire

Diderot

Diner des philosophes, Jean Huber
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rue de Richelieu 39 – sterfhuis Diderot
Hier stond sterfhuis Diderot.
Diderot woonde op linkeroever (rue Taranne,
nu deel van boulevard St Germain). Vandaar
dat daar een standbeeld staat van hem (place
Jacques-Copeau, ter hoogte van boulevard
Saint-Germain n° 145).
Omdat hij nog moeilijk de trappen op kon in
het huis in de rue Taranne, huurde Catharina
van Rusland voor hem hier in de rue Richelieu
een huis.
Andere herdenkingsplaats voor Diderot: de
gevangenis van Vincennes (middeleeuws
bolwerk, net buiten de périférique).
Diderot werd opgesloten in een nu
verdwenen gebouw bij de kapel.
Andere gevangenen in de donjon:
 markies de Sade (zie hierboven)
 Mirabeau (gematigde figuur uit Franse
Revolutie).
Met Diderot hebben we een figuur van de meer
radicale Verlichting.

Diderot (1713-1774)





bekend van zijn redactiewerk aan de Encyclopédie
zal geleidelijk aan evolueren van deïsme naar het atheïsme
auteur van een aantal filosofische romans, zoals Jacques de fatalist en De neef van
Rameau.
in De droom van d’Alembert verdedigt hij een materialistisch wereldbeeld en een vrije
levensstijl, waarbij ook masturbatie en homoseksualiteit geen probleem vormt.
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Uit Le Rêve de d'Alembert van Denis Diderot
Dokter Bordeu - Mejuffer, kunt u mij zeggen welk profijt of welk plezier wordt
verschaft, hetzij aan de enkeling hetzij aan de gemeenschap, door kuisheid en strenge
onthouding?
Mejuffer de l'Espinasse - Geen enkel toch zeker!
Dokter Bordeu - Dus ondanks de fraaiklinkende lofprijzingen die het fanatisme er
aan heeft verspild, en ondanks de burgerlijke wetten waarmee ze worden beschermd, zullen wij
kuisheid en onthouding schrappen uit de lijst van deugden, en het er over eens zijn dat er niets
zo kleinzielig, lachwekkend, absurd, schadelijk, niets zo verachterlijk is als kuisheid en
onthouding, en dat er geen groter kwaad bestaat, - behalve dan het kwaad dat men welbewust
doet - dan beide zeldzame eigenschappen.
Mejuffer de l'Espinasse - Hiermee kan ik het nog steeds eens zijn.
Dokter Bordeu - Pas op, ik waarschuw u. Zometeen deinst u terug.
Mejuffer de l'Espinasse - Dat doen wij nooit.
Dokter Bordeu - En de handelingen die in afzondering worden gepleegd!
Mejuffer de l'Espinasse - Wat is daarmee?
Dokter Bordeu - Wat daarmee is? Die geven de eenling genot, op zijn minst, en
dus is ons uitgangspunt verkeerd, of…
Mejuffer de l'Espinasse - Bedoelt u, dokter…
Dokter Bordeu - Ja natuurlijk, Mejuffer! En wel om de volgende reden: ze zijn even
onverschillig en daarbij niet in elk opzicht even nutteloos. Het is een behoefte, en zelfs als men er
niet uit behoefte toe komt, is het nog altijd aangenaam.
…
Dokter Bordeu - … ik zeg u van mijn filosofie, wat de geheel naakte Diogenes zei
tegen de jonge beschroomde Athener met wie hij zou gaan worstelen: Vrees niets, mijn zoon, ik
ben niet zo vervaarlijk als dit hier.
Mejuffer de l'Espinasse (zich de ogen bedekkend) - Dokter, ik weet al wat u nu
gaat zeggen en ik wed…
Dokter Bordeu - Ik niet. U wint toch. Ja Mejuffer, zo denk ik er over.
Mejuffer de l'Espinasse - Wat! Of men zich nu tot de eigen soort beperkt of niet?
Dokter Bordeu - Zo is het.
Mejuffer de l'Espinasse - U bent monsterlijk!
Dokter Bordeu - Niet ik, maar de natuur, of de maatschappij. … ik ga u de
volgende vraag stellen. Er zijn twee, puur wellustige handelingen, zij geven beide uitsluitend
genot, ze dienen nergens toe; de ene handeling geeft slechts aan één genot, terwijl de andere
hierin een soortgelijk wezen, - man of vrouw, want geslacht en zelfs functie van het geslacht
doen hier niet terzake - deel laat hebben. Ten gunste van welke handeling zal het gezonde
verstand zich uitspreken?
Mejuffer de l'Espinasse - Zulke problemen gaan mijn verstand te boven.
Dokter Bordeu - Ach! Na vier minuten een man geweest te zijn trekt u plotseling uw
vrouwentooi weer aan en wordt u weer een echte vrouw! Vooruit dan maar! Wel, dan moet u
ook maar als vrouw behandeld worden… Dat is dan dat. Men hoort niets meer over Madame du
Barry… Maar u luistert niet… waar zit u nog over te piekeren?
Mejuffer de l'Espinasse - Over die combinaties, die volgens mij allemaal
tegennatuurlijk zijn.
Dokter Bordeu - Alles wat is, kan tegennatuurlijk noch buitennatuurlijk zijn. Zelfs
vrijwillige kuisheid en onthouding zijn dat niet.
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standbeeld Diderot, bd St Germain (ter hoogte van nr. 145)
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Diderot door Van Loo, Louvre

Diderot door Houdon, Louvre
161

kapel van Château de Vincennes
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donjon van Château de Vincennes
163

cel van de Sade in Château de Vincennes
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cel van Mirabeau in Château de Vincennes
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titelblad Encyclopédie
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rue St Anne 16 - Helvetius
Hier verbleef de filosoof Helvétius.
Zijn echtgenoot hield een bekend salon, in hun verblijf in
Auteuil (huidige rue d’Auteuil 10).

Helvetius (1715-1771)

 geboren en gestorven in Parijs
 herneemt de theorie van Locke over kennis: kennis
komt tot stand via de waarneming + mensen worden
gedreven door een drang naar lust
 basis van morele regels zijn sancties (er bestaan dus
enkel hypothetische imperatieven)
 benadrukt belang van opvoeding: de mensen zijn sterk maakbaar door hun opvoeding
 doel van de samenleving en de staat moet zijn het maximaliseen van het geluk
 ware geluk ligt erin het belang van 1 individu te laten samenvallen met de belangen van
iedereen.

Helvetius stelt zijn zoon voor aan Voltaire
167

Helvétius, Caffieri, Louvre
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rue des Moulins 8 – d’Holbach
Verblijfplaats van d’Holbach, de radicaalste philosophe.
Hij hield elke donderdag en zondag salon, waar de
bekende Franse philosophes kwamen, en ook
buitenlanders zoals David Hume (de bekendste Engelse
verlichtingsfilosoof), Adam Smith (de economist), Cesare
Beccaria (auteur van boek over strafrecht), Joseph
Priestley (theoloog, maar vooral bekend als ontdekker
van zuurstof).

d’Holbach (1723-1789)





afkomstig van een rijke Duitse familie uit de Palts
in 1731 ging hij bij zijn oom in Parijs wonen
studies in Leiden
schreef artikelen voor de Encyclopédie over over de metallurgie, de geologie, de
geneeskunde, de mineralogie en de chemie
 held een beroemd salon, op donderdag en zondag
 één van de radicaalste philosophes: hij is ondubbelzinnig atheïst, de eerste die dat
ondubbelzinnig neerschrijft (op Jean Meslier na, een priester die heel zijn leven woonde in
het dorpje Etrépigny in de Franse Ardennen – zijn manuscript werd pas na zijn dood
uitgegeven, in een gekuiste versie van Voltaire).
Kennisleer en metafysica
 er bestaat enkel materie en er bestaat geen god
 de mens is dan ook sterfelijk
 alles is bepaald door oorzaak-gevolg-relaties
Samenlevingsethiek
 de Kerk moet vernietigd worden, want ze houdt ongelijkheid in stand
 godsdienst is niet nodig opdat de mensen zich moreel zouden gedragen: de wetten en de
opvoeding volstaan daarvoor
 het oude politieke systeem moet afgeschaft worden
Goedlevensethiek
 de mens moet geluk nastreven, dat
betekent dat hij zijn behoeften moet
bevredigen
 vaak heeft de mens echter een verkeerd
beeld over wat hem gelukkig kan maken
 zonder deugdzaam te zijn kan de mens
niet gelukkig worden
 luxe is op zich genomen niet slecht:
waarom zou de mens niet luxe goederen
verwerven als hem dat geen nadelen
oplevert?
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Cesare Beccaria (1738-1794)





Italiaans denker, die in Milaan leefde
schrijft rond 1765 zijn Over misdaden en straffen
door de vertaling van zijn boek, krijgt hij een grote reputatie in Parijs
wordt uitgenodigd naar Parijs, maar het milieu van de philosophes ligt hem niet en hij blijft
maar 3 weken.

 pleidooi voor hervorming strafrecht:
het legaliteitsbeginsel: geen misdrijf, geen straf zonder wet
Gevolg: wetgeving moet voor iedereen toegankelijk zijn.

-

-

o Wetgeving moet worden opgesteld in de taal van het volk.
o De rechter is gebonden door de letter van de wet (niet interpretatief).
het proportionaliteitsbeginsel: de opgelegde straf moet net volstaan om te voorkomen
dat de delinquent zijn medeburgers nog benadeelt.
het subsidiariteitsbeginsel: De optimale straf is de minimale straf die toch effect
sorteert. De beste preventie voor de criminaliteit is immers niet de wreedheid van de
straf, maar wel het feit, dat het onmogelijk is, haar te ontlopen. Misdrijf en straf dienden
ook kort op elkaar te volgen opdat de straf effect zou hebben. Hiermee pleitte Beccaria
tegen martelen en de doodstraf.
Gevolg:
o Doodstraf kan volgens Beccaria geen zinnige straf zijn, want deze straf is definitief
en onomkeerbaar.
o Hij pleitte voor dwangarbeid en gevangenisstraf.
o Uitzondering: een persoon die de staat in gevaar bracht kon wel tot de doodstraf
veroordeeld worden.
het gelijkheidsbeginsel: de strafrechtelijke sancties moeten dezelfde zijn voor de eerste
burger en voor de nederigste.
het publiciteitsbeginsel: de terechtzitting en de bewijsvoering moeten openbaar
gebeuren, de geheime procedure moet afgeschaft worden.
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kerk St Rochus
Kerk waar Helvetius, Diderot en d’Holbach begraven werden. Ook Mably werd hier begraven. De exacte plaatsen zijn niet meer gekend.
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Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785)

 geboren in Grenoble in een adellijke familie
 broer van abbé de Condillac, een andere philosophe
 na korte kerkelijke carrière en diplomatieke carrière legt hij zich toe op het schrijven
 wil een reële gelijkheid, niet alleen gelijkheid voor de wet
 pleit voor een communisme: privaat bezit is de oorzaak van sociale mistoestanden en moet
afgeschaft worden
 verwerpt een klassiek argument tegen de gelijkheid : zelfs als privé bezit tot meer rijkdom zou
leiden, dan nog moet het afgeschaft worden, want de gelijkheid is belangrijker:
« Quand la propriété foncière serait beaucoup plus favorable à la reproduction des richesses
qu'elle ne l'est en effet, il faudrait encore préférer la communauté des biens. Qu'importe cette
plus grande abondance, si elle invite les hommes à être injustes et à s'armer de la force et de la
fraude pour s'enrichir ? Peut-on douter sérieusement que dans une société où l'avarice, la
vanité et l'ambition seraient inconnues, le dernier des citoyens ne fût plus heureux que ne le
sont aujourd'hui nos propriétaires les plus riches ? »
 aanvaardt wel een ander klassiek argument tegen de gelijkheid: het zou niet te realiseren zijn,
omdat de vooroordelen te sterk geworteld zijn bij de mensen om terug te keren tot de
« natuurlijke gelijkheid », dus moet men zich beperken tot het wettelijk verminderen van te
grote ongelijkheid.
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rue St Honoré 229-235 (vroeger klooster St
Bernard, Feuillanten)
Plaats te linken aan Bossuet, die hier op 19 maart 1657 een preek hield, die toont hoe
christendom een religie van lijden en nederigheid is en dus niet samengaat met luxe:
Ames molles et voluptueuses, cet enfant (le Christ) ne veut pas être avec vous, sa
pauvreté a honte de votre luxe, et sa chair, destinée à tant de supplices, ne peut
supporter votre extrême délicatesse. Le Christ cherche ces forts et ces courageux qui
ne refusent pas de porter sa croix, qui ne rougissent pas d’être compagnons de son
indigence et de sa misère.
De moderne filosofen van die tijd (Hobbes, Gassendi) willen lijden op aarde weg en stellen
comfort als doel.
In 2e helft van 18e eeuw gaan een aantal filosofen verder en zullen zelfs luxe verdedigen.
Dat gebeurt vooral in de economische geschriften van de Verlichting.
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rue St Honoré 374 - salon Madame de Geoffrin
Madame de Geoffrin (1699-1777) hield het
waarschijnlijk beroemdste salon, meer
bepaald van 1750 tot 1777, 2 maal in de week
(maandag voort kunstenaars, woensdag voor
“hommes de lettres”).
Haar salon was erom bekend dat er veel
buitenlandse gasten langs kwamen.

Andere salonnières waren Madame de Tencin, Julie de
Lespinasse, Suzanne Necker, de vrouw van filosoof Helvetius
en de filosoof d’Holbach.

Op deze bijeenkomsten werd er voorgelezen uit nieuwe
literaire en /of filosofische werken en werd erover
gediscussieerd, meestal vergezeld van spijs en drank.

Abbé Delille reciteert zijn gedicht “La Conversation” in
het salon van Madame Geoffrin
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Madame Geoffrin
175

Anicet-Charles-Gabriel Lemonnier
A READING OF VOLTAIRE'S TRAGEDY "L'ORPHELINE DE LA CHINE" IN THE SALON OF MADAME GEOFFRIN
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de Quesnay
Condillac
Quesnay

Turgot
uesnay

Helvetius
Quesnay
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David Hume(1711-1776)












Schotse filosoof
van 1763 tot 1765 in Parijs, uitgenodigd door Lord Hertford, als secretaris van de Britse
ambassade
na terugkeer in Engeland, nodigt hij Rousseau, in onmin met zijn Franse vrienden,
uit naar Engeland, wat uitloopt op een ruzie tussen Rousseau en Hume.
kennisleer: scepticisme, want wetenschap steunt op inductie, maar dit kan niet leiden
tot absolute waarheden (uit “tot nu komt elke ochtend de zon op” kan je niet logisch
afleiden dat ook morgen de zon zal opkomen)
metafysica: geloof moet steunen op rede  deïsme, met verwerping van o.a.
mirakelen
antropologie: “Reason is and ought only to be the slave of the passions”
fundering moraal: geen objectieve morele normen, want uit een “ought” valt logisch
gezien nooit een “is” af te leiden
samenlevingsethiek: gegeven zijn moreel scepticisme pleit Hume voor een
pragmatische houding, wat neerkomt op een conservatisme
goedlevensethiek: Hume verwerpt de klassieke morele veroordeling van luxe, o.a. op
basis van zijn kapitalistische visie op economie: luxe van rijken is goed, want daardoor
hebben de armen werk.
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F. Quesnay (1694-1774)





Franse filosoof
studies in Parijs voor arts
wordt later arts van koning Lodewijk XV
houdt zich later bezig met economie.



boegbeeld van de fysiocraten: het is de fysische natuur, vooral de grond, die maakt dat
er waardevolle goederen zijn; landbouw is de voornaamste productieve sector en
landbouwproducten moeten de hoogste prijs hebben
nadruk van economische studie verschuift van handel en ruil naar de productie van de
goederen
onderschrijft het liberale pleidooi van “laisser-faire » et laisser-aller et le monde va de
lui-même"
noemde zijn kring “De economisten”, wat totaal nieuw was: Quesnay staat aan begin
van de economie van een land als zelfstandig studie-object ; deze tak van de politiek
(« politieke economie ») zal de dominante intellectuele bezigheid worden, net zoals in
de middeleeuwen dat de theologie was, dogma’s die niet in vraag mogen gesteld
worden incluis.
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Turgot (1721-1787)










Franse denker en politicus
geboren in Parijs
studeert theologie in Parijs, maar is
meer geïnteresseerd in de nieuwe
filosofie
druk bezoeker van diverse salons
ontmoet er de economisten
diverse economische geschriften
wordt minister van financiën
sterft in Parijs



verdediger van het liberalisme.

standbeeld Turgot, grote zaal van de Senaat (Palais
du Luxembourg)
standbeeld Turgot, Hotel de Ville de Paris
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Louvre, vleugel Colbert
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rue St Honoré 384 - salon Madame Tencin
Madame Tencin (moeder van d’Alembert – zie hierboven)) hield hier haar salon, met als bezoekers
o.a. Montesquieu, Helvetius en Fontenelle.

rue Saint-Honoré 263 voormalig klooster van de
Dames de l’Assomption
Gebouwd tussen 1670 et 1676 ; nu kerk Poolse
gemeenschap.
Is één van de plaatsen die gelinkt kunnen worden aan
Babeuf: hij verborg zich hier in december 1795 na de
publicatie van zijn "Manifeste des Plébéiens".

Gracchus Babeuf (1760-1797)

 geboren in Picardië
 komt op voor de gewone arbeiders en moet in 1793
vluchten naar Parijs
 publiceert vanaf 1794 Le Tribun du peuple
 sticht Club de Panthéon, gevestigd in
klooster St Geneviève (in het begin van de
wandeling, nu Lycée Henri IV)
 verschillende adressen waar hij samenkwam
met gelijkgestemden
 verschillende adressen waar hij werd
gevangen gehouden
 uiteindelijk gearresteerd als aanstichter van
de Conspiration des égaux
 buiten Parijs geguillotineerd in 1797.
 wordt beschouwd als eerste communist
 wil echte gelijkheid, ook voor de gewone
man
 dat vraagt om gemeenschappelijk bezit:
Plus de propriété individuelle des terres, la
terre n'est à personne. Nous réclamons,
nous voulons la jouissance communale
des fruits de la terre : les fruits sont à
tout le monde. (Manifeste des Égaux).
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hekken Tuileries tegenover rue de
Rivoli 232 – plaats van Salle du
Manège

 hier was in de 18e eeuw een paardenrijschool
 werd plaats van bijeenkomst van parlementen van de Franse
Revolutionairen, van november 1789 tot mei 1793 (toen
verhuisde de Conventie naar het paleis van de Tuileries - zie
verder)
 gesloopt in 1802 voor de aanleg van de rue de Rivoli.
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Jardin des Tuileries

 « tuileries » zijn ateliers waar dakpannen worden gemaakt
 vanaf 1564 laat Cathérine de Medici hier een (nu verdwenen) paleis bouwen met bijhorende
Italiaanse tuin
 vanaf 1664 door Le Nôtre omgevormd tot Franse tuin
 vanaf begin open voor publiek, want, zoals sprookjesschrijver Perrault schreef, men heeft
een plaats nodig waar « on parlait d'affaires, de mariages et de toutes choses qui se traitent
plus convenablement dans un jardin que dans une église »
dat is ook het geval, in dit centrale park van Parijs
Voorbeeld: op een namiddag in juni van 1929 sluiten Sartre en de Beauvoir in de Jardin des
Tuileries hun “pact”. de Beauvoir beschrijft het als volgt :
Nous nous sommes assis sur un banc de pierre, accoté à une des ailes du Louvre ; il y avait
en guise de dossier une balustrade séparée du mur par un étroit espace : dans cette cage
un chat miaulait, comment s’y était-il glissé ? (…) C’est à ce moment-là que Sartre a
proposé : «Signons un bail de deux ans.» (…) Les libertés que nous nous étions
théoriquement concédées, il n’était pas question d’en user pendant la durée de ce «bail»,
nous entendions nous donner sans réticence et sans partage à la nouveauté de notre
histoire.
 park speelde ook een grote rol tijdens de Franse Revolutie:
- de inname van het (nu verdwenen) paleis (zetel uitvoerende macht) in augustus 1792
- de ceremonie van het opperste Wezen op 8 juni 1794 (l'Athéisme entouré de l'Ambition,
de l'Égoïsme, de la Discorde et de la Fausse-Simplicité)
- op 10 oktober 1794 wordt hier de kist ontvangen met de overblijfselen van Rousseau, die
nadien naar het Panthéon worden gebracht
- park is vanaf ook een ontmoetingsplaats voor Babeuf en zijn medestanders
- in park staan vele beelden, vaak met allegorische inhoud, bv. “De eed van Spartacus” als
symbool voor het verzet tegen slavernij (de jonge Spartacus zweert bij een gekruisigde
oude slaaf om dit onrecht te wreken).
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Plan van Turgot (1739)
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Het oude paleis van Les Tuileries
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Pissaro

Claude Monet
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standbeeld ter ere van strijd tegen slavernij (zie ook Jardin du Luxembourg)
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De Franse Revolutie
 samenlevingsethiek: poging om gelijkheid te realiseren
 negatief: weg met oude structuren van godsdienst en absolutisme
 positief: verschillende visies hoe dicht gelijkheid moet benaderd worden
 hevige strijd tussen de verschillende fracties (meerdere grondwetten afgekondigd)
zal strijd worden tussen liberalen en socialisten.
 goedlevensethiek:
- negatief: bestaande godsdienst moet weg (bv. massale sluiting van kloosters)
- positief: zoeken naar alternatief; men is bang van atheïsme;
 enerzijds zich inzetten voor mensheid cfr.” godsdienst van de mensheid”;
men denkt dat het nodig is te blijven geloven in een “Etre suprème”
 anderzijds zich inzetten voor zichzelf: het economisme dat stilaan vormt
krijgt en zal doorbreken met de industrialisatie (vanaf Napoléon, met de
filosofen Comte, Fourier, …)
in Duitsland ontstaat nationalisme met Herder (1744 -1803) en Fichte (1797 – 1879): zich
inzetten voor de natie waartoe men behoort; dit is nooit sterk aanwezig geweest in
Franse filosofie.

De tegenstanders van de Franse Revolutie
 de 2 namen die steeds genoemd worden zijn
 Joseph de Maistre (1753-1821)
 Louis de Bonald (1754 –1840).
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Fête de l'Être suprême - Vue du Champ-de-Mars, toile de Pierre-Antoine Demachy
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Être suprême. Peuple souverain. République française, estampe anonyme célébrant l'Être suprême, 1794. Voltaire est représenté à côté d'un
buste de Lucius Junius Brutus, fondateur légendaire de la République romaine
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Louvre
Het Louvre evolueerde van een donjon uit 1190 (de fundamenten zijn te bezoeken) tot een
imposant koninklijk paleis.
In 1791 beslisten de revolutionairen dat er een museum moest gevestigd worden vertrekkend van
de koninklijke kunstcollectie.
Bepaalde kunstwerken beelden een filosoof uit of een filosofische thema.
Ook de frontons en beelden aan de buitenkant hebben soms een filosofische inhoud.
Tussen 1853 en 1857 werden langs de buitenzijden van de vleugels van de cour Napoléon 86
standbeelden geplaatst van beroemde mannen, waaronder zich talrijke filosofen bevinden.
Vele van de hierboven besproken filosofen hebben hier een standbeeld. Een nog niet besproken
filosoof is François de La Rochefoucauld.

François de La Rochefoucauld (1613-1680)

 geboren en gestorven in Parijs
 behoort tot de hoge adel
 schrijft een boek met korte filosofische overdenkingen, de Maximes of Réflexions ou
sentences et maximes morales.
 beschrijft vooral hoe de deugdzaamheid egoïstisch geïnspireerd is.

Enkele maximes over de liefde en de vriendschap
Si on juge de l’amour par la plupart de ses effets, il ressemble plus a la haine qu’à l’amitié.
L’amour aussi bien que le feu ne peut subsister sans un mouvement continuel; et il cesse de
vivre dès qu’il cesse d’espérer ou de craindre.
Nous ne pouvons rien aimer que par rapport à nous, et nous ne faisons que suivre notre goût
et notre plaisir quand nous préférons nos amis à nous- mêmes; c’est néanmoins par cette
préférence seule que l’amitié peut être vraie et parfaite.
Il y a des gens qui n’auraient jamais été amoureux s’ils n’avaient jamais entendu parler de
l’amour. Dans l’amour la tromperie va presque toujours plus loin que la méfiance.
La jalousie naît toujours avec l’amour, mais elle ne meurt pas toujours avec lui.
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Socrates, 1e eeuw

onbekende filosoof
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Marcus Aurelius Antoninus, 2e eeuw

Aristoteles
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Mediterende filosoof, Rembrandt, 1632
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Philosophe tenant un livre et un rouleau de papier, Luca Giordano, rond 1660
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Cicero, Houdon, Louvre

Socrate arrache Alcibiade du sein de la Volupté, Jean-Baptiste Regnault, 1791
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Le Sage accueillant la Vérité, Bonnassieux Jean Marie Bienaimé

204

De wetenschap, Maillet Jacques Léonard

Portrait de Galilée, Ottavio Mario Leoni, 1624

De bescheidenheid, Louis-Léopold Chambard
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Quai Voltaire 27 – sterfhuis Voltaire
Hier stond in 1e helft 18e eeuw hotel de Transsylvanië, dat in
2e helft eigendom van Markies de Vilette was geworden.
Hier verbleef Montesquieu in 1724, toen hij enkele dagen in
Parijs verbleef.
Voltaire sterft er in 1778.

Quai Malaquais 13 – Beaux Arts
Hier bevindt zich één van de gebouwen van de École nationale supérieure des beaux-arts de Paris.
De school heeft een mooie eigen collectie van kunstwerken.
Een van hen verbeeldt de dood van Socrates (een thema dat beroemd is geworden door het
schilderij van David, dat zich in New York bevindt).
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La Mort de Socrate
par Jacques-PhilippeJoseph de SaintQuentin
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Quai de Conti 23 – Académie Française
Hier bevindt zich l'Institut de France, opgericht in 1795.
Het is samengesteld uit vijf, deels al oudere, academies:
 De Académie Française, opgericht in 1635
 De Académie des inscriptions et belles-lettres, opgericht in 1663
 De Académie des sciences, opgericht in 1666
 De Académie des beaux-arts, opgericht in 1816
 De Académie des sciences morales et politiques, opgericht in 1795
Het wordt in Frankrijk als de hoogst haalbare eer gezien om lid te zijn van een van de academies.
Als er een vacature is, kiezen de leden een nieuw lid.

Académie Française
De Académie Française werd officieel opgericht in 1635 door kardinaal de Richelieu. De
Académie heeft twee functies: het toezien op de woordenschat en de grammatica van het Frans
en het bevorderen van het gebruik van het Frans wereldwijd.
De Académie Française telt 40 leden. Ook filosofen worden regelmatig uitverkoren.
Beroemde filosofen die ooit lid waren: Montesquieu, Bergson, de Tocqueville, d’Alembert, LévyStrauss, Voltaire, René Girard, Condorcet.
Filosofen die lid zijn anno 2017:
 Simone Veil
 Michel Serres
 Alain Finkielkraut
 Jean-Luc Marion.
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Michel Serres (1930)

 geboren in 1930
 studies aan ENS
 academische carrière aan Sorbonne
en aan Standford
 woont in Vincennes, net buiten Parijs
 lid van de Académie Française
 eerder literaire veelschrijver dan
systematisch filosoof.




beschouwingen over wetenschap die het strikte onderscheid tussen wetenschap en
mythe verwerpen
riep in 1990 op tot een “contract met de natuur”
schreef in 2012 een lofzang op de nieuwe digitale technieken.

Académie des sciences morales et politiques
De Académie des Sciences Morales et Politiques is de oudste Franse instelling in het domein van
de humane en sociale wetenschappen. In de geest van Montesquieu werd haar rol om
wetenschappelijk het leven van de mensen in de samenleving te beschrijven teneinde zo de
beste structuur voor de bestuursorganen van het beleid van deze samenleving te kunnen
determineren.
Ook de leden van deze Académie worden gekozen door hun collega's, op basis van hun
persoonlijke wetenschappelijke verdienste. De Academie heeft 50 leden verdeeld op basis van
hun specialiteiten in zes afdelingen:
I: Filosofie
II: Moraal en Sociologie
III: Wetgeving, publiekrecht en jurisprudentie
IV: Economie, statistiek en financiën
V: Geschiedenis en geografie
VI: Algemene afdeling, voorheen bekend als "vrije leden".
Eén van de leden is de katholieke filosoof Remy
Brague.

Rémi Brague (1947)
 geboren in Parijs
 studies aan ENS
 docent aan Sorbonne

 aanleunend bij het christendom doet hij aan ideeëngeschiedenis, waarbij hij christendom
jodendom en islam vergelijkt
 bekend door Europe, la voie romaine: de Europese identiteit is in haar wezen "romeins",
niet (zoals de Verlichting en de Romantiek stelt) grieks-hellenistische en joods; ze heeft
namelijk het vermogen zich te voeden uit bronnen die zich buiten haar traditie bevinden
en daarmee een synthese te vormen.
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Quai de Conti 11 – Condorcet / salon Sophie de
Condorcet
Hier bevindt zich het hotel des Monnaies, gebouwd in de jaren 1770. Nu is er het musée de la
Monnaie de Paris.
Inspecteur generaal van de munt was Nicolas Condorcet. Hij woonde in deze gebouwen.
Zijn vrouw, Sophie de Condorcet (1764-1822) hield er, na haar huwelijk met Condorcet in 1786,
een salon. Tot de gasten behoorden o.a. Beccaria en Adam Smith.
Tijdens de Revolutie, waarbij haar man omkomt, heeft ze het moeilijk. Na 1799 heropent ze
echter haar salon, dat een verzamelplaats wordt voor de tegenstanders van het keizerschap van
Napoléon (vanaf 1804).
Sophie vertaalde het werk van Thomas Paine en Adam Smith.
Andere plaatsen verbonden aan Condorcet:
 Parijse verblijfplaats: rue de Lille nr.50
 Rue Servandoni no 15: schuilplaats gedurende 5 maand voorafgaand aan zijn dood.

Statue en bronze de Condorcet par Jacques Perrin, Quai de Conti, 1894
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Condorcet (1743-1794)

 studies in Parijs, waar hij leerling wordt van d’Alembert
 eerst actief op vlak van wiskunde, maar wel contacten
met de philosophes
 wordt in 1774 medewerker van minister Turgot
 in 1775 inspecteur generaal van de Munt benoemd
 politieker tijdens Franse revolutie
 als gevolg van de strijd tussen de verschillende fracties,
verschuilt hij zich in 1793 gedurende 5 maanden (Rue
Servandoni no 15) en schrijft daar zijn beroemdste werk:
Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit
humain (postuum gepubliceerd in 1795)
 wil Parijs ontvluchten en wordt tijdens vlucht
gearresteerd
 sterft 2 dagen later in cel (moord, zelfmoord of
hersenbloeding).
Condorcet, Houdon, Louvre

Kennisleer
 wil politieke en sociale vraagstukken oplossen op een wetenschappelijke manier, o.a.
door statistiek te gebruiken
Samenlevingsethiek
 voorstander van liberale politiek, met behoud van privé bezit (Girondijnse strekking)
 wel minder ongelijkheid, o.a. door meer onderwijs voor armen (vrij en gelijk publiek
onderwijs)
 wel meer gelijkheid nodig op vlak van andere onderscheidingen:
- man-vrouw: Sur l’admission des femmes au droit de cité (1790)
meester-slaaf : Réflexions sur l’esclavage des nègres (1781)
veroordeelden : afwijzing van de doodstraf
Goedlevensethiek:
 enorm overtuigd van de onvermijdelijkheid van de vooruitgang
cfr. Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain :
- geschiedenis van mensheid opgedeeld in 10 tijdvakken, die telkens een stap vooruit
zijn
- laatste tijdvak is de toekomst, waar door wetenschap en liberale handel er geen maat
staat op de vooruitgang; zelfs de onsterfelijkheid ligt in het verschiet.
Serait-il absurde, maintenant, de supposer que ce perfectionnement de l'espèce humaine doit être regardé
comme susceptible d'un progrès indéfini, qu'il doit arriver un temps où la mort ne serait plus que l'effet, ou
d'accidents extraordinaires, ou de la destruction de plus en plus lente des forces vitales, et qu'enfin la durée
de l'intervalle moyen entre la naissance et cette destruction n'a elle-même aucun terme assignable? Sans
doute l'homme ne deviendra pas immortel ; mais la distance entre le moment où il commence à vivre et
l'époque commune où naturellement, sans maladie, sans accident, il éprouve la difficulté d'être, ne peut-elle
s'accroître sans cesse ?
Nous devons croire que cette durée moyenne de la vie humaine doit croître sans cesse, si
des révolutions physiques ne s'y opposent pas ; mais nous ignorons quel est le terme qu'elle ne doit jamais
passer, nous ignorons même si les lois générales de la nature en ont déterminé un au delà duquel elle ne
puisse s'étendre.
Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain (1793-1794) 218
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Condorcet, Louvre, cour Napoléon
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Hier is ook een plakkaat dat herinnert aan Conservatoire des Arts et Métiers (de hoofdzetel is in
de rue St Martin).

Deze instelling is één van de hogescholen opgericht na Franse Revolutie..
Ze getuigt van de nieuwe tijd waar de economie, gedreven door technische uitvindingen, meer
en meer centraal komt te staan. De voornaamste zingeving wordt de groei van de industrie.
De kiem van dit denken was al aanwezig in het werk van Adam Smith, wiens hoofdwerk
verscheen in 1776 en vertaald werd door Sophie de Condorcet.
Smiths ideeën hadden minder weerklank in Frankrijk, tot ze hernomen en verder uitgewerkt
werden door Jean-Baptiste Say.
Er is een straat naar hem genoemd in het 9e arrondissement.
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Adam Smith (1723-17490)












Schotse filosoof
academische carrière in Edinburg
neemt ontslag in 1763 om leraar te worden van de jonge Duke of Buccleuch
dit brengt hem naar Genève, waar hij Voltaire ontmoet, en naar Parijs
daar ontmoet hij de grote Parijse intellectuelen, onder wie ook de econoom François
Quesnay
na terugkeer uit Parijs gaat Smith, die nooit trouwde, bij zijn moeder wonen.
eerste werk (1759): Theorie van morele gevoelens: basis van moraal is een gevoel van
welwillendheid dat mensen hebben;
is een manier om gelijkheid af te houden: de welwillendheid gaat nooit zo ver dat
iemand gelijkheid wil, enkel dat hij als rijkere af en toe aan liefdadigheid doet
vooral bekend van zijn economisch werk (1776):
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations is verdediging van het kapitalisme, met als basisidee dat ongelijke verdeling van
productiemiddelen het algemeen belang dient en dus goed is voor iedereen (door de
geldzucht van de bakker hebben we allemaal brood);
een “onzichtbare hand” zorgt voor een harmonie van de verschillende belangen in de
samenleving
de facto ondersteunt dit werk de nieuwe zingeving die sterk opkwam in de 18 e eeuw, nl.
voornaamste doel is om “weelde” te bekomen.
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Jean-Baptiste Say (1767-1832)

 afkomstig uit Lyon
 journalist, politicus, industrieel en economist
 gaf vanaf 1821 les aan de Conservatoire national des Arts et Métiers, waarna hij in 1830
naar het Collège de France ging voor de eerste leerstoel economie
 voornaamste boek Traité d'économie politique simple exposition de la manière dont se
forment, se distribuent et se composent les richesses (eerste editie in 1803)
 liberale visie op economie : belang van privé eigendom, minimale rol voor de staat
 nadruk op de groei van de industriële productie
 is gebaseerd op een geloof in de technische vooruitgang die een onbeperkte groei
mogelijk maakt
 gekend is de zogenaamde wet van Say: “het aanbod schept de vraag”.
in deze formule ligt vervat wat die groei-econmie juist betekent, nl. een middel-doelomdraaiing: in plaats van te vertrekken van de vraag (de behoeften) en daarvoor dan te
produceren (de economie laten draaien), stelt men de productie centraal (de economie
moet zoveel mogelijk draaien) en de behoeften staan daar ten dienste van; er is dan ook
- uit principe – nooit een grens aan de economie.
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rue Dauphine 33: jazz club Le tabou






verzamelplaats van de existentialisten
nu Café Laurent, dat sinds 2000 de traditie
wil heropnemen
bijhorend hotel d’Aubusson
- ooit verblijfplaats de Beauvoir
- nu luxe hotel (3 nachten voor meer dan
1.300 euro; te vergelijken met hotel
Louisiane: 240 euro)
hoe de Beauvoir het beschreef:
Het hotel was een smerig kot met een
traphal die rook naar onbenoembare
geuren. Mijn kamer was een slachthuis,
met een ijzeren bed, een kleerkast, een
St germain
95
tafel, tweeboek
houten
stoelen,pafbladerende
muren. De keuken deed dienst als toilet.
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rue de l’Ancienne Comédie 16 - Marat
 hier was drukkerij van Marat, uitgever van L’ami du peuple

Marat (1743-1793) was een van de spelers in de
strijd van de Franse Revolutie, samen met Danton en
Robespierre langs de linkerkant.
Marat werd vemoord in zijn bad. Het schilderij
hierover van David hangt in Brussel.
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De dood van Marat, Louis David, Brussel
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rue de l'Ancienne Comédie 13 – Café Procope
 een van de oudste café’s: gesticht in 1684
 ontmoetingsplaats van philosophes (Voltaire,
d’Alembert, Franklin, Condorcet – minder: Diderot en
Rousseau)
 tijdens Franse revolutie verzamelplaats van de club
van Cordeliers (Danton, Marat)
 later bezocht door schrijvers zoals Musset, Hugo,
George Sand, Anatole France – in het bijzonder Paul
Verlaine en Oscar Wilde
 Latijns-Amerikaanse vrijheidsstrijders zoals Bolivar en
José Marti.

Montesquieu fait allusion au Café Procope dans la 36e des Lettres persanes :
Le café est très en usage à Paris : il y a un grand nombre de maisons publiques où on le distribue.
Dans quelques-unes de ces maisons on dit des nouvelles, dans d’autres on joue aux échecs. Il y en
a une où l’on apprête le café de telle manière qu’il donne de l’esprit à ceux qui en prennent : au
moins, de tous ceux qui en sortent, il n’y a personne qui ne croie qu’il en a quatre fois plus que
lorsqu’il y est entré.
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Benjamin Franklin (1706-1790)

 Amerikaans uitgever, wetenschapper (o.a.
onderzoek naar elektriciteit), uitvinder en
politicus
 medeschrijver van Amerikaans
Onafhankelijkheidverklaring
 in augustus-oktober 1767 reis naar Parijs,
waar hij aan de koning wordt voorgesteld
 gaat in 1776 naar Parijs om zijn land, de pas opgerichte Verenigde Staten te
vertegenwoordigen
 bleef in Parijs wonen tot 1785 en tekent er in 1783 de Vrede van Parijs, die einde maakt aan
Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog
 wordt door Franse philosophes binnengehaald als één van de belangrijkste
Verlichtingsfiguren.
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standbeeld Franklin, Trocadéro, Paul-Doumer Avenue, XVIe arrondissement
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19e eeuw: industrieel en
socialistisch denken
Kern van 19e eeuw
Het modern denken uit de verlichting zet zich door en beïnvloedt het dagdagelijkse leven.
Kennisleer en metafysica
 wetenschappelijke successen gaan verder
 psychologie en sociologie beweren exact wetenschappelijk te worden
 de autonomie van de mens wordt aangetast: mens beïnvloedt door technischeeconomische processen (Marx), door evolutionaire processen (Darwin) en door
elementen uit zijn onbewuste (Freud)
 de geschiedenis heeft een duidelijke richting, nl. naar steeds beter: Verlichting
(vernietigen van alle obscure zaken) leidt tot een onafwendbare Vooruitgang.
Goedlevensethiek
 mens zal godgelijk worden, door wetenschap en techniek die een groei-economie
voortdrijven: de industrie verovert de wereld
 er ontstaat ook een alternatieve niet-religieuze zingeving (te combineren met de
voorgaande): het nationalisme (vooral in Duitse filosofie)
Samenlevingsethiek
 tweestrijd tussen enerzijds zij die beweren dat het kapitalisme in een parlementaire
democratie iedereen ten goede komt en anderzijds zij die stellen dat het kapitalisme
de meerderheid in ellende stort en dus vervangen moet worden door een socialisme.

222

rue Monsieur le Prince 10 – huis Auguste Comte
Auguste Comte (1798–1857)
 geboren in Montpellier
 studies aan Ecole Polytechnique in Parijs
 woont tussen 1817 en 1822 in appartement
op nr. 36 van de rue Bonaparte
 sterk beïnvloed door graaf Saint-Simon,
wiens secretaris hij was (soortgelijke ideeën
als Comte)
 perioden van waanzin
 leefde van de giften van volgelingen en vrienden,
waaronder de bekende Engelse denker John
Stuart Mill
 woonde tussen 1841 en zijn door hier in rue
Monsieur le Prince.
 naam van systeem : positivisme, in latere fase
uitgewerkt als en soort religie van de mensheid,
met Comte als hogepriester
Kennisleer
 alles kan op exact wetenschappelijke wijze
bestudeerd worden
 studie van het sociale: de exacte wetenschap
sociologie (term die Comte introduceerde)
 door deze wetenschappen toe te passen zullen
we komen tot de perfecte wereld
 geschiedenis heeft 3 stadia die elkaar
noodzakelijkerwijze opvolgen: religieus (goden
als basis van weten en handelen), metafysisch (abstracte begrippen als basis), positief
stadium (exacte wetenschap als basis – vanaf Comte)
Samenlevingsethiek
 motto van Comte “Orde en vooruitgang”
 voordelen moeten voor iedereen gelden (sociale dimensie, richting socialisme): belang
van altruïsme
 structuur van de maatschappij moet meer geordend worden dan tijdens Franse
Revolutie, die Comte wil afsluiten;
de grondslag van iedere maatschappelijke orde ligt in een gemeenschappelijk stelsel van
opvattingen en ideeën, de "lijm" waarmee afzonderlijke delen van de maatschappij
(gezin, kerk, staat) door consensus aan elkaar vastplakken
Goedlevensethiek
 steeds vooruitgaan
zegeningen komen door toepassing van techniek in een industrieel systeem.
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Auguste Comte, standbeeld aan de Sorbonne
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Tempel van de Mensheid
In 1903 richten volgelingen van Auguste Comte een Tempel
van de Mensheid in als cultusplaats voor de positivistische
religie.
De tempel kan nog bezocht worden: rue Payenne nr. 5 (in
de Marais).
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Een pennenvriend van Comte was John Stuart Mill, die enkele malen Parijs bezocht.

John Stuart Mill (1806-1873)







geboren in Londen, zoon van een filosoof (James Mill)
eerste reis naar Frankrijk op zijn veertiende
verbleef hierbij o.a. in het huis van de econoom Say, een vriend van zijn vader
bestudeerde in Frankrijk de revolutie van 1830 (revolutie van de burgerij tegen de koning)
vanaf 18 41 briefwisseling met Auguste Comte
kon geen academische carrière opbouwen omdat hij de daarvoor vereiste trouw aan
Anglicaans religie niet wou afleggen
 is actief op zakelijk gebied, politiek gebied (o.a. als parlementslid) en op intellectueel gebied
 sterft in Avignon, waar hij begraven werd.
 verdedigt het utilitarisme: goed is wat nuttig is
 is een voorvechter van het liberalisme, met nadruk op de vrijheid
 erkent in zijn economisch hoofdwerk, tegen de “oude school in”, als ongeveer laatste
denker, dat groei ooit moet stoppen en de economie stationair moet worden
 evolueert later naar links, met
- verdediging van vrouwenrechten (wil hen kiesrecht geven)
- op einde richting sociaal democratie.
 keurt wel homoseksualiteit af.

medaille van John Stuart Mill, Alphonse Legros, 1899
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Utilitaristen over homoseksualiteit
Bentham
The essay Offences Against One's Self, argued for the liberalisation of laws prohibiting homosexual
sex. The essay remained unpublished during his lifetime for fear of offending public morality. It was
published for the first time in 1931. Bentham does not believe homosexual acts to be unnatural,
describing them merely as "irregularities of the venereal appetite".

John Stuart Mill
First, the homosexual blames the law for his misery, and campaigns to have his vice decriminalized.
When this is done and he is still miserable, he blames the stigma against homosexuality. When this
is reversed, he blames the lack of recognition (or equality) given to homosexual relationships.
Finally, when given this recognition and he still finds himself miserable, he blames society for failing
to praise and participate in his vice. Even when this is done, the homosexual is still miserable, but
has shared his misery with others. Nothing is capable of removing the miserable character of
homosexuals except abstaining from the vice.

21e eeuw: Peter Singer
John Stuart Mill was writing his celebrated essay On Liberty , in which he put forward the following
principle:
...the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized
community, against his will, is to prevent harm to others. His own good, either physical or moral, is
not sufficient warrant....Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign.
The stronger objection to the prohibition of homosexuality is to deny the claim that lies at its core:
that sexual acts between consenting people of the same sex are immoral. Sometimes it is claimed
that homosexuality is wrong because it is “unnatural,” and even a “perversion of our sexual
capacity,” which supposedly exists for the purpose of reproduction. But we might just as well say
that using artificial sweeteners is a “perversion of our sense of taste,” which exists so that we can
detect nourishing food. We should beware of equating “natural” with “good.”
Does the fact that homosexual acts cannot lead to reproduction make them immoral? That would
be a particularly bizarre ground for prohibiting sodomy in a densely populated country like India,
which encourages contraception and sterilization. If a form of sexual activity brings satisfaction to
those who take part in it, and harms no one, what can be immoral about it?
The underlying problem with prohibiting homosexual acts, then, is not that the state is using the
law to enforce private morality. It is that the law is based on the mistaken view that homosexuality
is immoral.
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rue de l’ Odéon 10 – Thomas Paine
Hier verbleef vanaf 1787 Thomas Paine.

Thomas Paine (1737-1809)

 Engelsman zonder universitaire
opleiding
 verhuist in 1774 naar Amerika,
op verzoek van Benjamin
Franklin
 een van de stichters van de USA,
schrijver van pamfletten, o.a.
Common Sense
 keert in 1787 terug naar London
 verbleef in jaren 1790 meestal
in Parijs
 werd verkozen in Nationale
Conventie
 schrijft in 1791 “Rights of Men”,
een verdediging van de Franse
Revolutie
 door machtsstrijd tijdens Franse Revolutie een tijdje in gevangenis
 in 1802 terug naar USA.
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Thomas Paine, Parc Montsouris
232

rue de l'Odéon 21 - Cioran
Laatste verblijfplaats van Cioran, samen met Simone Boué,
die met hem begraven is op kerkhof Montparnasse.

Cioran (1911-1995)






Roemeens-Frans filosoof
was in de jaren dertig lid van de IJzeren Garde, een protofascistische beweging
sinds eind jaren 1930 in Parijs
leefde zeer armoedig
verblijfplaatsen:
5 jaar in de Relais Médicis
15 jaar in het hotel Michelet
rest in rue de l'Odéon 21.

 zijn stijl is lyrisch en extravert en zijn overpeinzingen meestal abstract
 thema’s zijn dood, wanhoop, eenzaamheid, geschiedenis, muziek, heiligheid en mystiek
 ter rechter zijde, richting Nietzsche en cynisme.
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verblijfplaats en tekst van Cioran
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place de l’ Odéon 1 – Café
Voltaire
Hier was vanaf 1750 Café Voltaire, een andere
ontmoetingsplaats van de philosophes.
Rond 1880 komen er schrijvers bijeen als Verlaine,
Gide en Anatole France.
Nu is er de uitgeverij Flammarion.

rue Mr. le Prince 54 – Pascal
Hier verbleef Blaise Pascal. Hij kreeg hier zijn bekende
visioen.
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rue Le Goff 1 – geboortehuis
Sartre
In dit huis bracht Sartre zijn eerste levensjaren door.

Uit Les Mots
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rue le Goff nr. 10 / impasse Royer-Collard nr. 5 Freud
Dit zijn twee verblijfplaatsen van Sigmund Freud, toen die, nog vóór hij zijn theorieën
ontwikkelde, kwam studeren in Parijs.

De psychoanalyse
In de geest van Comtes positivisme wouden filosofen ook de leer over het normaal en abnormaal
functioneren van de mens als individu tot exacte wetenschap maken.
In Parijs legde de arts Jean-Martin Charcot (1825-1895) de basis van de neurologische benadering.
Hij behandelde o.a. hysterische vrouwen in het ziekenhuis Salpétière. Freud kwam naar Parijs om bij
hem te studeren. Terug in Wenen zou Freud echter stellen dat de medische aanpak niet het
essentiële blootlegde en werkte hij een eigen methode uit.
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Charcot geeft demonstratie van behandeling hysterische vrouw, Brouillet, 1887

Freud (1856-1939)

 geboren in joodse familie (maar wordt atheïst)
 studeert geneeskunde in Wenen en doet nadien zoölogisch onderzoek
 vanaf 1882 verbonden aan het 'Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien' en werkt daar in
het laboratorium voor hersenanatomie
 gaat in 1885 in Parijs studeren bij Jean-Martin Charcot, die experimenteerde met hypnose
 gaat terug naar Wenen in februari 1886
 denkt dat de neurologische benadering van psychische problemen niet voldoende oplevert
en ontwikkelt zijn eigen benadering: de psychoanalyse
 na de bezetting van Wenen door de nazi’s laten die in 1938 onder internationale druk
Freud vertrekken naar het buitenland
 na een tussenstop in Parijs vestigt Freud zich in Londen.
 om gedrag van mens te begrijpen zijn fysiologische verklaringen onvoldoende: men moet
op zoek gaan naar onbewuste psychische drijfveren en ontwikkelingen, die het gedrag
bepalen
 mens wordt gedreven door het “Es” (“Het”), een drang tot onmiddellijke bevrediging van
zijn (eerst orale, dan anale en tenslotte genitale) seksuele impulsen (= lustprincipe), die
door de opvoeding worden omgezet in maatschappelijk aanvaardbare drijfveren
(=realiteitsprincipe)
 dit proces verloopt tussen 0 en 6 jaar en omvat de fase van het oedipuscomplex: jongen
“verliefd” op moeder  angst dat vader hem zal straffen door castratie  spanning
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opgeheven door identificatie met vader, door de regels van vader te interioriseren =
creatie Uberich (geweten)
het Ich zorgt voor de ontlading van het Es zonder dat Uberich geweld wordt aan gedaan en
dit op basis van mechanismen als verplaatsing, rationalisatie, projectie, sublimatie
de wijze waarop deze ontwikkeling verloopt, bepaalt karakter van een persoon en
eventuele psychische stoornissen (voorbeeld: wie te lang bij orale lustbevrediging blijft,
wordt sarcastisch: hij bijt met woorden)
psychische problemen kunnen verdwijnen als de ziekmakende, onbewust beleefde
geschiedenis bewust wordt gemaakt, wat kan door een psychoanalyse: op basis van
versprekingen, dromen, associaties op woorden en herinneringen kan de patiënt materiaal
aanbrengen dat dan door de therapeut geïnterpreteerd wordt (= de seksuele betekenis
ervan wordt blootgelegd).
ook theorieën over samenleving en cultuur
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Verklaring homoseksuele geaardheid volgens Freud
Als de moeder dominant is en de vader niet de rol opneemt van autoritaire figuur die de
wet (morele regels) stelt, dan zal tijdens de fase van het oedipuscomplex de jongen zich
niet identificeren met de vader, maar met de moeder.
Freud heeft dit uitgewerkt in een werk over Leonardo da Vinci.

Voorbeelden betekenisvolle versprekingen
•

“Our pizza’s are very good because we have an Italian cock.”

•

Een (homoseksuele) presentator bij het optreden van de pianist Luc Delille zegt na
afloop van het concert “een warm applaus voor Lic Delulle [uitgesproken “lik delul”].

•

“Deeltjes met tegengestelde elektrische lading trekken elkaar af”
(elkaar aantrekken / elkaar afstoten)

(cook)

Met Marie Bonaparte in Parijs, 1938
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Anna Freud with her father Sigmund Freud at the window of a wagon-lit on arrival at the
Gare de l'Est, Paris
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Enkele andere psychoanalytici

Marie Bonaparte (1882-1962)

 geplaagd door geestelijke problemen nam zij in 1925 contact op met Sigmund Freud, met
wie zij voor de rest van zijn leven bevriend was
 na haar terugkeer in Parijs besloot zij zich aan de psychoanalyse te wijden
 participeerde in de oprichting van de Société psychanalytique de Paris en de Revue
française de psychanalyse en vertaalde werken van Freud.
 verzette zich in de jaren 1950 tegen de opgeld doende theorieën van Jacques Lacan.

Jung (1875-1961)

 vanaf 1900 werkte Jung als psychiater in Zürich
 studeerde in 1903 een half jaar in Parijs bij Pierre Janet.
 denkt dat onbewuste materiaal bevat dat het individu overstijgt, nl. mythologische
inhouden
 gebruikt begrip anima: de vrouwelijke tegenpool in het onbewuste van de man.

Jacques Lacan (1901-1981)

 postmoderne variant van Freud: zie verder.

Duidelijk is dat de bedoeling om een exacte menswetenschap te ontwikkelen niet gelukt is.
Psychologie blijft filosofie waarbij tegenstrijdige visies naast elkaar blijven staan.
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Mogelijke uitbreiding: rue Auguste Comte 3 –
woning Simone Weil
Simone Weil (1909-1943)









geboren in Parijs
van joodse afkomst, maar agnostisch opgevoed
studeert aan Lycée Henri IV, nadien aan Ecole normale supérieur
geeft eerst les, maar gaat in 1935 vanuit haar marxistisch gedachtengoed acht maanden lang
in fabrieken werken om het lot van de arbeiders te delen
neemt deel aan de Spaanse burgeroorlog, maar moet al snel terugkeren na een ongeluk
vlucht in 1940 weg uit Parijs naar Marseille
vertrekt na 2 jaar naar New York, maar komt vlug naar Engeland om de Fransen bij te staan
sterft op haar 34e aan tuberculose.

 bekeert zich rond haar 26e jaar tot het katholiek geloof, echter zonder zich te laten dopen
 centraal in haar gedachtegoed staat de afwezigheid van God in het dagelijks leven; toen deze
de wereld schiep, verwijderde hij zichzelf uit hetgeen hij gecreëerd had en liet de aarde over
aan simplistische, primitieve oerkrachten
 geeft een mystieke interpretatie van het christendom.
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Jardin du Luxembourg
De Jardin du Luxembourg was de tuin horend bij het Palais du Luxembourg, gebouwd door
Cathérine de Medici.
Jean Jacques Rousseau ging er elke ochtend wandelen, toen hij 1742-1743 dicht tegen de tuin
verbleef.
Uit boek VII
van de
Belijdenissen

Sartre beschrijft hoe hij er als kind ging spelen.
Uit De Woorden
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Eén van de recente kunstwerken (2011) in de tuin is “Le cri,
l'écrit - hommage aux esclaves des colonies françaises », van
de hand van Fabrice Haber.

Filosofen tegen de slavernij:
 Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Raynal schreven tegen slavernij
 Condorcet schreef in 1781 Réflexions sur l’esclavage des nègres : de mensenrechten zijn
universeel, dus « l’intérêt de puissance et de richesse d’une nation doit disparaître devant le
droit d’un seul homme »
 in 1794 schaft de Conventie slavernij in alle Franse kolonies af.

Premier Congrès des Ecrivains et Artistes Noires









van 19 tot 22 september 1956 in amphithéâtre
Descartes à la Sorbonne
bijgewoond door een hele reeks « negers »
USA weigerde visum te geven aan de zwarte
socioloog Du Bois
te zien als uiting van de strijd voor dekolonisatie
ook te zien tegen de achtergrond van koude oorlog
(marxisme had grote aanhang bij Afrikaanse
intellectuelen)
gesteund door een reeks Europese, blanke
intellectuelen, o.a. Sartre.
aanwezig waren 2 belangrijke filosofen: Senghor en
Fanon.

affiche van het congres, gemaakt door Picasso
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Léopold Senghor (1906-2001)

 uit Senegal
 gaat naar Parijs, maar slaagt ingangsexamen voor ENS
niet
 studeert talen en was eerste Afrikaan die doctor in
Frankrijk werd
 later politieke carrière in Senegal (onafhankelijk in
1960), waar hij premier en president wordt.
 ontwikkelde het begrip « négritude » :
- broederschap van alle Afrikanen bedoeld, of deze nu
in Afrika verbleven of in de diaspora.
- zwarte Afrikanen (en hun afstammelingen buiten
Afrika) moeten trots zijn op hun huidskleur en cultuur
- bepaalde aspecten van de Europese en Noordburgemeester Bertrand
Amerikaanse cultuur en vooral van de wetenschap
Delanoe bij opening voetbrug
moeten wel worden overgenomen
Leopold Sedar Senghor
- in de diaspora moeten de Afrikanen zich aanpassen
(2006)
aan het gastland, zonder daarbij te ver te gaan en de
eigen cultuur en identiteit te vergeten
 Senghor ontwikkelde een variant op het Afrikaanse socialisme.

Senghor op bezoek in Parijs
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Frantz Fanon (1921-1961)






afkomstig uit Martinique
studeerde geneeskunde en psychiatrie in Frankrijk
werkt in Algerije en is er politiek actief in de onafhankelijkheidstrijd
vooral bekend van De verworpenen der aarde (1961)
vraagt ontmoeting met Sartre die plaats heeft in Rome: Nous avons écouté Fanon
pendant trois jours. […] Ce furent trois journées éreintantes, physiquement et
émotionnellement. Je n’ai jamais vu Sartre aussi séduit et bouleversé par un
homme. (Claude Lanzmann) ; Sartre schrijft voorwoord van het boek
 sterft aan leukemie.
 kolonisatie is geweld en moet dus bestreden worden met geweld.
Car, en le premier temps de la révolte, il faut tuer : abattre un Européen c'est faire d'une pierre
deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé : restent un homme
mort et un homme libre ; le survivant, pour la première fois, sent un sol national sous la plante
de ses pieds.
Sartre, Voorwoord
cfr. Sartre over gijzelen Israëlische atleten door Palestijnen op Olympische spelen van 1972 :
In deze oorlog is terrorisme het enige wapen tegen de Palestijnen. Het is
een verschrikkelijk wapen, maar de arme onderdrukten hebben geen ander, en de
Fransen die destijds het terrorisme van de FLN goedkeurden, moeten nu ook het
Palestijnse terrorisme goedkeuren.
Le colonialisme n’est pas une machine à penser, n’est pas un corps doué de raison. Il est la
violence à l’état de nature et ne peut s’incliner que devant une plus grande violence.
Le colonialisme et l’impérialisme ne sont pas quitte avec nous quand ils ont retiré de nos
territoires leurs drapeaux et leurs forces de police. Pendant des siècles les capitalistes se sont
comportés dans le monde sous-développé comme de véritables criminels de guerre. Les
déportations, les massacres, le travail forcé, l’esclavagisme ont été les principaux moyens
utilisés par le capitalisme pour augmenter ses réserves d’or et de diamants, ses richesses et
pour établir sa puissance. Il y a peu de temps, le nazisme a transformé la totalité de l’Europe
en véritable colonie. Les gouvernements des différentes nations européennes ont exigé des
réparations et demandé la restitution en argent et en nature des richesses qui leur avaient été
volées [...]. Pareillement nous disons que les États impérialistes commettraient une grave
erreur et une injustice inqualifiable s’ils se contentaient de retirer de notre sol les cohortes
militaires, les services administratifs et d’intendance dont c’était la fonction de découvrir des
richesses, de les extraire et de les expédier vers les métropoles. La réparation morale de
l’indépendance nationale ne nous aveugle pas, ne nous nourrit pas. La richesse des pays
impérialistes est aussi notre richesse.[...] L’Europe est littéralement la création du tiers
monde.
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Léopoldville, ex-Congo belge, 27 août 1960. Frantz Fanon (à dr.) et M'Hamed Yazid représentent le Front national de libération algérien à la
conférence panafricaine
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Beelden van Athena
Eén van de oudere beelden in de jardin du Luxembourg stelt Minerva voor, de godin van de
wijsheid (in het Grieks Athena).
Ook op vele andere plaatsen kan men in Parijs Minerva aanschouwen.

Minerva in Jardin du Luxembourg
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Minerva aan het Hotel des Invalide, Guillaume Ier Coustou (1677-1746), 1735
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Minerva en de wetenschappen en de kunsten, fronton Zuidgevel Louvre, Jacques-Philippe Lesueur, 1811
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Minerve, entourée des muses et de la Victoire couronne le buste de Louis XIV, fronton Oostgevel Louvre, François Lemot, 1808

Le Génie de la France sous les traits de Napoléon, évoquant Minerve et les divinités de la Paix et de la Législation pour qu’elles succèdent à Mars et à l'
appareil guerrier que la Victoire a rendu inutile. Claude Ramey. 1811.
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Minerve, Jacques Léonard Maillet, 1865, vleugel Flore

Minerve, Philippe Laurent Roland, 1806, vleugel Lemercier
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Minerve chassant les Vices du jardin de la vertu , Andrea Mantegna, omstreeks 1501, Louvre
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beelden van Athena in het Louvre
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Palais du Luxembourg
Het Paleis werd gebouwd door Cathérine de Medici.
Nu is het de zetel van de Senaat.
De bibliotheek werd verfraaid met plafondschilderijen door Eugène Delacroix (1798-1863), de
schilder van het beroemde schilderij De vrijheid leidt het volk (in het Louvre).
In de koepel is er een schilderij van de Hel van Dante, waarop meerdere Griekse filosofen zijn
afgebeeld.
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Dantes Hel, Delacroix
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Aristoteles

Plato

Socrates

De vrijheid leidt het volk, Delacroix, Louvre

monument voor Delacroix, Jardin du Luxembourg
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rue de Tournon 33 - Hegel
Hegel (1770-1831)

 Duits filosoof
 enthousiast over Franse Revolutie, en later Napoleon:
I saw the Emperor – this world-spirit – riding out of the
city on reconnaissance. It is indeed a wonderful
sensation to see such an individual, who, concentrated
here at a single point, astride a horse, reaches out over
the world and masters it ... this extraordinary man,
whom it is impossible not to admire. (1806)
 in 1827 een week in Parijs:
eerst enthousiast, o.a. wegens le superflu en le luxe (in
het bijzonder openbare toiletten), maar krijgt maagpijn
en schrijft op einde van de week dat de stad verveling
opwekt (« overal dezelfde massa mensen, dezelfde
mooi versierde winkels”).
 figuur binnen het Duits idealisme, beweging die begint met Immanuel Kant (die heel zijn
leven nooit op reis is geweest, dus ook Parijs niet heeft bezocht);
 het Duits idealisme is een poging om het radicale van de Verlichting af te remmen,
zonder haar volledig te verwerpen (zoals de conservatieven Edmund Burke of Joseph de
Maistre doen):
- Verlichtingsfilosofie was materialistisch en atheïstisch geworden;
Kant brengt terug God in de filosofie (via de moraal: omdat hij een categorische
imperatief wil, maar dat een zinloos begrip is, zoals een vierkante cirkel, moet Kant
uiteindelijk zijn morele basisregel toch hypothetisch maken, nl. relatief aan straf en
beloning voor een onsterfelijke ziel)
- Verlichting geloofde in een vooruitgang die onstopbaar was;
Hegel neemt de idee van een vooruitgang in de geschiedenis over, maar beweert dat
ze met zijn Napoleontische tijd al haar eindpunt heeft bereikt
 heel de wereld en haar geschiedenis is een veruitwendiging van het
bewustwordingsproces van een Geest (een filosofische god); met de filosofie van Hegel
heeft deze Geest een volledig zelfbewustzijn bereikt en stopt de geschiedenis in de zin
dat er geen wezenlijke veranderingen meer zullen komen
 een denkproces verloopt dialectisch: men veronderstelt iets (de these), maar vindt dan
een opzicht waarin die stelling niet klopt (de antithese), zodat men de oorspronkelijke
stelling moet nuanceren (de synthese); dit kan zich herhalen tot men geen bezwaar meer
vindt en dus de ultieme synthese heeft bereikt;
welnu, omdat de geschiedenis van de wereld en van de menselijke samenleving in feite
de zichtbare kant is van een denkproces van de Geest, verloopt deze geschiedenis op
dezelfde dialectische wijze;
er is een ontwikkeling waarin de eindfase al versluierd vervat zit in de beginfase en tot
stand komt via allerlei elkaar tegenwerkende tegensprekende) tussenfasen.
= conservatisme: wat is, kan niet anders zijn dan zo en is dus goed.
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rue de Tournon 21 – Gabriel Marcel
Hier hadden elke vrijdag bijeenkomsten plaats rond de filosoof Gabriel Marcel.

Gabriel Marcel (1889-1973)
 geboren in Parijs
 oorspronkelijk niet gelovig, maar
bekeert zich tot het katholicisme in
1929, op 39-jarige leeftijd

 hield zich vooral bezig met de
moderne strijd van het individu tegen
de technologische ontmenselijkte
maatschappij
 het wetenschappelijk egoïsme heeft
het oorspronkelijke "mysterie" van
het zijn vervangen door een vals
scenario waar het menselijk leven zou
bestaan uit louter technologische "problemen" en "oplossingen"
 een menselijk subject kan niet werkelijk bestaan in een technologische wereld, in plaats
daarvan wordt zij vervangen door wat Marcel noemt een "menselijk object".
 onze tijd heeft “hebben” centraal gesteld, terwijl het eigenlijk moet draaien om “zijn”.

Gabriel Marcel in 1954
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rue de Tournon 6 – Charles Fourier
Hier bevonden zich de kantoren van het tijdschrift La phalange, spreekbuis van de utopische
beweging geïnspireerd door Charles Fourier.
Ander adres: 41 rue Jean-Jacques Rousseau, verblijfplaats van Fourier toen hij in Parijs
arriveerde.

Charles Fourier (1772-1837)

 geboren in Beçanson
 geen academische opleiding, werkt een tijd in de handel
 vanaf 1826 definitief verblijf in Parijs.

Kennisleer en wereldleer
 metafysica: verschillende krachten (passies) werkzaam in het universum en in de mens,
waarvan de juiste combinaties moeten gevonden worden om tot harmonie te komen
 onderscheidt op basis van de soorten passies 1.620 mensentypes
Samenlevingsethiek:
 er moet gelijkheid zijn; iedereen moet dezelfde levensomstandigheden en materiële
welvaart kennen (Fourier is één van de eerste socialisten)
 werkt hiervoor een alternatief model uit voor de samenleving, gebaseerd op beperkte
harmonische leefgroepen, zogenaamde Phalanstères
Goedlevensethiek
 mens moet zijn passies vrij kunnen volgen; Fourier kwam op voor vrije
seksualiteitsbeleving.
Fourier en (homo)seksualiteit
Fourier was homoseksueel, of, zoals hij het noemde, uniseksueel.
Hij pleitte voor niet klassieke vormen van seksualiteitsbeleving, o.a. in Le nouveau monde
amoureux:
 « la constance et à la fidélité, si incompatibles avec le vœu de la nature et si fatigantes
aux deux sexes, que nul être ne s’y soumet quand il jouit d’une pleine liberté »
 « Je ne connais rien de plus remarquable qu’une association de Moscovites (j’en parle
par ouï-dire) nommée le club physique. Les associés, admis par un concierge qui les
connaissait (les initiés), se déshabillaient dans un cabinet et entraient nus dans la salle
de séance, qui était obscure et où chacun palpait, fourrageait et opérait au hasard sans
savoir à qui il avait affaire »
 « Je ne connais rien de plus remarquable qu’une association de Moscovites (j’en parle
par ouï-dire) nommée le club physique. Les associés, admis par un concierge qui les
connaissait (les initiés), se déshabillaient dans un cabinet et entraient nus dans la salle
de séance, qui était obscure et où chacun palpait, fourrageait et opérait au hasard sans
savoir à qui il avait affaire »
 « la vieillesse avoue à l’unanimité qu’après la saison de l’amour il ne reste plus qu’une
source de solide bonheur, la richesse »
.
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nu verdwenen standbeeld van fourier (boulevard de Clichy - aan Montmartre)
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Twee volgelingen van Fourier zijn:

Victor Considerant (1808-1893)
 medewerker aan Fouriers tijdschrift La Phalange
 politieke carrière, maar moet na een manifestatie
tegen Louis-Napoléon Bonaparte vluchten naar
USA
 richt in 1855 in Texas de phalanstère La Réunion
op, die maar 5 jaar stand houdt
 steunt in 1871 de Commune van Parijs
 overblijfselen in het columbarium van Père
Lachèse.

Jean-Baptiste André Godin (1817-1888)
 stichter van fabriek voor gietijzer
 werkt mee aan phalanstère in Texas
 sticht in Guise (Noord Frankrijk) een eigen vorm van
utopische gemeenschap, de familistère, die zal
functioneren tot de jaren 1960 (de gebouwen zijn
nu beschermd monument).
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Familistère van Guise
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Centrale wooneenheid van de Familistère van Guise: vroeger en nu
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rue de Tournon 4 - Ernest Renan
Hier woonde Ernest Renan tussen 1879 en 1883 (nadien ging hij wonen in het Collège de
France).

Ernest Renan (1823-1892)










afkomstig uit Tréguier in Bretagne
eerst studies aan katholieke scholen, met oog op priesterschap
haalt diploma van “Aggregatie filosofie”
wordt leraar en trouwt
in 1862 docent Hebreeuws aan Collège de France, dat hij moet verlaten na het
verschijnen van zijn boek over Jezus
in 1878 lid van de Académie française
in 1883 beheerder van Collège de France
zeer invloedrijk tijdens zijn leven, gezien als “de belichaming van het moderne
denken”
begraven op kerkhof van Montmartre.

 leunt aan bij sciëntisme: de wetenschap zal alle problemen en mysteries oplossen
 vooral actief op vlak van taal (vnl. semitische talen) en geschiedenis (o.a. het vroege
christendom – cfr. zijn La vie de Jésus, 1863: leven van Jezus moet historisch
bestudeerd worden zoals bij elke andere figuur)
 auteur van een lezing in 1882 aan Sorbonne Wat is een natie?:
natie niet te definiëren op basis van objectieve criteria zoals taal of ras, maar
op basis van het verlangen van mensen om samen te leven, om “"avoir fait de
grandes choses ensemble, vouloir en faire encore".

Ernest Renan in zijn studeervertrek
van het Collège de France
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rue de Tournon 2 - Augustin Cournot
Antoine Augustin Cournot (1801-1877)











geboren in Gray, Haute-Saône
vanaf 1821 student aan École Normale Supérieure
diploma wiskunde aan Sorbonne
publiceert in 1838 Recherches sur les Principes
Mathématiques de la Théorie des Richesses
diverse onderwijsposten buiten Parijs
was op het einde bijna volledig blind (zoals ook Sartre
en de Gentse filosoof Rudolf Boehm)
begraven op kerkhof Montparnasse.
ontwikkelt een theorie over het toeval als de « rencontre
de deux séries causales indépendantes »
gebruikt wiskunde voor de formalisering van economisch
theorieën, o.a. functies en waarschijnlijkheden
heeft een bekende theorie over concurrentie (“Cournot
competition”).

In de 19e eeuw, de eeuw van de industrialisatie (zoals bepleit door Auguste Comte), wint de
economie nog aan belang als één van de belangrijkste domeinen van de filosofie.
Het gebruik van wiskundige formules droeg bij aan het idee dat economie een exacte wetenschap
is en dus in feite geen filosofie (cfr. de idee van Comte dat de filosofie volledig zou vervangen
worden door positieve wetenschappen).
Economie is echter geen exacte wetenschap en wel om 2 redenen:
 de verschillende economen komen, net zoals filosofen (en ook psychologen en sociologen),
niet overeen (bv. tegenstrijdige voorstellen om een economische crisis op te lossen)
 elke econoom moet eerst het doel van de economie vastleggen, en dat is een ethische
beslissing – economie is toegepaste ethiek.
268

rue Mazarine 36 + 70 - Proudhon
Proudhon (1809-1865)

 geboren in Beçanson
 is van lage komaf: werkte in café van zijn vader en op het land (meeste revolutionairen zijn
bourgeoiskinderen)
 werkt in een drukkerij, waar hij Fourier ontmoet en waar hij toezicht houdt op de
publicatie van diens Le Nouveau Monde Industriel et Sociétaire (1829)
 komt naar Parijs en studeert er filosofie
 terug naar Beçanson
 publiceert zelf in 1840 zijn eerste werk Qu'est-ce que la propriété
 vanaf 1847 definitief in Parijs, waar hij werkt als schrijver, journalist en politicus
 in gevangenis tussen 1849 en 1852
 tussen 1858 en 1862 in ballingschap in België
 sterft in 1865 en wordt begraven op Montparnasse.
 tegen privébezit, want dat is diefstal: de arbeider produceert waardevolle zaken, maar de
kapitalist die hem tewerk stelt, zal de opbrengt van de verkoop in zijn zak steken, op een
klein deel na, dat het loon van de arbeider is
 er is een samenleving vereist zonder dat privébezit: de socialistische samenleving
 die nieuwe samenleving mag zelf niet te veel structuren hebben die van bovenaf de regels
oplegt, dus geen sterke, centrale staat: de anarchistische variant van de socialistische
samenleving.
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Portrait of P.J. Proudhon, 1865 by Gustave Courbet
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Rue des Beaux Arts 13 – Oscar Wilde
Het huidige l’Hotel was vroeger hotel d’Alsace, sterfplaats Oscar Wilde, een plaats die daardoor
andere schrijvers aantrok, o.a. Borges.
Zowel Wilde als Borges zijn schrijvers met een filosofische kant.

Oscar Wilde (1854-1900)

 vooral bekend als schrijver van gedichten,
romans en toneelstukken
 in 1895 veroordeeld wegens homoseksuele
geaardheid
 gaat na zijn vrijlating in 1897 naar Frankrijk
en brengt zijn laatste jaren door in Parijs,
onderbroken door reizen naar Zuid-Frankrijk
en Italië
 begraven op Père Lachaise
 ook auteur van het essay The soul of man
under socialism (1891)



eigen vorm van socialisme, met
- christelijke inspiratie (Christus als na te volgen voorbeeld)
- meer nadruk op esthetische beleving, eerder dan op materiële welvaart
- individualistisch gericht, met nadruk op autonomie van de personen: “het socialisme
als zodanig zal zijn waarde hebben om de eenvoudige reden dat het voeren zal tot een
hoger individualisme”.

Oscar Wilde als moralist
Oscar Wilde staat bekend als een estheticist, iemand die het schone belangrijker vindt dan het
goede, wat hij ook uitdrukt in het Voorwoord van The Picture of Dorian Gray: “Er bestaat niet
zoiets als een moreel of immoreel boek. Boeken zijn goed geschreven of slecht geschreven, dat
is het enige.”
Veel van zijn aforismen zijn ronduit cynisch (een cynicus ontkent het bestaan van het goede en
van oprecht geluk) – ze zijn te talrijk om te citeren. De meeste van deze aforismen komen
echter uit de mond van een van zijn personages, en meestal is er een personage dat
protesteert. En vooral: het einde van de meeste verhalen is moralistisch.
Earnest leert in het toneelstuk The Importance of Being Earnest dat de aandacht voor zichzelf
(de persoon Earnest) minder bevredigend is dan het zich correct en ernstig (earnest) gedragen
tegenover de anderen. Dorian leert in de roman The Picture of Dorian Gray dat de stem van het
geweten niet het zwijgen kan opgelegd worden: uiterlijke schoonheid wordt lelijkheid door
egoïsme en morele verdorvenheid.
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Oscar Wilde als socialist
The past is of no importance. The present is of no importance. It is with the future we
have to deal. For the past is what men should not have been. The present is what man
ought not to be. The future is what artists are.
(uit “The Soul of Man under Socialism”)
Klassiek blijft de doelstelling om, negatief uitgedrukt, armoede en ellende tegen te gaan en om,
positief uitgedrukt, iedereen een menswaardig bestaan te geven.
Klassiek blijft ook het voornaamste middel: de technische productiemiddelen moeten het bezit
worden van de hele gemeenschap (dat is niets anders dan de definitie van socialisme, wat de
meesten communisme noemen).
Als het systeem van privé-eigendom en concurrentie verdwijnt, zullen de machines niet langer een
concurrent zijn van de “gewone man”, maar zullen ze het afstompende, oninteressante werk voor
de noodzakelijke goederen verrichten, zodat de gewone man al het noodzakelijke bezit en
bovendien vrije tijd heeft om zijn ware doel te bereiken: “zich amuseren, mooie dingen maken of
mooie dingen lezen of eenvoudigweg de wereld beschouwen met bewondering en verrukking”.
Hier ligt het verschil met het klassieke (in de communistische staten uitgeprobeerde) socialisme
dat de gemeenschappelijke productiemiddelen maximaal wil ontwikkelen om iedereen een
overvloed aan materiële consumptiegoederen te bezorgen. Wilde noemt dit het “verspillen van
zijn leven door materiële zaken te accumuleren”, terwijl het doel moet zijn “echt te leven”.
De schrijver verwijst daarbij naar Christus, wiens boodschap hij als volgt parafraseert: “Je hebt een
wonderlijke persoonlijkheid. Ontwikkel ze. Wees jezelf. Beeld je niet in dat jouw perfectie bestaat in
het accumuleren of bezitten van uitwendige zaken. Jouw affectie zit binnen in jou. Als je dat maar
zou kunnen beseffen, zou je niet rijk willen zijn”.
Wilde noemt dit het ware individualisme. Privébezit heeft ertoe geleid “dat de mens dacht dat het
belangrijkste is om te hebben en zo niet wist dat het belangrijkste is om te zijn”. Wilde
daarentegen stelt: “de ware perfectie van de mens ligt niet in wat hij heeft, maar in wat hij is” (85
jaar vóór Erich Fromm in 1976 deze boodschap herneemt in zijn werk Hebben of zijn?).
Een centrale plaats in dit ideaal van zelfontwikkeling is weggelegd voor de kunst, want “de ware
kunstenaar is iemand die absoluut in zichzelf gelooft, omdat hij absoluut zichzelf is”. Daarom moet
niet de kunst populair gemaakt worden, maar omgekeerd, het publiek moet zichzelf artistiek
maken.
Deze originele vorm van socialisme is meer dan ooit actueel.
Is this Utopian? A map of the World that does not include Utopia is not worth even
glancing at, for it leaves out the one country at witch Humanity is always landing. And
when Humanity lands there, it looks out, and, seeing a better country, sets sail. Progress
is the realization of Utopias.
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20 eeuw: versplintering van het
modern denken
Enkele kernideeën 20e eeuw
De maatschappelijke realisering van de moderniteit (zie 19e eeuw) schakelt nog een versnelling
hoger, maar op filosofisch vlak verliest het moderne denken aan evidentie: door sommige
filosofen wordt het moderne denken meer en meer aan kritiek onderworpen, wat uiteraard bij
andere denkers een verdediging oproept.
Kennisleer en metafysica
 natuurwetenschap kent een explosie (kunststoffen met Baekeland sinds 1905 wat
leidt tot onze plastieken samenleving, kernfysica met Einstein en anderen sinds het
interbellum wat leidt tot atoombom, penicilline met Schot Fleming in 1928 wat leidt
tot grote vooruitgang op gezondheidsvlak, ontrafeling DNA sinds Watson en Crick in
1953 wat leidt tot genetische manipulatie, elektronica wat leidt tot onze
computermaatschappij),
MAAR
dat enkel exact wetenschappelijk denken waarheid oplevert en dat dit denken op alle
vlakken kan toegepast worden, wordt verworpen:
- logische empirisme (of neopositivisme): op vlak van waarden (moraal) is geen
objectiviteit en dus (volgens deze richting) geen rationaliteit mogelijk
- niet enkel de feiten bepalen de waarheid, maar ook de taal (Wittgenstein,
taalfilosofie)
- fenomenologie: plaats vraagtekens bij de waarde van wetenschap en techniek
(geven wel waarheid, maar de verkeerde
- (voortvloeiend uit fenomenologie) postmodernisme: stelt het begrip waarheid
zelf in vraag
 god wordt bijna volledig onzichtbaar
 idee dat de geschiedenis een duidelijke richting naar vooruitgang heeft wordt moeilijk
te handhaven door wereldoorlogen en door ecologische crisis, maar toch blijft deze
idee aanwezig bij sommigen (cfr. Fukuyama’s Einde van de geschiedenis)
Goedlevensethiek
 sommigen stellen het subjectieve karakter van zingeving:
- bij logisch empiristen, omdat je er niets rationeels kan over zeggen
- bij existentialisten, omdat het gaat om een menselijke keuze in volle vrijheid
 sommigen voeren opnieuw een soort religieuze zingeving in, bv. Heidegger die
moderne technische vooruitgang afwijst en wil dat we de “Zijnsvergetenheid”
ongedaan maken
 de nationalistische zingeving realiseert zich, met 2 wereldoorlogen tot gevolg
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 de economistische zingeving blijft in de praktijk de belangrijkste: de uitbreiding van
luxeconsumptie naar de burgerij begonnen in 1800 houdt aan (de Bon Marché);
tussen 1950 en 1980 wordt de consumptie van luxe uitgebreid naar alle klassen
(consumptiemaatschappij) en na 1980 schakelt de consumptie nog een versnelling
hoger (hyperconsumentisme)
 op einde van de eeuw wordt de technologische vooruitgang en het consumentisme
als zingeving in vraag gesteld door de ecologisten.
Samenlevingsethiek
 de meeste socialistische politici gaan over naar de sociaal-democratie: men wil het
socialisme realiseren langs parlementaire weg en verzoening tussen de klassen i.p.v.
door revolutie en klassenstrijd; in de praktijk betekent de sociaal-democratie dat men
het kapitalisme aanvaardt (dus niet langer socialistisch is), maar dat een sociaal
karakter wil geven (belangrijkste economische uitwerking: Keynes)
 tegelijk met de ontwikkeling van de sociaal-democratie komt er kritiek op ter
rechterzijde, met 2 strekkingen:
- de neoliberale economen, die terug een zuiver kapitalisme willen; deze strekking
zal vanaf 1980 de overhand halen
- door de fascisten die het sociale aspect van de sociaaldemocratie vermengen met
racistisch nationalisme en anti-democratische hiërarchie
 een reeks belangrijke filosofen blijven socialist; hun aantal vermindert vanaf de jaren
1980.
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rue Jacob 20
Hier is één van de verblijfplaatsen van Merleau
Ponty.
Met deze filosoof zitten we bij de
fenomenologie, één van de belangrijkste
filosofische strekkingen in de 1e helft 20e eeuw,
die ook nadien zeer levendig blijft.

Fenomenolgie en existentialisme
De 2 bekendste figuren zijn Duitsers, die allebei ook Parijs (kort) bezocht hebben.

Edmund Husserl (1859-1938)

 Duitse filosoof, die reeks lezingen gaf aan de Sorbonne in 1929.
 stichter van de fenomenologie:
Klassieke visie, verabsoluteert in exacte wetenschap: we
moeten de zaken in de wereld bestuderen en benaderen als
objecten op zich, los van de mens; we moeten elke menselijke
betrokkenheid buiten beschouwing laten.
Fenomenologie verwerpt deze objectieve houding: we moeten
de zaken in de wereld bestuderen en benaderen, niet als
objecten zoals ze op zich zijn, maar als fenomenen, als dingen
zoals ze verschijnen aan de mens; het menselijk perspectief
moeten niet weggedacht worden, maar juist meegenomen worden in de theorieën.
 ruimte voor speculatie, argwaan tegenover objectieve wetenschap, neiging naar
religieuze standpunten.
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Heidegger (1889-1976)





Duits filosoof
medewerking met nazi’s
geen stadsmens: trok zich vaak terug in een berghut
kort verblijf in Parijs ter gelegenheid van een conferentie rond zijn denken in Cerisy (27-8
tot 4-9-1955)
 verblijft daarbij in appartement Passage Stenghal 9, eigendom van Jean Beaufret, een
klassiek volger van Heidegger.
 beschrijft menselijke situatie in “Zijn en tijd”: we zijn in de wereld geworpen, er is geen
vaststaande zin, we “zijn tot de dood”
 in later werk oplossing als volgt: in plaats van ons te wenden tot de zijnde dingen en ze te
willen beheersen, moeten we “terug te keren tot het Zijn” (het Zijn dat vanaf de Griekse
filosofie vergeten is: zijnsvergetendheid)
 afwijzing van de moderniteit
- afwijzing van de techniek (het rekenende denken dat de zijnden wil beheersen), leven
in de bodem (een soort één worden met natuur)
- afwijzing gelijkheid cfr. sympathie voor nazi’s.

Heidegger en Beaufret in Cerisy, 1955
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Heidegger aan zijn berghut
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Merleau-Ponty (1908-1961)








huis rue jacob 20, in 1949
studeerde aan ENS, samen met Sartre en de Beauvoir
in 1949 verkozen aan Sorbonne, 2 jaar later Collège de France
in 1945: Fenomenologie van de waarneming
de grootste fenomenoloog van Frankrijk
laatste verblijfplaats (1953-1961): boulevard St Michel 10
begraven op Père Lachaise.






ook politiek betrokken
sloot zich in WO II aan bij de kleine verzetsgroep van Sartre, Socialisme en Vrijheid.
werkt samen met Sartre, voor diens tijdschrift Les temps modernes
breuk in 1952-1953 (Koreaanse oorlog), wegens politieke verschillen.



Merleau-Ponty legt de nadruk op het lichaam als primair middel om de wereld te kennen,
dit in tegenstelling tot de klassieke filosofische traditie die het bewustzijn als vertrekpunt
van kennis aannam
niet de wereld afstandelijk (objectief) bestuderen is het belangrijkste, wel er met je
lichaam in aanwezig zijn
je neemt altijd een perspectief in, m.a.w. je bent altijd betrokken en partijdig, maar daar is
niets verkeerds aan
de objectieve wetenschappen leiden tot een onpartijdige, afstandelijke houding in het
leven in het algemeen; de objectieve wetenschappen maken zichzelf waar door de
subjectiviteit (perspectiviteit, betrokkenheid) te elimineren, wat onmenselijke toestanden
geeft
= interpretatie van Gentse wijsgeer Rudolf Boehm, die Merleau-Ponty’s hoofdwerk in het
Duits vertaalde.
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graf Merleau-Ponty
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Twee andere belangrijke filosofen die aanleunen bij de fenomenologie zijn Levinas (zie
hierboven) en Paul Ricoeur.
Plaatsen die aan Levinas kunnen gelinkt worden:
- rue d’Auteuil 59: Ecole normale israélite orientale
- place Emmanuel Levinas (zie daar bespreking Levinas).

Paul Ricoeur (1913-2005)







stamt uit een protestantse familie
studies in Rennes
leerling in Parijs bij Gabriel Marcel
docent in Straatsburg en aan Sorbonne
rector aan Universiteit van Nanterre tijdens mei 68
leeft in een personalistische gemeenschap

 wil fenomenologie en hermeneutiek verbinden met sociale wetenschappen
 vooral bekendheid verworven door zijn werken over de menselijke vrije wil en de mens
als een verhalend wezen
 leunt aan bij het christelijk existentialisme en de protestantse theologie
 introduceert term ‘Tweede Naïviteit’, een geloof dat de eerste naïviteit van de
letterlijkheid van geloof en ongeloof overstijgt, zodat een godsbeleving mogelijk wordt,
waarin weer sprake kan zijn authentieke verwondering, m.a.w. een herwonnen geloof
dat niet meer naïef is, omdat het beproefd is door de kritiek van het atheïsme en deze
kritiek positief verwerkt en geïntegreerd heeft.
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rue de Seine 60
Hotel Louisiane
e

 waar Sartre, de Beauvoir en Juliette Gréco verbleven op 1 verdieping, in 1943
 waar een reeks andere beroemdheden verbleven:

-

-

-

jazzmusici: Miles Davis, John Coltrane, Bud Powell, Lester Young, Chet Baker,
Mal Waldron, Archi Sheep, Charlie Parker, Dexter Gordon, Ben Sidran, Wayne
Shorte
Jim Morrison
Pink Floyd
schrijvers: Ernest Hemingway, Antoine de Saint-Exupéry, Henri Miller, Cyril
Connolly, Gérard Oberlé, Peter Berling, Harvey Goldberg, Abertine Sarrazin
cineasten : Louis Malle, Bertrand Tavernier - qui fit de l'hôtel La Louisiane le
décors d'Autour de Minuit, Alain Tanner, Leo Carax, Benoit Jacquot, Pépé
Danquart, Barbet Schroeder pour le tournage de More, Quentin Tarantino,
Michael Shamberg, Sally Potter, les acteurs et actrices Mimsy Farmer, Klaus
Grunberg, Klaus Kinski, Heinz Egelman, Jane Campion
plastische kunstenaars : Salvador Dali met Amanda Lear, Bernard Buffet,
Alberto Giacometti, Vassilakis Takis, Keith Haring, Dennis Oppenheim, Nam Jun
Paik, Joseph Beuys, Lucian Freud, Benjamin Vautier, Cy Twombly, Eva & Adele,
James Lee Byars.

Sartre (1905-1980)







echte Parijzenaar
studies aan ENS
tussen 1931 en 1945 leraar in diverse Franse steden
Raymond Aron vertelt hem over een nieuwe manier van filosoferen, waarna hij in 1933-34 een
jaar studeert in Berlijn aan het Institut français d'Allemagne
schrijft naast filosofische werken ook romans en tijdschriftenartikels
ook politiek actief; na 1968 actief in maoïstische groep, waarmee hij pamfletten gaat uitdelen
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schuwt in zijn engagement controverse niet, bv. bezoek linkse terrorist Baader in gevangenis
levenslange relatie met Simone de Beauvoir, echter in een open relatie
eerste hoofdwerk: L’être et le néant (1943) – toegankelijke samenvatting in spreekbeurt
L’existentialisme est un humanisme
tweede hoofdwerk: Critique de la Raison dialectique (1960).



Metafysica
 existentialisme: de existentie (het oningevulde, onbepaalde bestaan) van de mens gaat
vooraan aan zijn essentie (de invulling en concrete vormgeving van het bestaan)
 cfr. er bestaat geen god, die aan mens en aan bestaan vooraf een essentie zou geven
 er zijn 2 vormen van zijn: op-zich-zijn (zijnswijze van de dingen, die speelbal zijn van de
invloeden die op hen inwerken) en het voor-zich-zijn (de zijnswijze van de mens, nl. het
zelfbewustzijn)
 door het voor-zich-zijn is de mens absoluut vrij: door zijn zelfbewustzijn kan de mens afstand
nemen van zichzelf, kan hij buiten zichzelf gaan staan, maar juist daardoor is hij absoluut vrij,
kan hij zichzelf bepalen en veranderen (het zelfbewustzijn is een “niets” dat de mens zelf kan
én moet invullen)
Goedlevensethiek
 door zijn vrijheid moet de mens zelf kiezen welke zin hij aan zijn bestaan zal geven: de mens
is verplicht om vrij te zijn; niemand kan de ander echt raad geven
 daardoor is hij ook volledige verantwoordelijk voor zijn bestaan
 velen kiezen ervoor om niet te kiezen en zijn “te kwader trouw”: ze stoppen zich weg achter
zogenaamde bepalingen (essenties) die van buitenaf komen
Sinds moderne tijd ligt klemtoon op bepaling van de mens: algemeen determinisme
(wetenschappelijk wereldbeeld), maar ook invloed op mens van opvoeding (Helvetius), van
economische factoren (historisch materialisme van Marx), van het onbewuste (Freud), van de
biologische evolutie (Darwin). Sartre reageert hierop en beklemtoont (te sterk, maar voor een deel
terecht) dat er een vrijheid blijft bij de mens, en dus een verantwoordelijkheid.
Samenlevingsethiek
 wereld bestaat uit zelfbewustzijnden die zichzelf een invulling geven  er blijft steeds een
spanning tussen de mensen: “de hel, dat zijn de anderen”
 in zijn engagement kan een mens er wel voor kiezen zich in te zetten voor anderen, in het
bijzonder voor de onderdrukten (de optie die Sartre zelf koos)
de creatie van een wereld met minder onderdrukking zal niet harmonisch tot stand komen,
maar vraagt zijn prijs; soms moet men “zijn handen vuil maken”; zo is er bv. soms terrorisme
nodig: “het is een vreselijk wapen, maar de onderdrukten hebben er geen ander”.
 in 2e fase, die van Critique de la raison dialectique, nuanceert hij eerder werk, door toe te
geven dat er toch externe bepalingen zijn; het existentialisme moet aangevuld worden met
- de psychoanalyse: er zijn bepalingen uit de vroege kindertijd
- het marxisme: er zijn bepalingen vanuit sociale en economische sfeer.
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Uit Sartres laatste interview Gai Pied (tijdschrift voor homoseksuelen, nr. 13, april 1980)
« Cette profondeur que n'ont pas les hétérosexuels »
Dans Saint-Genet on trouve cette phrase: « On ne naît pas homosexuel ou normal. Chacun devient l’un
ou l'autre selon les accidents de son histoire et sa propre réaction à ces accidents »; vous affirme aussi :
«C’est une issue qu’un enfant découvre au moment d’étouffer ». Disant cela, ne faites-vous pas de
l’homosexuel le meilleur exemple de votre thèse existentialiste ?
Jean-Paul Sartre : Sûrement. Parce que quand j’ai pris la décision le faire une préface à Genet j’ai pris
l’homosexuel qu’était Genet comme le type même de l’homme qui s’est fait dans une situation.
Finalement, Genet est homosexuel à la fois parce qu’il est orphelin et parce qu’il est voleur. Parce qu’il
est fait des vols. Alors l’homosexualité a été une espèce de reprise de tout cela et il est devenu, comme il
le dit lui-même, le Voleur. Le Voleur c’est en même temps le pédéraste ou plutôt l’homosexuel.
Pourquoi ?
Jean-Paul Sartre : Eh bien je l’ai expliqué dans Saint Genet; Genet, naturellement, est un cas particulier;
on ne petit pas dire ça de n’importe quel homosexuel. Ni que tout homosexuel est un voleur : ça ne
voudrait rien dire. Mais c’est le cas de Genet. Il s’est trouvé voleur. Maltraité par les adultes. Jeté dans
une prison et il a enfin trouvé les gosses qui étaient comme lui, voleurs. Et qui l’ont traité sexuellement
en victime. Il ne pouvait plus échapper à cette situation. Il était pris, il était aux mains les gosses et leur
victime : à moins qu’il ne voulût, pour se dégager. Justement être la victime. Il souhaitait l’être; il explique
en effet plus tard qu’il y a d'autres pédérasties que la pédérastie passive. Alors il s’est donné pour devenir
le garçon qui souhaite être pris ce qui devient une des composantes essentielles de sa personnalité... Il a
donc transformé une espèce de défaite - une capture - en une victoire, qu’il va désirer.
Il y a un parallèle constant dans votre œuvre entre la fascination de l’ordre militaire, le refus de la
violence et l’homosexuel à la recherche de libertés symboliques. Par exemple, l’homosexuel Daniel
dans Les chemins de la Liberté applaudit l’arrivée des troupes allemandes dans Paris. Cette adhésion à
l’ordre mâle se retrouve chez Genet. L’homosexuel ne serait-il en politique qu’un traître virtuel ?
Jean-Paul Sartre : C’est possible. Je ne l’ai pas dit parce que dans un sens ça a cessé de me regarder. Je
n’étais pas homosexuel, donc je ne pouvais pas le dire. J’aurais essayé de le penser ou de penser quelque
chose d’équivalent si j’avais été homosexuel. Et je pense en effet que l’homosexuel est un traître en
puissance. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Le traître c’est l’aspect noir de la chose; mais
l’aspect blanc, doré, c’est que l’homosexuel essaye d’être une réalité profonde, très profonde. Il essaye
de trouver une profondeur que n’ont pas les hétérosexuels : mais cela même, cette profondeur qu’il
essaye d’avoir avec simplicité, avec clarté, eh bien l’autre coté noir la reprend; il y a dans l’homosexuel un
aspect noir qui le définit qui se fait sentir à lui et pas nécessairement aux autres.
L’homosexuel passif s’offre et se donne. Pour tous il perd toute dignité; il serait, ainsi que vous l’avez
écrin « une femme imaginaire qui prend son plaisir dans l’absence de plaisir ». Pourquoi une telle
déconsidération qui semble frapper et englober autant l’homosexuel passif que toute femme qui aurait
des rapports hétérosexuels.
Jean-Paul Sartre : Lisez Genet : c’est lui qui donne cette impression. C’est lui qui dit qu’il n’a pas de plaisir:
il le recherche mais ne le trouve pas. Et quand il passe à ce rôle artificiel d’homosexuel actif. Il méprise un
peu les homosexuels passifs quoiqu’il considère cependant l’homosexualité passive comme la véritable
homosexualité. Il pense que c’est elle qui compte : l’autre, c’est une homosexualité devenue, où on
devient homosexuel actif après avoir été réellement homosexuel passif. Et là, je me fiais à Genet puisque
c’était de lui dont je parlais.
Pensez-vous vraiment que toute sodomie puisse crée une absence de plaisir ?
Jean-Paul Sartre : Non. Il n’y a pas de raison. Mais il est certain que Genet ne semble pas avoir eu grand

plaisir.
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Juliette Gréco
In 1949 werd ze ontdekt door Jean-Paul Sartre, die de toen 21-jarige Gréco ontmoette in een van de
vele etablissementen in de Parijse wijk Saint-Germain-des-Prés. Hij zei: “Gréco heeft miljoenen in
haar keel zitten: miljoenen gedichten die nog niet geschreven zijn, en waar men er enkele van zal
schrijven.” Op uitnodiging van Sartre toog Gréco, zonder ooit een noot gezongen te hebben, naar
het huis van de wereldberoemde filosoof. Daar werd ze overladen met poëzie. Ze grasduinde wat
door de bundels, koos wat gedichten uit die haar raakten, en liet ze door componist Joseph Kosma
op muziek zetten. Enkele dagen na deze toevallige ontmoeting beleefde Gréco haar première als
chansonnière. Sartre zei: “Het Franse lied heeft een muze nodig.” En die muze had hij gevonden.
DANS LA RUE DES BLANCS-MANTEAUX
(Paroles: Jean-Paul Sartre / Musique: Joseph Kosma)
Juliette Gréco (France)
Chanson écrite et composée à l'origine par Jean-Paul Sartre pour le personnage d'Inès de sa
pièce de théâtre Huis clos créée en 1944, elle évoque la mise en place des outils de la peine
de mort, à savoir l'échafaud et le bourreau. Référence à la Révolution française et
dénonciation de la peine capitale par Sartre.
Dans la rue des Blancs-Manteaux
Ils ont élevé des tréteaux
Et mis du son dans un seau
Et c'était un échafaud
Dans la rue des Blancs-Manteaux
Dans la rue des Blancs-Manteaux
Le bourreau s'est levé tôt
C'est qu'il avait du boulot
Faut qu'il coupe des généraux
Des évêques, des amiraux,
Dans la rue des Blancs-Manteaux
Dans la rue des Blancs-Manteaux
Sont v'nues des dames comme il faut
Avec de beaux affûtiaux
Mais la tête leur f'sait défaut
Elle avait roulé d'son haut
La tête avec le chapeau
Dans l'ruisseau des Blancs-Manteaux
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boulevard St Germain 166 – 168
Tijdens Franse revolutie hier een gebouw van de abdij dat als
gevangenis werd gebruikt, waar o.a. Babeuf en Olympie de
Gouges werden opgesloten.

Olympie de Gouges (1748-1793)








verhuist in 1770 na de dood van haar man naar Parijs
wordt schrijfster en activiste
in 1784 schrijft ze toneelstuk tegen de slavernij Zamore
and Mirza
meent dat de gelijkheid die de Franse Verlichting opeist en
waar de Franse revolutionairen zich inzetten, ook voor vrouwen moet gelden
publiceert daarom in 1791 een Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne
sterft in 1793 door de guillotine.
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buste van Olympie de Gouges in de Assemblée Nationale
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gevangenis van abdij St Germain des Prés
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143 boulevard St Germain
Hôtel Madison, verblijfplaats van Albert Camus.

Albert Camus (1913-1960)











geboren in Algerije
studies en eerste werk in Algerije
komt in 1940 naar Parijs
vertoeft in kringen van Sartre
schrijft romans, toneel en 2 bekende essays: De mythe van Sisyphus (1942)en De
mens in opstand (1951)
lid van communistische partij, maar geeft steeds veel kritiek op USSR
Nobelprijs literatuur voor essay tegen de doodstraf (essay Réflexions sur la Guillotine)
sterft in een auto-ongeluk
begraven op de begraafplaats van Lourmarin (Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Frankrijk
in 2009 drukte de Franse president Nicolas Sarkozy de wens uit om de stoffelijke
resten van Camus over te brengen naar het Panthéon, maar het voorstel
veroorzaakte controverse in Frankrijk en het blijft wachten op de toestemming van
Camus' nabestaanden.

 de vraag naar de zin van het bestaan is centrale thema: openingszin van De mythe
van Sisyphus luidt “Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux : c'est le
suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la
question fondamentale de la philosophie. »
 Camus’ antwoord: het leven is absurd (als de steen boven de berg is gerold, rolt hij
langs de andere kant weer af) en toch loont het de moeite (eindzin “we moeten ons
Sisyphus vorstellen als gelukkig”), op voorwaarde dat we onze handelingen zo intens
mogelijk maken; de ideale mens is geen mens die liefheeft, maar een Don Juan is,
geen persoon is, maar een acteur met zo veel mogelijk persoonlijkheden is, geen
mens tevreden met wat hij heeft, maar een veroveraar, die steeds meer gebied wil
inlijven, die wil “zichzelf overstijgen”, dit wil zeggen “zich gelijk aan een god voelen”
(dit komt neer op de weigering de uiteindelijke zinloosheid te aanvaarden, door er
niet aan te denken – want men is te druk bezig: de basisfout van het moderne
atheïsme, die uitmondt n een desastreuze groei-ideologie)
 andere manier van uitdrukken: de mens moet tegen de absurditeit steeds in opstand
blijven komen (revolteren); dit geeft dan een uitloper naar de samenlevingsethiek:
we moeten in opstand komen tegen de toestanden waardoor het lot van de mens
nog erger wordt, tegen de pijn die mensen elkaar aan doen.
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Albert Camus aan Theatre des Mathurins bij repetitie “Caligula”, Paris 1957
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abdijkerk St Germain des Prés





oudste kerk van Parijs
abdijschool gesticht door Karel de Grote
Descartes hier herbegraven in 1819
na revolutie werd het een opslagplaats voor buskruit, die in 1803 ontplofte; de kerk
werd niet geheel heropgebouwd.

café de Flore en café Aux deux Magots

 geopend in de jaren 1880
 bezocht door schrijvers : Huysmans, Maurras, Apollinaire, Breton, Aragon, Bataille,
Queneau, Leiris.
 vooral beroemd door jaren 1940:
- Sartre: schreef er l’Être et le Néant
- de Beauvoir: schreef L’invitée
 na hen: Cioran, Ionesco et Fondane (zie volgende pagina).

Getuigenis van Sartre
Nous nous y installâmes complètement : de neuf heures du matin à midi, nous y travaillions,
nous allions déjeuner, à deux heures nous y revenions et nous causions alors avec des amis
que nous rencontrions jusqu’à huit heures.
Après dîner, nous recevions les gens à qui nous avions donné rendez-vous. Cela peut vous
sembler bizarre, mais nous étions au Flore chez nous. C’était alors une très curieuse
atmosphère. Le Flore était un monde fermé où nous vivions entre nous. «Nous», c’était les
littéraires ; Robert Desnos y avait sa table, des peintes, des artistes, Simone de Beauvoir,
moi. »

Café De Flore,
1944,
foto door Brassaï
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Lev Sjestov (of Chestov) (1866-1938)

 filosoof uit Oekraïne
 vlucht in 1921 voor de Sovjets naar Parijs
 wordt prof aan de Faculté de lettres russes de
l'Université de Paris (Institut d'Études slaves)
 verhuist in 1930 naar Boulogne-sur-Seine, waar hij
begraven ligt.
 verzet zich tegen de dominante plaats die de rede
heeft in de filosofie
 wordt beschouwd als voorloper existentialisme: er
is “wanhoop”, maar daar voorbij ligt “vertrouwen”. Dit is niet een "geloof", geen
"zekerheid", maar een andere manier van denken te midden van knagende twijfel en
onzekerheid. Het is de ervaring dat toeval niet het tegendeel is van noodzaak, maar
dat, in de woorden van Dostojevski, "alles mogelijk is"
 invloed op Camus, maar ook op eerder cynische, nihilistische filosofen zoals Bataille en
Cioran.

Benjamin Fondane (1898-1944)

 joodse dichter en filosoof van Roemeense afkomst
 vanaf 1923 in Parijs
 wordt door nazi’s gearresteerd, kan vrij komen door
bemiddeling van vrienden, maar verkiest om zijn zus
niet in de steek te laten
 sterft in het kamp van Auschwitz.
 beïnvloed door Sjestov
 uit Wikipedia:
L'œuvre de Fondane, fortement imprégnée de la
philosophie de la tragédie de Léon Chestov, exprime
toujours une révolte contre la « finitude » humaine et
une attestation véhémente de l'existence individuelle, menacée par la finitude, l'exil,
le mépris, le rationalisme abstrait et
déréalisant, la violence de l'histoire.
Son combat contre un certain
rationalisme destructeur, son refus
de toute aliénation idéologique,
morale, politique de la poésie, son cri
en faveur d'un Dieu absent réclamé
devant le désastre, rendent son
œuvre particulièrement significative
pour le lecteur contemporain.
herdenkingsplakkaat aan
verblijfplaats in Rue Rollin
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Sartre en de Beauvoir aan abdij St Germain
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Sartre in de Flore en in Les deux Magots
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rue Bonaparte 42: verblijfplaats Sartre
Dit was verblijfplaats van Sartre in de jaren 1960, waar hij woonde met zijn moeder.

299

300

Mogelijke uitbreiding: rue Bonaparte 36 – Auguste
Comte
Hier verbleef Auguste Comte tussen 1818 en 1822. Later betaalde vrienden voor hem een
appartement in de rue Mr. le Prince 10 (zie daar voor meer uitleg over Comte).
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5 rue St Benoît
Verblijfplaats van de schrijfster Marguerite Duras, waar regelmatig
ontmoetingen plaatsvonden tussen schrijvers en filosofen, met o.a.
Jean Genet (beschermeling van Sartre), Henri Michaux, Georges
Bataille, Maurice Merleau-Ponty, André Malraux.

Jean Genet (1910-1986)
 boef die later gevierd schrijver werd
 behoorde tot vriendenkring van Sartre, die het boek schreef
Saint Genet
 uit Wikipedia: in zijn werk wordt het erotische en obscene
getransformeerd tot universele poëzie. Zijn thema’s en objecten
laten de schaamte ver achter zich. Zijn doel: de façade van de
solidaire gemeenschap vermorzelen om zo de naakte mens in al
zijn eenzaamheid te tonen.
Homo-erotisch werk van Genet
 Querelle de Brest, verfilmd door Fasbinder
 kortfilm Chant d’Amour.
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kruising rue Jacob en rue des Saints Pères Université Descartes
Hier bevindt zich een campus van de Université Paris-Descartes, vooral gericht op de geneeskunde.
De basreliëfs in de gevel houden verband met de geneeskunde, maar die was vroeger een
onderdeel van de praktische natuurfilosofie. Vele oude filosofen hielden zich bezig met de
geneeskunst.
Op de basreliëfs staan 2 Arabische filosofen en 1 joods filosoof uit de middeleeuwen.
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rue Jacob 31 - Bataille
Hier werd tussen 1931 en 1933 gewerkt aan het
trotskistisch tijdschrift La Critique sociale, door o.a.
Raymond Queneau en Georges Bataille.

Georges Bataille (1897-1962)

 beïnvloed door Nietzsche en Freud
 vestigt de aandacht op de donkere kanten van
het bestaan (de dood) en van de mens (zijn
neiging tot transgressie), m.a.w. doorbreekt het
optimisme van het modernisme
 zo ziet hij seksualiteit als inherent gewelddadig
 stelt klassieke tegenstellingen in vraag, zoals
het hogere tegenover het lagere
 heeft invloed op postmoderne auteurs zoals
Derrida, Beaudrilliard, Foucault, Agamben, Jean
Luc Nancy, Lacan, Kristeva.
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Bataille aan La Coupole

rue Jacob 56
Hier werd Verdrag van Parijs gesloten in 1783, dat oorlog beëindigde tussen USA en Frankrijk.
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Mogelijke uitbreiding: rue de Lille 5
Woonplaats Jacques Lacan.

Jacques Lacan (1901-1981)







ontwikkelde een eigen versie van Freuds
psycho-analyse
zeer in de mode bij postmoderne denkers.
basisidee: het onbewuste is gestructureerd
als een taal
variant van de postmoderne idee dat de
werkelijkheid in feite niet bestaat, maar dat
de mens die zelf via zijn woorden
construeert
gevolg: de meest zinloze woordenreeksen worden gepresenteerd als een beschrijving van
de werkelijkheid en dus toch zinvol verklaard (Noam Chomsky, de Amerikaanse
taalwetenschapper en maatschappijcriticus, noemde Lacan een "totale charlatan").
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rue Montalembert 5- 7 – bar
L'Hôtel Pont Royal : de bar in de kelder was een ontmoetingsplaats van schrijvers en kunstenaars:
schrijvers:

André Gide (1869 - 1951)
kunstenaars:

Henry Miller (1891 - 1980)
 Kees van Dongen (1877 - 1968)

F. Scott Fitzgerald (1896 - 1940)
 André Derain (1880 - 1954)

Ernest Hemmingway (1899 - 1961)
 Marc Chagall (1887 - 1985)

Antoine de Saint-Exupéry (1900 - 1944)
 Joan Miró (1893 - 1983)

André Malraux (1901 - 1976)
 Bernard Buffet (1928 - 1999)

Jean-Paul Sartre (1905 - 1980)

Simone de Beauvoir (1908 - 1986)

Albert Camus (1913 - 1960)

Marguerite Duras (1914 - 1996)

Boris Vian (1920 - 1959)

Françoise Sagan (1935 - 2004)
De uitgeverij van Gaston Gallimard (o.a. van Sartre) was om de hoek (no 5, rue Sébastien-Bottin).
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rue de Lille 45 - Marx
Dit was tweede verblijfplaats van Karl
Marx in Parijs.
Het eerste verblijf was in de rue
Vanneau 38.

Marxistisch socialisme
Marx








eerste verblijf in Parijs vanaf oktober 1843, in rue Vanneau
discussies met Proudhon en ontmoeting met Engels in café de
la Régence
in december 1845 uitgewezen naar Brussel
na de revolutie van 1848 terug in Parijs; verblijven in hotel
Manchester, rue Gramont 2, en nadien in rue Commines 10
gaat naar Keulen, maar wordt uitgewezen
laatste verblijf hier in rue de Lille 45, met 6 personen in 2
kamers van een hotel
in juli 1849, na nieuwe uitwijzing, vertrek naar London, waar
hij definitief zal verblijven.
de jonge Marx
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Kennisleer en metafysica
 Marx is leerling van Hegel
 Hegel heeft het over een Absolute geest, die eerst in de loop van de geschiedenis van
zichzelf “vervreemdt” om dan terug te keren naar zichzelf met een volledig zelfbewustzijn
– wat een dialectisch proces is: eerst zich stellen (these), dan zich ontkennen (antithese)
om dan die 2 elementen samen te brengen (synthese); dit is proces dat noodzakelijk zo
moet verlopen: de geschiedenis kent een ontwikkeling die vast ligt
 Marx behoudt de Hegeliaanse geschiedenisfilosofie, maar past dit schema toe op de
materiële wereld: er is een noodzakelijke ontwikkeling van de geschiedenis
- historisch materialisme: de bestaande technieken (deel van de productiemiddelen)
bepalen de samenlevingsvormen (de productieverhoudingen), die op hun beurt het
bewustzijn (cultuur: recht, wetenschap, religie) bepalen
- dialectisch materialisme: er is een ontwikkeling die dialectisch verloopt, nl. als er een
nieuwe techniek komt, komt die in tegenstelling tot de oude samenlevingsvorm (die
nog past bij de oude techniek); deze tegenstelling wordt opgeheven doordat er een
nieuwe samenlevingsvorm tot stand komt; zo gaat de geschiedenis vooruit, van
slavernij over feodaal systeem en handelskapitalisme naar industrieel kapitalisme
- elke samenlevingsvorm kent een klasse die dominant is en de andere klassen
domineert (de meester domineert de slaaf, de heer de lijfeigenen, de kapitalist de
arbeider); de dialectische tegenstelling komt dus tot uiting in een klassenstrijd
 er zal nog 1 stap gezet worden in dit dialectisch proces: de industriële productiewijze
waarbij iedereen samenwerkt in een fabriek (met de techniek van stoommachine enz.) is in
tegenstelling tot de kapitalistische samenlevingsvorm met het privébezit van de
productiemiddelen), een tegenstelling die zal opgeheven worden door het tot stand
komen van de communistische samenlevingsvorm zonder privébezit
 die tegenstelling in het kapitalisme die noodzakelijk moet leiden tot het verdwijnen van
het kapitalisme, bewijst Marx door economische analyses (vertrekkend van de
economische theorie van Riccardo, met zijn arbeidswaardeleer: waarde wordt vooral
gecreëerd door de arbeid); zo is er in het kapitalisme noodzakelijk een dalende winstvoet,
waardoor er overproductie volgt en er een crisis komt
Samenlevingsethiek
 de kapitalistische samenleving is een slecht systeem, want het leidt tot vervreemding;
cfr. de Parijse manuscripten: notities die hij schrijft in Parijs in 1844, maar niet publiceert
(zal pas gebeuren in 1932): in kapitalisme is er 4 keer vervreemding bij de arbeider:
- vervreemding van zijn product, dat hem door de kapitaalbezitter wordt afgenomen
- vervreemding van zijn arbeid, die niet hemzelf toebehoort omdat hij deze verkocht
heeft. Hij heeft geen inspraak in het productieproces, en lijdt onder het monotone
fabriekswerk
- vervreemding van zijn menszijn, omdat de arbeid, de beheersing over de natuur die
mensen kenmerkt, tot slechts een middel van bestaan gereduceerd wordt
- vervreemding van zijn medemens; de concurrentie zet mensen als vijanden tegenover
elkaar
 in Het kapitaal (gepubliceerd in 1867) ligt de nadruk op de uitbuiting: de arbeider werkt 8
uur en maakt dus voor 8 uur waarde, maar die moet hij afgeven aan de kapitalist, die in ruil
voor de arbeidskracht aan de arbeider een loon geeft van maar 2 uur waarde, zodat de
kapitalist 6 uur waarde steelt van de arbeider (hem voor 6 uur waarde uitbuit); de arbeider
moet deze uitbuiting aanvaarden, omdat hij geen productiemiddelen (kapitaal) heeft en
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dus verplicht is zijn arbeidskracht te verkopen aan diegene die wel de productiemiddelen
(= het kapitaal) bezit; de oorzaak van de uitbuiting is dus het privé bezit (de eigendom leidt
tot de diefstal – cfr. Proudhons uitdrukking: eigendom is diefstal)
Marx komt echter niet tot een klassieke ethiek in de zin van “wij moeten dus het
kapitalisme vernietigen”; hij voorspelt alleen, op basis van de hierboven geschetste
geschiedenisfilosofie, dat het kapitalisme zichzelf zal vernietigen en dat er onvermijdelijk
een socialisme zal volgen; de ethische handelingen (bv. revolutie voeren) zijn gewoon het
middel dat de geschiedenis gebruikt om zich te voltrekken (de mensen zijn een instrument
van de geschiedenis)

Goedlevensethiek
 de mens wil zijn behoeften bevredigen en moet daarvoor werken: de mens is (zoals Hegel
al stelde) in de eerste plats een homo faber
 het kapitalisme bouwt echter een gigantisch productie-apparaat uit (dat is de historische
zin van het kapitalisme; de kapitalistische fase van de geschiedenis is dus in feite niet
slecht, maar goed)
 gevolg is dat er na het kapitalisme een situatie volgt waarin er overvloed is en de mens
bijna niet meer moet werken; in het communisme wordt dus niet alleen alles gelijk
verdeeld (er bestaan geen klassen meer), maar er is ook overvloed (en juist daarom moet
er niet meer door klassen gevochten worden over de verdeling van de rijkdom): alle
behoeften zijn voor iedereen bevredigd en de mens kan zich bezighouden met wat hij
graag doet (met zijn hobby’s, zoals vissen, echter niet om vis te hebben, maar voor het
plezier van het vissen).

Marxisme is een zeer invloedrijke stroming.
Ook zijn schoonzoon, Paul Lafargue, was een volgeling.
Twee grote Franse marxisten zijn Althusser en Badiou.

Paul Lafargue (1842-1911)

 zijn Cubaanse familie verhuist naar Frankrijk in 1851
 studeert geneeskunde in Parijs en wordt er beïnvloed door
Proudhon
 huwt Marx’ dochter Laura
 moet na de Parijse Commune in 1871 vluchten naar Spanje en
later Engeland
 sticht in 1882 in Frankrijk een marxistische partij
 pleegt samen met zijn vrouw zelfmoord
 15.000 mensen begeleiden de rouwstoet naar de begraafplaats
Père Lachaise, waar Lenin een grafrede houdt.

Lafargue en Laura Marx
Marx

 vooral bekend van het boekje Recht op luiheid uit 1883, blijkens de ondertitel een
'weerlegging' van het in de revolutie van 1848 opgeëiste recht op werk: kritiek op de
burgerlijke arbeidsmoraal en de toenmalige filosofische en ideologische opvattingen over
arbeid.
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Paul Lafargue bezoekt Parijs in 1871 en woont in het stadhuis een zitting van de Commune bij

Louis Althusser (1918-1990)
 geboren in Algerije
 studies en carrière aan ENS
 heel zijn leven door problemen met
psychische gezondheid
 wurgt zijn vrouw in 1980, in hun
appartement dat ze betrokken in de
ENS
 wordt opgenomen in psychiatrische
instelling, waaruit hij in 1983
ontslagen wordt.

 interpreteert het oeuvre van Marx op een 'antihumanistische' wijze waarin de rol van
het subject geminimaliseerd wordt en de nadruk komt te liggen op de rol van structuren
 gaat dus niet mee in de beweging uit de jaren 1950-1960 die nadruk legt op de vroege,
“humanistische” Marx (diens vroege, Parijse periode), waardoor er een dialoog op gang
kwam tussen de marxisten enerzijds en christelijke en existentialistische denkers
anderzijds
 betrekt in zijn werk ook de psychoanalyse (versie Lacan), die hij, in tegenstelling tot
andere marxisten, geen reactionaire ideologie vindt: Lacan heeft immers aangetoond
dat het subject geen centrum heeft, maar net wordt geconstrueerd door een structuur
dat zelf ook geen centrum heeft.
Sommige van Althussers leerlingen hebben hun eigen bekendheid verworven, o.a.
 Etienne Ballibar (1942): recent werk van hem richt zich op het Europese idee en de
gevolgen ervan enerzijds, en het fenomeen van geweld en oorlog anderzijds
 Jacques Rancière (1940): zij werk gaat voor een groot deel over esthetica.
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Alain Badiou (1937)






afkomstig uit Algerije
studeerde wiskunde aan ENS en filosofie aan Sorbonne
docent in Reims en aan Université Paris Vincennes
sinds 1999 leraar als filosoof aan ENS, met grote invloed
nog zeer actief in het maatschappelijk debat, o.a. rond de vreemdelingen (volgens hem
is het idee “nationale identiteit” een reactionair concept).

 leunt aan bij het maoïsme
 wijst postmodernisme af: er bestaat wel degelijk objectieve waarheid
 gebruikt in zijn bewijsvoering van “de waarheid” wiskundige concepten, vooral de
verzamelingenleer (waaraan hij een “filosofische” betekenis geeft: voor een analytisch
filosoof pure pseudo-diepzinnige woordenkramerij)
 brengt een variant van Hegels en Marx’ geschiedenisfilosofie, dat is van de idee dat er in
de geschiedenis een onvermijdelijke vooruitgang plaats vindt ontwikkeld: af en toe zijn
er in de geschiedenis “gebeurtenissen”, sprongen waarbij er iets wezenlijks nieuw
ontstaat; dit nieuwe wordt ontwikkeld door “een subject” dat dan “trouw” moet blijven
aan het nieuwe
 onderscheidt hierbij 4 belangrijke domeinen: politiek, wetenschap, kunst en liefde
 voorbeelden van “gebeurtenissen” uit de 4 domeinen: het voeren van een revolutie, de
ontdekking van de relativiteitstheorie, het ontstaan van de twaalftonenmuziek, het
ontmoeten van “de ware”.

Sommige leerlingen van Badiou bouwen een eigen bekendheid op, bv.
 Mehdi Belhaj Kacem (1973): behoudt metafysica van Badiou, maar neemt afstand van
politieke stellingen
 Quentin Meillassoux (1967): bouwt een fantasierijk metafysisch systeem op onder de
naam « speculatief realisme »
 Tristan Garcia (1981): volgeling van Meillassoux, die echter over vele onderwerpen
schrijft (bv. belang van ontdekking van elektriciteit voor de ontwikkeling van het moderne
denken).
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Gare d'Orsay




nu gekend als hét museum voor de Franse kunst uit de 19e en begin 20e eeuw
het thema “filosoof” niet zo sterk aanwezig, maar toch zijn er wel enkele kunstwerken in dit verband te vermelden
opmerkelijk is de sterk homo-erotische afbeelding van “De School van Plato” van Jean Delville (1867-1953), met imposante afmetingen (6 m
op 2,6 m).




oorspronkelijk was het een station gebouwd in 1900, voor de wereldtentoonstelling van dat jaar
net zoals de wereldtentoonstellingen rond 1900 getuigde ook het station van de vooruitgang: het bracht het eerste elektrisch spoor in de
wereld
de Parijse wereldtentoonstellingen werden bezocht door de grootste Engelse filosoof uit die periode, Bertrand Russell.



Charles Degeorge, de jonge Aristoteles, rond 1875 / André Boisseau, Diogenes, rond 1898 /

Alfred Lepère, Diogenes, 1870
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De School van Plato” van Jean Delville, musée d’Orsay
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wereldtentoonstelling Parijs van 1900
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Angelsaksische analytici in Parijs
Bertrand Russell (1872-1970)

 Engelse filosoof
 meerdere bezoeken aan Parijs:
- in 1889 aan wereldtentoonstelling, met bezoek aan pas gebouwde Eifeltoren
- neemt in 1900 deel aan eerste Wereldcongres filosofie, tijdens Wereldtentoonstelling
(terrein van Grand en Petit Palais tot Eifeltoren)
- neemt in 1935 deel aan International congress of scientific philosophy, in de Sorbonne
- geeft in 1949 lezing in Sorbonne in 1949 “L’individu et l’état moderne”
- neemt in 1955 deel aan World Government Conference, in Cité Universitaire
- party op Quai d’Orsay, in huis Schaiparelli
 vele parallellen met Sartre
- waar Sartre de beroemdste continentale filosoof was, was Russell dat voor de
Angelsaksische wereld
- beiden kregen Nobelprijs literatuur (met dit verschil: Sartre schreef romans en
toneelstukken, Russell enkel filosofische teksten)
o
1950 Russell, “in recognition of his varied and significant writings in which he
champions humanitarian ideals and freedom of thought"
o
1964 Sartre, “for his work, which rich in ideas and filled with the spirit of freedom
and the quest for truth, has exerted a far-reaching influence on our age"
 maatschappelijk engagement, met samenwerking in Russell tribunaal

Kennisleer en metafysica
 aanvankelijk: filosofie van de wiskunde
 in 1914: pacifist
 verlegt actieterrein naar ethische en maatschappelijk terreinen
 blijft “wetenschapper”: de filosoof moet, net zoals de wetenschapper een zo helder
mogelijke verwoording en argumentatie nastreven: duidelijkheid is belangrijker dan
vermeende diepzinnigheid
= begin van “analytische filosofie” ( continentale filosofie)
dit zal vanaf Russells leerling Wittgenstein leiden tot filosofie die vooral taal wil
analyseren om duidelijkheid te krijgen over filosofische problemen (logisch
positivisme, taalfilosofie)
 vorm van scepticisme
 atheïsme
Samenlevingsethiek
 bundel essays “In praise of idleness” van 1935: het beste boek uit 20e eeuw
- essay “The case for socialism”: in 20 pagina’s socialisme verdedigd, zodat je de
bibliotheek over socialisme niet meer moet lezen
- essay “Scylla or Charybdis, or Communism and Fascism”: afwijzing leninisme en
pleidooi voor democratisch socialisme
- essay “In praise of idleness”: afwijzing groei-ideologie en pleidooi voor het genoeg
hebben aan materiële welvaart
 vanaf jaren 1950: acties tegen atoombewapening en voor wereldregering
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Russell steunde Homosexual Law Reform Society en ondertekende in 1958 een brief in
The times om anti-homowet af te schaffen.

Goedlevensethiek
 reeds vermeld: niet steeds meer hebben; productiviteitsverhoging moet gebruikt worden
voor meer vrije tijd
 “The conquest of happiness,” gepubliceerd in 1930 (vertaald in Nederlands)
- worden afgewezen: competitieve zaken waaraan alles opgeofferd wordt, streven
naar opwinding en vermijden van alle verveling, afgunst, schuldgevoel over positieve
zaken zoals seks
- positieve waarden zijn familie, zinvol werk, geestdrift (“zest”).

Russell aan de Sorbonne, 1935
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Weinig filosofen schoppen het tot stripfiguur
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Parallellen Russell – Sartre

de schrijver met de pijp
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de activist
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de aangeklaagde – te beroemd om opgesloten te worden
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Russell heeft invloed op de Oostenrijkse filosoof Rudolf Carnap, kernfiguur van het logisch
positivisme.
Het logisch positivisme (of neopositivisme):
 ontstaan in Wenen (Wiener Kreis)
 congres in Parijs in 1935
 meeste leden vluchten voor nazi’s naar USA.

De belangrijke vertegenwoordiger in Engeland was Ayer, die een tijd in Parijs verbleef.

Alfred Ayer (1910-1989)

 Engels filosoof die in Wenen een jaar het logisch positivisme bestudeert en dat in Engeland
zal populariseren, waar men zal spreken over analytische filosofie
 vanaf zijn jeugd regelmatig reisjes naar Parijs
 in WO II als politiek analist in Parijs om verzetsbewegingen te helpen
 na einde oorlog nog een tijdje in Parijs als geheim agent: Engeland vreesde een
communistische revolutie (dus groot verschil tussen Ayer en de socialist Russell)
 verbleef o.a. in appartement van Rothschilds op de avenue Foch (verlengde van Champs
Elysées, na Arc de Triomphe) en in hotel De Castiglione (Rue Du Faubourg Saint Honoré)
 sloot vriendschap met Parijse continentale filosofen zoals Camus, Bataille, Wahl en
Merleau-Ponty (niet met Sartre die gezegd zou hebben “Ayer est un con”)
 in 1951 geeft Ayer een lezing in Parijs The Idea of Truth and Contemporary Logic
 discussieert nadien in een Parijse bar met Merleau-Ponty en Bataille over de vraag of de
zon bestond vooraleer er mensen waren (Ayer geeft kritiek op Sartre en Heidegger en
antwoordt op Merleau-Ponty’s kritiek op het empirisme)
 Ayer gaat veel verder dan Russell in zijn eis van wetenschappelijkheid: waarheid vereist
methode van de positieve (exacte) wetenschappen: alles moet geverifieerd kunnen
worden
 filosofische problemen benaderd als taalproblemen en meestal als schijnproblemen
bestempeld
- metafysische uitspraken zijn zinloos
- ethische uitspraken zijn nooit objectief en hebben nooit een waarheidsgehalte; Ayer
zelf ziet hier een gelijkenis met de existentialisten: het is één van Sartres verdiensten
dat hij ziet dat een waardensysteem maar iemand kan binden als hij daarvoor kiest.
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Ayer
(vooraan)
in Parijs
in 1928
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Ecologisten
Les Berges de Seine André Gorz
In 2015 werd voor de benaming van « les Berges de Seine » (de lager
gelegen bewandelbare kaden) tussen het museum d’Orsay en pont
de l’Alma gekozen voor André Gorz, een niet zo bekende, maar zeer
interessante filosoof: als marxistisch geïnspireerde filosoof betrok hij
al in de jaren 1970 het ecologisch vraagstuk in zijn denken.

André Gorz (1923-2007)

 geboren in Wenen
 in 1947 leerde hij Dorine kennen, die zijn levenslange partner zou worden.
Nadat Dorine terminaal ziek was geworden, pleegde het koppel gezamenlijk zelfmoord.
Enige maanden vóór hun gezamenlijke dood schrijft hij nog een liefdesbrief aan zijn vrouw,
uitgegeven als Brief aan D.
 ontmoette Sartre in 1946 en verhuisde in 1949 naar Parijs
 aanvankelijk wonen ze op een kamer in de rue des Saints-Pères, in het quartier SaintsGermain-des-Prés, nadien in 2 kleine zolderkamers van een gebouw in het 11 e
arrondissement.
 nadien betrekken ze een appartement in de rue du Bac, wat hen een “relatief materieel
comfort” bezorgt, maar hun “niveau van leven en consumptie” houden ze bewust onder
“hun koopkracht”
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 later nemen ze de gewoonte aan om het weekend door te brengen op het platteland. Om
niet te moeten logeren in een herberg kopen ze “een klein huisje 50 km. buiten Parijs”.
 ze maken kennis met het werk van Ivan Illich en putten er een bevestiging uit van hun
“behoefte om onze ruimte van autonomie uit te breiden, om die niet enkel als een privé
behoefte te denken”:
Illich heeft waarschijnlijk een rol gespeeld in ons plan om een echt huis te bouwen. Jij hebt er
het plan van getekend tijdens die zomervakanties: een huis in de vorm van een “U”.
 in 1983 gaan ze definitief op het platteland wonen:
Eerst in “jouw” huis, dat een meditatieve harmonie vrijmaakte. We hebben er slechts 3 jaar
van geproefd. De werf voor een kerncentrale heeft er ons uit verdreven. We hebben een
ander huis gevonden, zeer oud, koel in de zomer, warm in de winter, met een groot terrein er
omheen.
Daar waar er slechts een weide was, heb je een tuin gecreëerd met hagen en heesters. Ik heb
er 200 bomen geplant.
Het huis met de tuin was een filosofische plaats, waar vrienden werden ontvangen:
In de loop van de 23 jaar doorgebracht in ons huis, heb ik 6 boeken gepubliceerd en
honderden artikelen en gesprekken. We hebben tientallen bezoekers ontvangen uit alle
werelddelen en ik heb tientallen interviews gegeven.
 is een van spilfiguren in het linkse denken van na 1960:
- leunt in begin aan bij existentialisme van Sartre en zet zich sterk af tegen de
structuralisten, bij wie het subject (het individu) verloren gaat in de structuur
- levert kritiek op het kapitalisme vanuit de jonge Marx (die van de Parijse
manuscripten) die de nadruk legt op de vervreemding
- beïnvloed door Ivan Illich en zijn kritiek op de grote instellingen van school en kliniek
(grote instellingen die niet de mensen dienen)
- andere kritiek op marxisme: de arbeiders zijn niet meer de revolutionaire klasse die
voor de revolutie kunnen zorgen: Afscheid van het proletariaat, 1980
- verdedigt later het basisinkomen
 grootste belang is dat hij, als marxistisch geïnspireerd denker, al vrij de ecologische
problematiek opneemt: Ecologie et politique (Galilée, 1975); hij is één van de weinigen
die én ecologisch én anti-kapitalist zijn
- bekommernis om milieu vraagt om kritiek op kapitalisme
- klassiek marxisme moet aangevuld worden met ecologische kritiek
- ecologie moet de mens dienen, m.a.w. geen diep ecologisme dat natuur waarde
geeft op zich
- op het laatste van zijn leven: idee dat echt ecologisme een inkrimping inhoudt
- blijft daarbij wel wetenschapsoptimist: de digitale technologie zou nieuwe
mogelijkheden openen om tot een socialistische, libertaire samenleving te komen,
“une utopie fondée sur un artisanat numérique”.
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Dorine en André Gorz in 1947, vóór de fabriek in Billancourt (grootste voorstad van Parijs,
bekend om zijn Renault fabriek, waar in 1947 een grote staking plaats vond)
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huis in Vosnon (Champagne-Ardenne)

in 1985 in hun tuin te Vosnon
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Assemblee nationale (Palais Bourbon)
Dit gebouw dateert uit de eerste helft van de 18e eeuw, werd uitgebreid begin 19e eeuw en
huisvest nu het parlement (Kamer van volksvertegenwoordigers).
Links van de voorzijde staat een standbeeld van Athena, godin der wijsheid. Er is verder een
basreliëf Het openbaar onderwijs, waarop Athena kinderen het alfabet leert.
In de bibliotheek werden fresco’s aangebracht door Eugène Delacroix, o.a. een schilderij van
“Socrates en zijn demon”. Socrates bevindt zich niet op de markt, maar buiten in de natuur
(zoals in de dialoog de Phaedrus).
Er zijn ook enkele moderne kunstwerken rond verlichting en mensenrechten.

bibliotheek
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Socrates en zijn demon, fresco van Delacroix

The Sphere of Human Rights, Walter de Maria (1989)
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Athena (of Minerva), godin der wijsheid, Philippe-Laurent Roland
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Athena leert kinderen het alfabet en is omringd door de muzen
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De breekbare tuin, Alechinsky, 1992 – citaat van de dichter Jean Tardieu (1903-1995)
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Filosofen op de vlucht
Parijs is, als hoofdstad van hét land der Verlichting, die vrije mening hoog in het vaandel voert, zeer
vaak het toevluchtsoord voor intellectuelen die hun eigen land moeten ontvluchten. Marx is een
voorbeeld (zie hierboven), maar er zijn vele anderen.

rue de Bourgogne 4 - Bakoenin
Hier verbleef Bakoenin in een Slavische kolonie.
Proudhon bracht hem hier meerdere bezoeken.
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Bakoenin (1814-1876)

 Rus, die na studies in Moskou, in Berlijn gaat studeren en daar aanleunt bij de Jong
Hegelianen (de progressieve volgelingen van Hegel, waartoe ook Marx kan gerekend
worden)
 moet in asiel gaan, eerst in Zwitserland, in 1844 in Brussel en vanaf juli 1844 in Parijs
 contacten met Proudhon en Marx
 aanvankelijk panslavist, neemt hij deel aan revoluties in Oost-Europa
 doet mee aan opstand in Parijs van 1848
 bekend zijn nu zijn laatste ideeën van anarchistische strekking:
- Bakoenin was een tegenstander van de Staat, omdat hij de overheid beschouwde als een
vorm van onderdrukking. Hij had ook geen vertrouwen in een democratische overheid,
omdat ook daar de macht is gecentraliseerd bij een minderheid. Deze minderheid is wel
gekozen door de bevolking, maar de minderheid heeft de volmacht om zelf beslissingen
te maken.
- De visie van Bakoenin over een anarchistische samenleving staat bekend als het
collectief-anarchisme. Bij het collectief-anarchisme zijn de grond en grondstoffen het
collectieve eigendom van iedereen. Iedereen mag beschikken over de voortbrengselen
van zijn arbeid, zolang hij niemand in loondienst heeft. Mensen die samenwerken met
dezelfde productiemiddelen vormen gezamenlijk een productieve associatie en zij mogen
zelf bepalen hoe de opbrengst onder elkaar verdeeld wordt. De inwoners van buurten,
wijken en dorpen besturen hun gemeenschap (commune) via democratische
ledenvergaderingen. De commune zou consumptiemiddelen uitdelen aan mensen die
gehandicapt, ziek of gepensioneerd zijn. De arbeidsassociaties kunnen lid worden van een
federatie per bedrijfstak. De communes kunnen gaan samenwerken in regionale
federaties. Iedere individu, associatie en commune is autonoom en heeft het recht op het
verlaten van iedere samenwerkingsverband. Alle afgevaardigden, functionarissen en
woordvoerders worden democratisch gekozen en kunnen op iedere moment afgezet
worden door de leden.
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Een reeks andere socialistische filosofen hebben als banneling in Parijs verbleven:
 Rosa Luxemburg
 Lenin
 Trotsky.
Meestal verbleven ze in 14e arrondissement.
Alle 3 hebben ze theoretische werken geschreven over het socialisme en zijn ze actief geweest in
revolutionaire bewegingen.

Rosa Luxemburg (1871-1919)

 in Parijs vanaf maart 1894
 verblijft er 28 maanden
 er is een Parijs park naar haar genoemd (63 quater, rue Riquet, 19e arrond.).
 van Poolse afkomst, maar vooral actief in Duitsland, waar ze mee de revolutionaire opstand
van 1918-19 leidt, en er vermoord wordt.

Lenin (1870-1924)

 van december 1904 tot 1912 grootste deel van de tijd in Parijs
 er is een Russische film gemaakt over Lenin in Parijs.
 vertrekt van marxisme en heeft er een politieke theorie aan toegevoegd: de revolutie zal tot
stand komen door een proletarische voorhoede, verenigd in de Communistische partij, die
eerst een “dictatuur van het proletariaat” moet instellen, om later de staat op te heffen
 heeft dit (het 1e deel toch) in praktijk gebracht in Rusland.

Trotsky (1879-1940)

 in Parijs vanaf november 1914, in hotel d’Odessa (28 rue d’ Odessa, nabij Sartres laatste
verblijf)
 andere plaats: 46 rue Gassendi
 in 1916 uitgewezen
 medestander van Lenin, in 1929 uitgewezen uit USSR door Stalin
 krijgt asiel in Frankrijk, maar mocht niet in Parijs verblijven en woont o.a. in Royan en
Barbizon
 moet in 1935, na het akkoord tussen Frankrijk en de USSR, Frankrijk verlaten en trekt naar
Mexico, waar hij in 1940 op beval van Stalin wordt vermoord.
 Trotski was voorstander van een 'permanente revolutie' terwijl Stalin het idee van de
opbouw van 'socialisme in één land' aanhing.
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affiche van “Lenin in Paris”, regisseur Sergei Yutkevih, 1981
342

Trotsky arrives in Paris...Guarded by detectives, Leon Trotsky, former Russian leader, is seen here
descending from a train in Paris as he arrived from Copenhagen, Denmark, where he lectured.

park genoemd naar Rosa Luxemburg (18e arrondissement)
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Naast deze socialistische vluchtelingen, zijn er joodse vluchtelingen voor de nazi’s.

Walter Benjamin en Günther Anders : zie hierboven.
Hannah Arendt (1906-1975)










Duitse filosofe van joodse komaf
studeert bij Heidegger, met wie ze een affaire heeft
vlucht in 1933 naar Parijs, waar ze werkt voor joodse organisaties
bevriend met Walter Benjamin
ontmoetingen met Camus, Sartre, Aron
volgde er colleges bij de politieke filosoof Alexandre Kojève
in 1941 een korte tijd in kamp, vlucht nadien naar Amerika
filosofische activiteit vooral in Amerika in jaren 1950
bekendste vrouwelijke filosofe 2e helft 20e eeuw

 proces Eichman: these van de “banaliteit van het kwaad”
 op zoek naar oorsprong van het totalitarisme
 “Vita activa”: zin van mens ligt niet in arbeiden (herhaling bevrediging steeds
weerkerende behoeften) of werken (maken van duurzame dingen), maar in het
handelen, zoals Atheense burgers die aan politiek deden.

Arendt in a Paris café, in 1935
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Neoliberalen
Met André Gorz en andere denkers kwam in de jaren 1970 het ecologisch vraagstuk in de
belangstelling.
Toch heeft deze richting bijna geen impact gehad. De dominante maatschappelijke stroming
werd vanaf de jaren 1980 het neoliberalisme, dat pleit voor groei en zich niets aantrekt van de
sociale en ecologische gevolgen.
De theorie van het neoliberalisme werd reeds in de jaren 1930 ontwikkeld.
De dominerende econoom in de jaren 1930 was Keynes (die overigens aanwezig was bij de
onderhandelingen in 1919 voor het Verdrag van Versailles), voorstander van een gecorrigeerd
kapitalisme.
Tegelijkertijd echter ontstaat er een stroming die het kapitalisme zuiverder wil dan het
waarschijnlijk ooit vroeger geweest is. De benaming voor deze stroming, het neoliberalisme,
werd gelanceerd op een congres in Parijs.

rue las Cases 5, Musée social – congres
neoliberalen
Musée Social
 archiefinstelling opgericht n.a.v.
wereldtentoonstelling 1889
 van 26 tot 30 augustus 1938:
colloquium Lippmann over vraag:
hoe moeten we reageren op de
totalitaire staten, zowel van rechts
(nazi Duitsland) als van links (USSR)?
vertrekpunt was boek van de
Amerikaanse journalist Lippmann
The Good Society
 waren aanwezig
- de Oostenrijkse econoom Ludwig
von Mises
- de econoom Friedrich Hayek
- de Franse filosoof Raymond Aron
 het begrip neoliberalisme werd op
dit congres uitgevonden.
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conferentiezaal Musée Social

Neoliberalisme
 zich afzetten tegen socialisme cfr. von Mises boek Socialism: An Economic and
Sociological Analysis en Hayeks boek The Road to Serfdom
 ook binnen kapitalisme moet de rol van de staat bijna volledige teruggedrongen worden
 wordt vanaf 1980 de dominante stroming met Ronald Reagan en Margaret Tatcher
 waar de keynesiaanse periode de periode van de veralgemening van het consumentisme
is, is het neoliberalisme periode de tijd van het hyperconsumentisme.
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Ludwig von Mises (1881-1973)
 Oostenrijks econoom
 in 1940 verhuisd naar USA.

Friedrich Hayek (1899-1992)

 in 1932 aan London School of Economics: pleit voor private investeringen en tegen
investeringen door regering, m.a.w. tegenstander van Keynes
 1940 boek The Road to Serfdom: aanval op het socialisme.
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Raymond Aron (1905-1983)

 studeerde samen met Sartre aan ENS
 is de grootste Franse liberale denker van de 20e eeuw en als zodanig de grote
tegenstrever van Sartre
 in zijn bekendste boek, L'Opium des Intellectuels uitte hij hevige kritiek op intellectuelen
die zich zonder kritisch erbij na te denken in het socialistische kamp scharen
 in een ander boek, Démocratie et Totalitarisme beschreef hij hoe de overheid in de
landen als de Sovjet-Unie en nazi-Duitsland de democratie in het nauw brengt.

Raymond Aron in his office In Paris, France In February, 1982

En 1979, André Glucksmann, Raymond Aron – qu’il a assisté à la Sorbonne une dizaine d’années
plus tôt – et Jean-Paul Sartre lancent l’opération Un bateau pour le Vietnam en affrétant un
cargo
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bd Raspail 54 - École des hautes études en sciences
sociales (EHESS)
Instelling waar een reeks filosofen hebben gewerkt, vaak onder label van socioloog, etnisch
antropoloog of econoom.
Ze kunnen ingedeeld worden in 3 categorieën:
- structuralisten: Lévi-Strauss, Foucault
- postmodernisten: Barthes, Derrida
- socialististen en sociaaldemocraten: Claude
Lefort, Pierre Bourdieu, Thomas Piketty,
Ignacio Ramonet.
Vaak krijgen ook buitenlanders een leerstoel, bv.
Manuel Castells, Benjamin Barber.
Anno 2017 wordt er gewerkt aan een nieuwbouw: la maison des Sciences de l’homme.
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Structuralisme
Basisidee: er zijn niet direct waarneembare of onbewuste structuren die ten grondslag liggen
aan (alle) sociale verschijnselen. Het alledaagse wordt in grote mate bepaald door uitgebreide
onbewust functionerende culturele symboolsystemen.
Het subject (het individu, dat in grote mate kan variëren van andere individuen) staat niet langer
centraal, wat wel het geval was in het existentialisme. Het subject wordt gezien als een sociale
constructie.

Claude Lévi-Strauss (1908-2009)






geboren in Brussel
studeert filosofie, maar doet nadien antropologisch onderzoek, o.a. in Brazilië
publiceert in 1949 zijn studie sa thèse sur Les Structures élémentaires de la parenté
verbonden aan l'Ecole pratique des hautes études
krijgt leerstoel sociale antropologie aan het Collège de France

 verwantschapsstructuren in primitieve samenlevingen moeten worden bestudeerd als
een reeks van symbolische relaties
 mensen denken in binaire opposities (hoog/laag, man/vrouw, leven/dood)
 culturele verschijnselen kunnen begrepen worden door deze tegenstellingen in kaart te
brengen. Een voorbeeld: leven en dood zijn twee conflicterende verschijnselen en
culturen lossen dit op door middel van allerlei rituelen rondom bijvoorbeeld de sterfte
van een persoon. De grondstructuur leven/dood is universeel, de manier waarop culturen
hiermee omgaan (begrafenisrituelen) is cultuurafhankelijk.

Lévi-Strauss thuis in Paris op 28 november 2008, zijn 100e verjaardag, met president Sarkozy
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Michel Foucault (1926-1984)

 geboren in Poitiers
 studie aan Ecole normale supérieur
 verblijfplaatsen:
- 1960-61: rue Monge 59
- vanaf 1971: rue de Vaugirard 285
 leerstoel in Collège de France
 relatie met Daniel Defert vanaf 1963 tot zijn dood
 komt vanuit het structuralisme naar het postmodern denken: afstand nemen van het
oude humanisme, dat vertrekt vanuit individu dat, op basis van waarheden, zelfstandig
beslissingen neemt.
 Les mots et les choses (1966): het feit dat de mens zo centraal staat, is maar een product
van onze hedendaagse cultuur. Via een onderzoek van de kennis en van de
menswetenschappen, komt Foucault tot het besluit dat de mens niet de oorsprong en
het fundament van alle kennis is. Foucault gaat zelf zo ver dat hij uiteindelijk de mens
dood verklaart en spreekt van het einde van de mens (l'homme est fini)
 schreef een werk over het ontstaan van de psychiatrische kliniek: de verschillende
vormen van waanzin zijn een product zijn van stigmatisatie door de samenleving.
Bepaalde eigenschappen, gedragingen en karakters worden met andere woorden als
krankzinnig getypeerd omdat het niet past in de cultuur en de normen van de
samenleving. De geneeskunde volgt deze stigmatisering op de voet en zal achteraf
theorieën bedenken ter rechtvaardiging van deze stigmatisatie
 schetst een andere manier waarop macht wordt uitgeoefend: straffen doorheen de tijd
zijn sterk veranderd: waar men oorspronkelijk vertrok vanuit lijfstraffen (lichaam), zou
men langzamerhand evolueren naar straffen in functie van morele verbetering (geest).
Hij komt hier vooral tot de conclusie dat de moderne maatschappij gekenmerkt wordt
door een sterke toename van disciplinevorming, in alle maatschappelijke gebieden. Het
onderwijs, het ziekenhuis en vele andere gebieden zijn allemaal ingericht naar het model
van de gevangenis. Zo wordt er ook in de school en in het ziekenhuis een duidelijk
bepaald tijdsschema en plaatsschema gebruikt: iedereen heeft zijn vaste uren en vaste
kamers. Ook worden leerlingen en patiënten genummerd, en staan ze onder permanente
evaluatie en toezicht: leerlingen worden op regelmatige basis door het jaar heen
beoordeeld, en hetzelfde geldt voor patiënten.
 dit schema wordt ook toegepast i.v.m. seksualiteit, in het eerste deel van zijn
Geschiedenis van de seksualiteit
 2e en 3e deel: aandacht verschuift naar de klassieke oudheid met “zorg voor zichzelf”.

Foucault had grote invloed op bepaalde theoretici van de holebibeweging. Sokal heeft
hier kritiek op:
Het is redelijk suïcidaal voor strijdlustige minderheden om Michel Foucault te volgen, laat
staan Derrida. Het standpunt van de minderheden was steeds dat macht ondermijnd kon
worden door de waarheid. Eens je bij Foucault hebt gelezen dat waarheid niet meer is dan
een resultante van macht, mag je het wel vergeten.
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Foucault en zijn partner Defert

Foucault engageerde zich vaak ter linkerzijde, bv. voor een hervorming van het
gevangeniswezen. Dit gebeurde soms samen met Sartre.
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Daniel Defert (1937)





partner van Foucault
zelf ook filosoof met academische carrière
bestudeerde opkomst van sociale wetenschap als universitaire discipline
engageerde zich sterk in de aids-beweging.
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Postmoderne filosofie
De postmoderne filosofie, die voortbouwt op enerzijds het structuralisme en anderzijds de
filosofie van Heidegger, wordt populair vanaf 1980.
Het is een filosofie die goed spoort met het neoliberalisme.
 auteurs : Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jean Baudrilliard, Loyotard, Kristeva, Luce
Irigaray
 in essentie: relativisme, bv. waarheid bestaat niet los van een context
- een tekst of theorie, begrip deconstrueren: aantonen dat je er alle kanten mee uitkan
- nadruk op verschillen, maar dan niet différence, maar différance
- politiek: tijd van de “grote verhalen” is voorbij = loslaten van het emancipatorisch
discours
 populair aan een aantal Amerikaanse universiteiten: French theory
 zeer moeilijke filosofie vol nieuwe begrippen en ingenieuze redeneringen, met als vraag:
het klinkt zeer diepzinnig maar in godsnaam wat wil het zeggen?
geldt vaak voor filosofie in het algemeen, maar in postmoderne meer als bij andere
filosofie


Alan Sokal, hoogleraar in de natuurkunde aan New York University, stuurde in 1996 een
nepartikel, doorspekt met onzinnige redeneringen en pseudowetenschappelijk jargon,
naar het Amerikaanse academische tijdschrift Social Text. Sokal wilde, bij wijze van
experiment, te weten komen of een goed geschreven maar compleet onzinnig artikel
gepubliceerd zou worden in een postmodern tijdschrift, wat het geval was
 een boek genaamd Intellectueel bedrog. Postmodernisme, wetenschap en
antiwetenschap (uitgeverij EPO, 1999), samen met Belgische fysicus Jean Bricmont.

355

Roland Barthes (1915-1980)

 vooral literatuurcriticus
 behoorde tot (post)structuralisme: niet individuele is meest bepalend, wel structuren die
individuen overschrijden
 boek Mythologies (1957): diepere betekenis van beelden en producten uit de populaire
cultuur
 was homoseksueel; zijn getormenteerde relatie met deze geaardheid wordt zeer literair
beschreven in Fragments d’un discours amoureux
 sterft nadat hij, op weg naar een les in het Collège de France, aangereden is door
bestelwagen, ter hoogte van Rue des Ecoles nr. 44.

Roland Barthes met een protégé
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Derrida (1930-2004)




afkomstige uit Algerije
verhuisde in 1949 naar Frankrijk
studeerde aan de École Normale
Supérieure te Parijs bij onder andere
Michel Foucault en Louis Althusser
veel succes als een van de
boegbeelden van het
postmodernisme
doceert vooral aan Amerikaanse
universiteiten (de “French Theory”)
tot aan zijn dood was hij directeur
aan de École des Hautes Études en
Sciences Sociales in Parijs.








er bestaat geen werkelijkheid, maar
alleen tekst
elke tekst is verbonden met andere
teksten (intertekstualiteit)
de taak van de filosofie is om teksten te deconstrueren:
een leeswijze waarmee gepoogd wordt vooronderstellingen te ontdekken in teksten.
Derrida's gedachtegang achter deconstructie is dat men de westerse metafysica kan
blootleggen door het “deconstrueren” van de logica ervan.
Maar let wel: een tekst laat zich door zijn interne logica op een bepaalde manier lezen en
“deconstrueert” zo zichzelf. In literaire of filosofische teksten vindt men paradoxen en
tegenstrijdigheden, en de tekstdeconstructie laat zien in welke mate deze tegengestelde
begrippen vervlochten zijn.




Gilles Deleuze (1925-1995)

 geboren en gestorven in Parijs
 slaagt niet voor ingangsexamen ENS, maar studeert aan Sorbonne
 verblijfplaats: rue de Bizerte 1 bis.





een orakel van het postmodernisme: niet het ene, maar het vele is belangrijk
belang van het verschil
een vrijere, 'nomadische' subjectiviteit is gewenst
belang van het “rhizome”: tegenover het bipolaire 'staatsdenken' moet een
'rhizomatisch' netwerkdenken
 enz. enz.
 want: filosofie mag geen losstaande reflectie op de wereld zijn, maar een schepping van
nieuwe ideeën en concepten in de wereld. Fantasie gewenst.
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Gilles Deleuze, Jean-Paul Sartre et Michel Foucault bij een aktie van de Groupe d’information sur les prisons (GIP), ministère de la Justice, 1972
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Kapitalistische critici van het kapitalisme
Het neoliberalisme heeft natuurlijk ook zijn critici.
Waar rond het midden van de vorige eeuw het marxisme en socialisme nog sterk stonden, gaat
het sinds 1980 vooral om sociaal democraten.

Claude Lefort (1924-2010)






politiek filosoof
verzorgde uitgave van werk Merleau Ponty
was lid van Socialisme ou barbarie, maar splitste zich af in1958
tegen totalitarisme, pro democratie
verwierp het beeld van de representatieve democratie niet, maar pleitte ervoor het
begrip democratie open te trekken en ook zaken als sociale bewegingen en politiek
activisme eronder te plaatsen.

Claude Lefort en Salman Rushdie in Parijs, maart 1995
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Pierre Bourdieu (19302002)

 studeerde aan ENS
 grote socioloog
 opvolger van Raymond Aron aan
Collège de France (1982)
 boek La distinction (1979)
 bekend links intellectueel in
Frankrijk (tegen sociaaldemocraten, wegens hun
neoliberaal beleid)
 begrippen cultureel en sociaal
kapitaal, later ook symbolisch en
linguïstisch kapitaal.
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Thomas Piketty (1971)

 studeerde aan ENS
 econoom die ongelijkheid bestudeert, historisch en statistisch
 richtte recent De Parijse school voor economie op (naar analogie met de London School of
Economics).
 boek over kapitaal in 21e eeuw: pleit voor minder ongelijkheid.

The research centres of the Paris School of Economics are located on two campuses in the south
of Paris : campus Jourdan and campus MSE-Paris 1

L'économiste Thomas Piketty, dans son bureau à Paris
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Ignacio Ramonet (1943)






Spanjaard, sinds 1972 woonachtig in Frankrijk
van 1991-2008 directeur van Le monde diplomatique
antiglobalist
inspireerde de ATTAC-beweging die ijvert voor Tobintaks
suggereerde slogan “Een andere wereld is mogelijk”.
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Daniel Cohen (1953)

 geboren in 1953
 studies aan Ecole normale supérieur
 wiskundige en economist verbonden aan Ecole normale
supérieur en aan de Ecole économique de Paris, waarvan
hij medestichter is.
 noemt zich pragmatisch econoom
 als specialist van staatsschuld pleit hij voor
schuldverlichting van arme landen: er is “Richesse du
monde, pauvretés des nations”
 kritiek op het feit dat nu de solidariteit, ingebouwd in het
industriële tijdperk, verdwijnt
 wijst op de “paradox van Easterlin” (geformuleerd in 1974 door deze Amerikaanse econoom):
groei van het bruto nationaal product is niet langer groei van het welzijn
 er moet meer coöperatie komen i.p.v. competitie
 staat nu kritisch tegen de onbeperkte groei: “Le monde est clos et le désir infini”.

Manuel Castels (1942)

 geboren in Spanje, maar gevlucht voor Franco naar
Frankrijk, waar hij studeert
 tussen 1972 en 1979 aan Sociale school
 nadien aan Berkeley, USA.
 werkt rond de “informatiesamenleving”
 omschrijft onze samenleving als een
“netwerkmaatschappij”
 staat vrij positief tegenover de nieuwe
ontwikkelingen.
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Benjamin Barber (1939)

 Amerikaans politicoloog, die studeerde aan London School of Economics en aan Harvard
 3 bekende boeken, die neoliberalisme bekritiseren.
 Jihad vs. McWorld (1995):
noch multinationale ondernemingen noch traditionele culturen steunen de democratie;
Barber neemt aan dat ‘McWorld’ de ‘strijd’ uiteindelijk zou kunnen winnen. Als alternatief
voor de twee krachten stelt hij een model voor kleine, lokale, democratische instituties en
maatschappelijke betrokkenheid van de burgers.
 If Mayors Ruled the World (2013):
vele wereldproblemen worden best lokaal aangepakt: “burgemeesters zouden de wereld
moeten regeren”
 oprichting van een Global Parliament of Mayors, als een internationaal platform
(eerste bijeenkomst in 2016 in Den Haag)
 De infantiele consument (2007):
huidig kapitalisme maakt de consument infantiel; er is een terugkeer nodig naar een
vroeger, meer verantwoordelijk kapitalisme.

Benjamin Barber: discussing the Global Parliament of Mayors with Paris Mayor Hidalgo at ICORN
arts conference at the Hotel de Ville, 2016
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kruispunt bd Raspail / bd Montparnasse
De boulevard Montparnasse is het centrum van een buurt die vanaf de vorige eeuwwisseling
tot de tweede wereldoorlog populair was bij kunstenaars en schrijvers, waaronder ook
filosofen. Ze verzamelden in de vele brasserieën op de boulevard Montparnasse, die nog
steeds veel volk trekken, maar nu wel een stuk duurder zijn.

brasserie La Coupole (bd Montparnasse 102)
 verzamelplaats voor filosofen en artiesten
 geopend in 1927
 enkele namen artisten : Picasso, Leger, Man Ray, Aragon, Josephine Baker, André
Breton, Simenon, Henry Miller, Matisse, Joyce, Gainsbourg, Jane Birkin, Chagall
 Mitterrand at hier laatste maal
 filosofen : Camus (vierde hier zijn nobelprijs), Sartre (tafel 149), Cohn-Bendit (mei 68).
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Sartre en de Beauvoir in La Coupole, december 1973
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brasserie Le Dôme (bd Montparnasse 108)
 geopend in 1898
 ooit was het een goedkoop restaurant waar ook arme kunstenaars konden eten
 een plek waar grote intellectuelen en kunstenaars bij elkaar kwamen:
Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Max Ernst, Paul Gauguin, Ernest Hemingway, Gibran
Khalil Gibran, Wassily Kandinsky, Henry Miller, Anaïs Nin, Amedeo Modigliani, Pablo
Picasso, Ezra Pound, Man Ray
 Lenin, Sartre
 vermeld in Sartres L’Âge de raison en in de Beauvoirs L’Invitée.
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La Closerie des Lilas (bd Montparnasse 171)
 nog een legendarische verzamelplaats voor filosofen en artiesten
 bezoekers: Émile Zola, Paul Cézanne, Charles Baudelaire, Gertrude Stein, Jack Hemingway,
Paul Verlaine, Guillaume Apollinaire, Beckett, Man Ray
 speciaal : Gide en Wilde
 filosofen: Lenin, Sartre.

de brasserie in 1909

brasserie La Rotonde (bd Montparnasse 105)
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boulevard Raspail 207 – verblijf
Trotsky
Hier verbleef Trotsky, in het toenmalige Hotel Carlton.

boulevard Raspail 222 – woning Sartre
Hier woonde Sartre in latere levensperiode.

1970.
Sartre bewoonde een sober flatje op de tiende verdieping aan de Boulevard Raspail, vlak bij
in de buurt. Hij vond het daar prettig. Twee keer per week overnachtte hij bij zijn
pleegdochter Arlette. De andere avonden brachten we bij mij thuis door. Dan praatten we en
luisterden we naar muziek. Sartre had grote belangstelling voor hedendaagse componisten,
maar graag keerde hij terug naar de grote klassieken. Hij hield van Monteverdi, Gesualdo, de
opera’s van Mozart – vooral Cosí fan tutte – en van Verdi.
1971.–
Sartre woonde in die tijd veel bij mij omdat zijn lift kapot was. Het vermoeide hem zeer als hij
naar zijn flat op de tiende verdieping moest lopen.
Simonne de Beauvoir, Les cérémonies des adieux
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boulevard Raspail 232 – bar Sartre en de Beauvoir
Hier bevond zich de bar-tabac "le Raspail Vert", waar Sartre en de Beauvoir regelmatig kwamen.
Ondertussen is de naam veranderd in “Le jockey”.

371

Boulevard Raspail 252 – Ecole Spéciale
d’Architecture / Virilio
Hier bevindt zich de Ecole Spéciale d’Architecture, opgericht in 1865 als reactie tegen het
traditioneel onderwijs in de Ecole Beaux Arts.
Eén van de lesgevers na mei 68 was Paul Virilio.

Paul Virilio (1932) werkt rond de moderne techniek, met speciale aandacht (op zijn “Frans”, niet
altijd zeer analytisch dus) voor de snelheid van het moderne leven.

rue Victor Schoelcher 11 – verblijf de Beauvoir

Simone de Beauvoir in haar appartement, 1978
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Feministen
Simone de Beauvoir (1908-1986)
De adressen:
- geboorte : 103 boulevard du Montparnasse
- tot 1919 : 103 du boulevard, boven La Rotonde
- studies (1913-1925) : l’institut Désir, 39 rue Jacob
- tot 1929 : 6e étage du 71 rue de Rennes
- weg van moeder : studio 91 avenue Denfert-Rochereau (1929-1931)
- 1936-1937 : l’hôtel Royal-Bretagne, 11 bis rue de la Gaîté
- lente 1937 : à l’hôtel des Bains, 33 rue Delambre
- herfst 37-september 39 : kamer in l’hôtel Mistral, 24 rue Cels (ook Sartre had daar een
kamer) - regelmatig petit-déjeuner in brasserie des Trois mousquetaires, 77 av. du Maine
- oktober 1939 : l’hôtel du Danemark, 21 rue Vavin
- tot juli 1943 : l’hôtel d’Aubusson, rue Dauphine (deelt kamer met 2 leerlingen: Nathalie
Sorokine en Bourla)
- juli 1943 – eind 1946 : l’hôtel La Louisiane, 60 rue de Seine
- tussen 1948 et 1955 : 11 rue de la Bûcherie
- 1955 : le rez-de-chaussée du 11 bis rue Schoelcher (samen met Claude Lanzmann)
- sterft in l’hôpital Cochin en 1986 à Montparnasse.








ontmoet Sartre aan de ENS
levenslange relatie met Sartre, maar heeft andere verhoudingen, zowel met mannen als
met vrouwen
wordt van school gestuurd omwille van een seksuele affaire met leerlinge
zou haar jonge minnaressen doorgeschoven hebben naar Sartre
zelf schrijfster van romans en filosofische werken
1e grote werk: Le deuxième sexe (1949), over de situatie van de vrouw, met enorme
invloed op de feministische beweging
ander groot werk, over het oud worden.

 Pour une morale de l'ambiguïté, essai uit 1947 (cfr. Sartre had op einde van L’être et le
néant een moraal aangekondigd, maar heeft die nooit geschreven)
 belangrijkste werk: Le deuxième sexe uit 1949:
toepassing van de kernideeën van het existentialisme op het vrouw-zijn:
- vrouw-zijn is geen essentieel gegeven dat vervat ligt in de natuur, het is een manier
van zijn die de mens zelf kiest: “men wordt niet als vrouw geboren”
- het is wel zo dat de invulling van het vrouw-zijn gekozen wordt door de mannen, die
het dan opdringen aan de vrouwen: “men wordt tot vrouw gemaakt”
- de man maakt de vrouw in zijn voordeel: de man maakt zich subject door zijn blik die
de vrouw objectiveert, tot ding maakt
- vrouwen moeten hiertegen in opstand komen en hun vrijheid veroveren om zichzelf
te maken en te bepalen: feministisch engagement.
 La Vieillesse, 1970, essay over oud worden (heeft ook over de aftakeling van de oude Sartre
geschreven).
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In 1943, de Beauvoir was suspended from her teaching job, due to an accusation that she had,
in 1939, seduced her 17-year-old lycée pupil Natalie Sorokine. Sorokine's parents laid formal
charges against de Beauvoir for debauching a minor and as a result she had her license to teach
in France permanently revoked. She and Jean-Paul Sartre developed a pattern, which they
called the "trio", in which de Beauvoir would seduce her students and then pass them on to
Sartre. De Beauvoir and Sartre would both take part in political campaigns to abolish the age of
consent laws for sexual relationships in France.

de Beauvoir betoogt voor het recht op abortus, jaren 1970
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De feministen hebben ook hun postmoderne boegbeelden: Kristeva en Irigaray.

Julia Kristeva (1941)





afkomstig uit Bulgarije
verhuisde op 23 jarige leeftijd naar Parijs
sluit aan bij beweging rond Lacan
doceert aan de Université Paris VII – Diderot en in USA.



een filosofie gebaseerd op het verschil tussen het semiotische en het symbolische.
Het symbolische wordt hierbij geassocieerd met de orde, de wetten, terwijl het
semiotische staat voor verwerping, revolutie en verandering. Kristeva werkt dit
onderscheid uit op de gebieden van de psyche, de taal en de cultuur. Julia Kristeva
noemt het semiotische ook wel het vrouwelijke en het symbolische het mannelijke.
Dit heeft ermee te maken dat in de eerste levensjaren het lichamelijke contact met
de moeder belangrijk is, terwijl in de symbolische orde, waar mannen dominant zijn,
vaders wil wet is. Volgens Kristeva wordt er aan het semiotische in de traditionele
linguïstiek en psychoanalyse ten onrechte minder aandacht besteed of het wordt
zelfs verdrongen. Dit is volgens haar parallel aan de algemene positie van vrouwen
in de westerse cultuur. Zij probeert door middel van haar geschriften daar
verandering in te brengen.



heeft boek geschreven over de Beauvoir: Beauvoir présente:
Écrivaine, philosophe existentialiste, femme libre et révoltée, Simone de Beauvoir a
su polariser et synthétiser les mouvements diffus et irrépressibles d'émancipation
des femmes qui la précédaient et qui l'entouraient. Sa vie et son œuvre cristallisent
une révolution anthropologique majeure qui ne cesse de produire des effets
imprévisibles sur nos destins personnels et sur l'avenir politique de la planète.
Recueil de lectures personnelles et de commentaires admiratifs ou critiques,
Beauvoir présente vous invite à (re)lire les pages de cette œuvre qui démontre,
avec autant de clarté analytique que de passion politique, n'y a pas de pensée au
sens fort du terme si elle n'est pas un dialogue entre les deux sexes.
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French theorist and writer Julia Kristeva, first Primate of new Armenian diocese of France
Norvan Zakarian, the archbishop of Canterbury Rowan Douglas Williams, the Greek
Orthodox church patriarch Bartolomew I and Pope Benedict XVI attend the interreligious
talks on October 27, 2011 in Santa Maria degli Angeli's basilica (St Mary of the Angels) in
Assisi, with four leading atheist intellectuals taking part for the first time.
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Kristeva krijgt onderscheiding Commandeur de la Légion d'honneur (Palais de l'Élysée, 18 février 2015)
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Luce Irigaray
















in 1930 in Blaton in de provincie Henegouwen geboren
studeerde talen en filosofie aan KUL
nadien psychologie in Parijs
na vervolgens enkele jaren in België te hebben gewerkt, keerde zij terug naar Frankrijk
docentschap aan de Universiteit van Vincennes (1970—1974)
schrijft Speculum. Er rees zoveel tumult en verzet tegen de radicaal feministische ideeën die er
in stonden, dat ze ontslagen werd aan de universiteit van Parijs.
Irigaray stuurde het boek op naar Simone de Beauvoir, in de hoop op steun en solidariteit. De
Beauvoir reageerde niet.
volgeling van psychoanalyticus Lacan
werkt er een feministische versie van uit (postmodernisme  kritiek van Sokal)
legt nadruk op de lichamelijke, culturele en maatschappelijke verschillen tussen vrouwen en
mannen: de belevingswereld van mannen en vrouwen verschillen, vrouwen moeten dus niet
hetzelfde proberen te worden als mannen maar een eigen vrouwelijke identiteit ontwikkelen.
(Dit is haar op kritiek uit feministische hoek komen te staan: zij zou deze verschillen
eeuwigheidswaarde toekennen, en ze daarmee bevestigen. Toch is dit niet wat Irigaray
bedoelt. Zij betoogt veeleer dat de verschillen (de seksuele differentie) maatschappelijk
ontstaan, en daardoor weliswaar bestaan, maar van maatschappij tot maatschappij verschillen.
Zij hebben dus geen universele geldigheid; maar als zij eenmaal gevormd zijn, dient het
individu er wel mee in het reine te komen.)
Luce Irigaray hecht veel waarde aan de Beauvoirs streven naar gelijkheid, zoals gelijk loon voor
gelijk werk, maar het is niet genoeg. Als het daarbij blijft, loop je het risico in de valkuil van "de
manwording van de vrouw", te trappen in een maatschappij die een "men's world" blijft. Het
gaat niet alleen om gelijkheid, maar vooral om gelijkwaardigheid, aldus Irigaray. En dat
betekent dat we voor alles moeten ontdekken wie vrouwen zijn en wie mannen zijn. Irigaray
pleit niet voor een cultuur van gelijkheid, maar voor een cultuur van het onderscheid. Haar
hele oeuvre wijdt zij aan het onderzoeken van mogelijkheden om zo'n cultuur te doen
ontstaan.
Irigarays aandacht voor de mondialisering is ook aandacht voor milieuzaken. Als marxiste (zij is
sterk betrokken bij Italiaanse linkse bewegingen) legt zij niet de nadruk op de traditionele
tegenstelling tussen elkaar uitbuitende maatschappelijke groeperingen, maar op de huidige en
toekomstige exploitatie door de mens van zijn omgeving.

Title: “The First Steps in Building a World Culture”
Course Description:
Too often we consider that reaching a world culture could happen through acquiring new knowledge
secured by an a priori tolerance about other traditions. However, this entails at least a double mistake.
First: the life of humanity as such is henceforth already dangerously threatening, not only our very lives
but the life of our planet and of biodiversity of all living beings, and it is not the acquisition of
knowledge that can rescue it.
Second: it is not an accumulation of knowledge and an abstract will to relate to others that can render
us capable of “governing the world”, as Nietzsche would say, but rather requires a transformation of
our way of being and behaving. Thus, this seminar will try to approach some of the key conditions that
can unable us to deal with the task of guaranteeing a future for our planet and all the human and nonhuman living beings which live on it.
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uitbreiding: rue Cels 24 – verblijf Sartre en de
Beauvoir
Hier bevindt zich het hotel Mistral, verblijfplaats van Sartre en de Beauvoir.
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kerkhof Montparnasse
Hier zijn een reeks filosofische graven te vinden.

Graven op kerkhof Montparnasse
Bekendste graf: Sartre en de Beauvoir samen begraven.
Verder:
- reeds besproken figuren :
 Raymond Aron
 Proudhon
 Cioran
- andere :
 Jean Baudrilliard
 Castoriadis
 Susan Sontag
 Philippe Muray
 Durkheim.

Graven van filosofen op kerkhof Père Lachaise










Abelard
Saint Simon
Comte
Alain
Benjamin Constant
Destut de Tracy
Lyotard
Merleau Ponty
as bewaard van Guy Hocquenghem.

Graven van filosofen op kerkhof Montmartre
 Charles Fourier
 Ernest Renan.

381

Graven kerkhof
Montparnasse:
- Raymond Aron
- Cioran
- Jean Baudrilliard
- Castoriadis
- Proudhon
- Susan Sontag
- Philippe Muray
- Durkheim
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Jean Baudrilliard (1929-2007)
 La Société de consommation (1970)
 postmoderne kritiek op consumentisme.

Castoriadis (1922-1997)





politieke filosoof ter linkerzijde
stichter van groep « Socialisme ou barbarie » in 1946 (samen met Claude Lefort)
zet zich af tegen bestaand communisme
ontwikkelt een filosofie van de “autonomie”.
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Susan Sontag (1933-2004)





Amerikaanse schrijfster van romans en essays
studeerde in Parijs
in 1959 scheidde ze van haar man en trok naar Parijs, waar ze lesbische relaties had
in 1989 ontmoette ze de fotografe Annie Leibovitz, met wie ze in New York samenleefde
in een penthouse in Chelsea
 overwon 2 maal kanker
 stierf aan haar derde kanker in New York, maar werd begraven in Parijs.
 1977: On Photography
 2004: Regarding the Pain of Others.

Sontag (midden) met o.a. vriendin Henriet Somers, met wie ze samenwoonde
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Fotografie en werkelijkheid
De hoogste wijsheid die je over een fotobeeld kunt zeggen, is: Hier heb je de oppervlakte. Ga nu
bedenken – of liever gezegd voelen, intuïtief aanvoelen – wat daar achter ligt, wat de werkelijkheid
moet zijn als ze er zo uit ziet. De foto, die zelf niets kan verklaren, vormt een onuitputtelijke
uitdaging voor deducties, bespiegelingen en fantasieën.
De camera moet in zijn weergave van de realiteit altijd meer verbergen dan onthullen.
Met het nemen van foto’s is een chronische voyeursrelatie tot het leven ontstaan waarin de
betekenis van alle gebeurtenissen vervlakt.
Idealiserende afbeeldingen (zoals de meeste mode- en dierenfoto’s) zijn niet minder agressief dan
foto’s waarvan de kracht in hun onverbloemde lelijkheid ligt (zoals schoolfoto’s, stillevens van het
somberder genre, en politiefoto’s). In elke cameratoepassing ligt een bepaalde agressie besloten.
Fotografie en sterfelijkheid
In de laatste tijd wordt de fotografie als vorm van recreatie bijna even universeel bedreven als seks
en dansen. Dat betekent dat de fotografie, net als elke massale kunstvorm, door de meeste mensen
niet als kunst wordt beoefend, maar hoofdzakelijk als sociale ritus, als afweerreactie tegen angst, en
als machtsmiddel.
Iedere foto is een memento mori. Een foto maken is deelhebben aan de sterfelijkheid,
kwetsbaarheid of veranderlijkheid van een ander mens (of ding). Door dat moment eruit te snijden
en te doen stollen, getuigen alle foto’s van de meedogenloze smeltkroes van de tijd.
Ons benauwende besef dat alles vergankelijk is, is nog drukkender geworden sinds de camera ons
een middel heeft verschaft om het vluchtige moment te ‘fixeren’.
In een samenleving waarin het tot norm is verheven om nooit ontberingen, mislukkingen, ellende,
pijn, angst, en afschuwelijke ziektes te willen meemaken, en waarin de dood zelf niet als iets
natuurlijk en onvermijdelijks wordt beschouwd, maar als een wrede, onverdiende ramp, ontstaat
een geweldige nieuwsgierigheid naar dat soort gebeurtenissen; een nieuwsgierigheid die gedeeltelijk
wordt bevredigd door het maken van foto’s.
Fotografie en kapitalisme
De behoefte om door foto’s de werkelijkheid bevestigd en de eigen ervaring versterkt te zien is een
esthetische consumptiedrang waaraan iedereen momenteel verslaafd is. Industriële samenlevingen
maken hun burgers tot fotojunkies; fotograferen is de meest verleidelijke vorm van mentale
vervuiling.
Een kapitalistische maatschappij heeft een cultuur nodig die is gebaseerd op beelden. Ze moet
zorgen voor een massa amusement om het kopen te stimuleren en het onrecht van klasse-, ras- en
sekseverschillen te verdoezelen. En ze moet onbeperkte massa’s informatie verzamelen, om des te
beter de natuurlijke hulpbronnen te kunnen exploiteren, de productie op te voeren, orde te houden,
oorlogen te voeren en baantjes te verschaffen aan bureaucraten.
Door de camera wordt de werkelijkheid gedefinieerd op de twee manieren die essentieel zijn voor
de praktijken van een hoog ontwikkelde industriële maatschappij: als schouwspel (voor de massa),
en als middel voor toezicht (voor de regeerders).
De vrijheid om een veelheid van beelden en goederen te mogen consumeren wordt gelijkgesteld
met de vrijheid zelf. Om de vrijheid van politieke keuze te kunnen beperken tot vrije economische
consumptie, is er een ongelimiteerde productie en consumptie van beelden nodig.
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Sontag, Parijs, 1972
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Sontag in Parijs / op haar sterfbed
- foto’s door haar vriendin Annie
Leibovitz
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graf van Susan Sontag
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graf van Proudhon
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Philippe Muray (1945-2006)
 romanschrijver en essayist
 criticus van zijn tijd

 schrijft over de Homo festivus: le citoyen moyen de la post-histoire, « fils naturel de
Guy Debord et du Web ».
 richting Nietzsche, cynisme: om zaken goed te begrijpen mag men het negatieve niet
wegmoffelen.
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Durkheim (1858-1917)

 geboren in Épinal, een stad in de Noord-Franse Vogezen
 studeert filosofie aan de École normale supérieure
 gaat naderhand als leraar in dat vak aan de slag aan verschillende Franse middelbare
scholen
 krijgt zijn benoeming aan de universiteit van Bordeaux, waar hij sociologie en
pedagogiek doceerde
 wordt hoogleraar aan de Sorbonne in 1902
 wordt beschouwd als de eerste grote socioloog, naast de Duitse Max Weber
 ijvert voor de erkenning van de sociologie als academische wetenschappelijke discipline,
die de filosofie zou overstijgen
 die erkenning krijgt hij in 1913, toen hij officieel de eerste professor in de sociologie van
Europa werd.
 studie over godsdienst:
en belangrijke functie van de godsdienst bestaat volgens Durkheim in het bevorderen
van de sociale cohesie. Religie kan niet verdwijnen, het kan alleen veranderen. Omdat
hij religie beschouwt als de sacralisering van de meest waardevolle waarden, vallen ook
schijnbaar seculiere sociale vormen voor Durkheim onder de noemer van religie
 studie over zelfmoord:
iets dat zo buitengewoon persoonlijk lijkt te zijn als het besluit een einde te maken aan
het eigen leven, kan heel goed kan worden gezien als een sociaal feit (dus vanuit een
sociologisch gezichtspunt): de stijging van het aantal kan bv. het gevolg zijn van
verminderde sociale cohesie.

rue Saint-Jacques, no 260 : maison qu'habita Émile Durkheim entre 1902 et 1917
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Begrafenis Sartre
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Simone de Beauvoir bij de begrafenis van Sartre, 19 april 1980
Ik zag niets. Ik was min of meer verdoofd door de valium en verstard door mijn wil niet in te
storten. Toen ik uit de wagen stapte, lag de kist al op de bodem van het graf. Ik had om een stoel
gevraagd en volkomen leeg, zonder enige gedachte, ben ik aan de rand van de kuil blijven zitten.
Simone de Beauvoir, Les cérémonies des adieux
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de Beauvoir rust nu samen met Sartre in het graf
Toen we jong waren zeiden we, als aan het einde van een opgewonden discussie een van
ons glansrijk zegevierde, altijd tegen elkaar: u zit in uw doosje! U zit nu in uw doosje, u
zult er niet meer uitkomen en ik zal u er niet komen opzoeken. Zelfs als ik naast u wordt
begraven, zal er geen enkele verbinding zijn tussen uw as en mijn stoffelijke resten.
Simone de Beauvoir, uit het Voorwoord van La cérémonie des adieux
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e

21 eeuw: moderniteit her-denken
(nepgroen versus egalitaristische
inkrimping)
Tour Montparnasse
Het kerkhof Montparnasse wordt, evenzeer als de boulevard Montparnasse, gedomineerd door
de Tour Montparnasse.
Dit kantoorgebouw, opgetrokken tussen 1969 en 1973, was met zijn 210 meter, tot 2011 het
hoogte gebouw van Parijs en van Frankrijk (de nieuwe recordhouder bevindt zich in de
kantorenwijk Défense).
De toren kan gezien worden als het symbool van de moderne cultuur, met zijn drang naar steeds
hoger en steeds sneller, kort gezegd, naar groei, en met zijn productivisme-consumentisme om
deze groei vol te houden – een ideaal om niet aan de dood te moeten denken.
Tevergeefs…
Ondertussen is duidelijk dat dit groei-ideaal dringend in vraag moet worden gesteld. Dat wordt de
uitdaging voor de 21e eeuw.

Pleiters voor inkrimping
Een voorloper van de krimpbeweging is een tot voor kort totaal miskende econoom: Nicholas
Georgescu-Roegen.
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Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994)

 Roemeens econoom
 wint beurs voor studie in Parijs en studeert aan het Institut de
statistique de Université de Paris (1927-1930)
 nadien studies in University College London en aan Harvard
 geeft les in Roemenië, USA en Straatsburg
 belangrijkste werk The Entropy Law and the Economic Process
(1971)
 economie moet uitgaan van de beperkingen van de natuur, nl. de
wet van de entropie (= 2e wet van de thermodynamica: een systeem waar geen energie
wordt aan toegevoegd, sterft de warmtedood; m.a.w. er zijn processen die niet ongedaan
kunnen gemaakt worden, bv. verbranden van olie
 ook materialen degraderen, dus recyclage is geen blijvend antwoord
 gevolg is dat blijven groeien niet kan; een stationaire economie is nodig.

Gegeven de grote groei waardoor de (relatieve) grenzen nu zijn overschreden, moet er eerst een
inkrimping komen.
Een voortrekker van deze beweging is Serge Latouche.

Serge Latouche (1940)

 filosoof en econoom aan
universiteit Paris-Sud (uitbreiding
universiteit naar gebied buiten
Parijs, wegens enorme toename van
laboratoria)
 grote verdediger van de inkrimping

 geen religieuze inspiratie (zoals bij
andere verdedigers van inkrimping)
 inkrimping is noodzakelijk om
ecologische problemen op te lossen
 maar ook: die inkrimping is echter geen jammere zaak, maar iets positiefs, want onze
groeicultuur is niet alleen ecologisch verkeerd, maar ook antropologische en sociologisch
gezien:
- de mens is geen homo oeconmicus van nature, dat is een sociaal-culturele constructie
van de moderne tijd
- een samenleving is niet gebouwd op winstondernemingen, maar op associaties die
vele andere vormen kan aannemen
cfr. normaal is het economische een domein dat ondergeschikt is aan het sociaalpolitieke domein en het religieus-culturele domein; kern van de moderne tijd is dat het
economische alle andere domeinen is gaan overvleugelen, doordat men niet alleen
goederen, maar ook de arbeid, de grond en het geld ging regelen via het
marktmechanisme (cfr. K. Polanyi’s De grote transformatie).
 als we deze dominantie van het economische op onze geest kunnen doorbreken, is een
andere wereld mogelijk en niet langer een onbereikbare utopie.
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Inspiratiebronnen van de krimpbeweging zijn enerzijds critici van de moderne technologie zoals
Jacques Ellul, en anderzijds sociologen die voorstander zijn van een niet-productivistische
economie, zoals Mauss en Polanyi.

Jacques Ellul (1912-1994)

 protestants denker
 doceerde in Bordeaux en Montpellier,
bijna geen band met Parijs
 in Frankrijk wordt zijn werk weinig
becommentarieerd, volgens hemzelf
omdat hij een provinciaal is : het
« centralisme culturel très
caractéristique de la France », maakt
dat hij zijn werk niet gelezen wordt
door “l'intelligentsia parisienne qui,
plutôt que de prendre la peine de [le]
critiquer, choisit délibérément de
[l']ignorer »
 onze tijd wordt vooral bepaald door de techniek (wat ruimer is dan machines: het gaat om
het op rationele en efficiënte wijze gebruikmaken van middelen teneinde bepaalde doelen te
bereiken)
 de techniek heeft zich tot een autonoom systeem ontwikkeld waaraan de mens geen sturing
meer kan geven
 deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat de vrijheid van de mens om aan zijn leven vorm te
geven steeds verder uitgehold wordt
 alleen een macht buiten deze wereld en haar geschiedenis kan als dialectisch tegenhanger
van de techniek optreden: de God die zich in Jezus Christus geopenbaard heeft; alleen in een
levend geloof kan de mens aan de houdgreep van de techniek ontsnappen.

Marcel Mauss (1872-1950)

 neef van Emile Durkheim
 etnoloog (die niet zoveel veldwerk verrichtte)
 verbonden aan École pratique des hautes études (vroeg bevond
de afdeling Menswetenschappen zich in de Sorbonne, nu in
het Maison des Sciences de l'Homme, boulevard Raspail 54,
waar ook de École des hautes études en sciences sociales is en
die vroeger deel uitmaakte van de École pratique des hautes
études)
 later verbonden aan Collège de France
 bekend van zijn Essay sur le don (1924).
 Zijn Essai sur le don (de gift) gaat over het verschijnsel ruilen in archaïsche samenlevingen:
ruilen is in alle opzichten een maatschappelijke activiteit, een tegelijkertijd economisch,
juridisch, moreel, esthetisch, religieus, mythologisch en socio-morfologisch fenomeen. Dit
overstijgt vergaand het mensbeeld van de rationele Homo oeconomicus.
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Karl Polanyi (1886-1964)





van Hongaarse afkomst
leefde later in Engeland en in de Verenigde Staten
belangrijkste boek De grote transformatie (1944)
de laatste 10 jaar hernieuwde belangstelling voor
zijn werk
cfr. congres in Parijs in 2007 Revisiter Polanyi,
georganiseerd door de groep sociologen MAUSS
(Mouvement anti-utilitariste dans les sciences
sociales)

 kapitalisme = alles wordt naar markt getrokken – in het bijzonder ook de grond, de arbeid en
het geld;
dit is dus sociale constructie, maar vanaf 1830 heeft men dit voorgesteld als een
natuurwetmatigheid (markt zou los staan van menselijke cultuur)
 gevolg: economie overvleugelt het sociale, politieke, culturele; samenleving wordt ontregeld
 dit heeft geleid tot de ineenstorting met WO II
 samenleving moet terug haar prioriteit heroveren en het economische terug temmen
 Polanyi dacht dus dat kapitalisme definitief in elkaar gestort was, wat niet klopt: door sociaal
democratisch te worden, heeft het overleefd
 sinds 1980 wordt de sociaal democratie echter weer afgebouwd door het neoliberalisme, met
opnieuw grote spanning tussen economie en andere aspecten van de samenleving.

Alain Caillé (1944):

 geboren in parijs
 socioloog aan Universiteit de Paris – Nanterre (La Défense)
 brengt het denken van Mauss en Polanyi terug onder de aandacht
 stelt dat het denken van Polanyi, als een kritiek op het kapitalisme, het enige alternatief is
voor het productivistisch marxisme.
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Gebouwen van universiteit van Nanterre, met op achtergrond de wijk La Défense
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Luc Boltanski (1940)

 socioloog aanleunend bij Bourdieu
 werkzaam aan de École des hautes études en sciences
sociales
 recent werk The Enrichment Economy: economie draait om
toerisme en luxeproducten; die worden steeds meer
waarde toegekend, vooral door verhalen.

Philippe Descola (1949)

 antropoloog
 bekendheid gekregen door zijn studies over
de Achuar (Amazone-gebied)
 benoemd aan Collège de France.
 recent werk over “homo economicus”, een
kritiek op huidig consumentisme.

Yves Charles Zarka (1950)

 geboren in Tunesië
 politiek filosoof verbonden aan Université Sorbonne-Descartes.
 pleit voor een nieuw cosmopolitisme om wereldproblemen op te lossen, o.a. het
milieuprobleem
 daarvoor moet de filosofie haar egologica opgeven (zoals ook de fenomenologie hanteert)
en vertrekken van het feit dat de mens behoort tot de wereld
 centraal staat het principe van de niet-toeëigenbaarheid van de Aarde
 fundering hiervan steunt op Levinas’ verantwoordelijkheidsbegrip
 uitbreiding met het idee van verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties toe, zoals
bepleit door Hans Jonas
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De ecologisten kiezen, zoals Gorz, vaak om zich buiten de stad te vestigen.

Pierre Rabhi (1938)

 geboren in Algerije
 komt naar Parijs en werkt er als arbeider
 verhuist in 1960 naar de Ardéche, waar hij ecologisch boer wordt en activist voor de
ecologische zaak.
 pleitbezorger van ‘vrijwillige soberheid”
 koppelt dit aan de antroposofie (de irrationele leer van Rudolf Steiner)
 niet altijd progressief op vlak van bepaalde thema’s.

Rabhi sur le mariage homosexuel
Dans le livre Pierre Rabhi, Semeur d'espoirs, celui-ci affirme qu'il « considère comme
dangereuse pour l’avenir de l’humanité, la validation de la famille « homosexuelle »,
alors que par définition cette relation est inféconde. »
Lors des débats sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, Pierre Rabhi
affirme que légiférer sur ce sujet n'est pas une priorité pour lui, que c'est le « symbole
de cette manipulation des consciences, où on crée des phénomènes de société qui n’en
sont pas ». Il affirme cependant ne pas s'y opposer pour autant, et ne pas s’opposer non
plus à l'adoption par les couples de même sexe.

Paris City Mayor Anne Hidalgo gives Pierre Rabhi the Medaille Grand Vermeil
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Marcel Conche (1922)

 boerenzoon uit de Corrèze, die aanvankelijk slechts elementair onderwijs kreeg
 heeft carrière gemaakt aan de Sorbonne, als specialist van de oude Grieken en van
Montaigne
 was leermeester van André Comte-Sponville
 woont nu terug in de Corrèze, in het huis van zijn jeugd in het dorp Altillac – hier geen
Parijse chique, maar bloemetjersbehang en geruit tafellaken uit grootmoeders tijd.

Wereldbeeld
 atheïsme en naturalisme: de Natuur is het enige dat bestaat
 dat betekent niet automatisch materialisme
 de essentie van de natuur is de creativiteit; de natuur is artist, maar creëert zonder te
weten waarheen ze gaat of zelfs wat ze doet
Samenlevingsethiek
 morele basiswaarde is de gelijkheid
 dit wordt gefundeerd “sur le simple fait que vous et moi pouvons dialoguer, et nous
nous reconnaissons par là même comme également capables de vérité et ayant la
même dignité d’êtres raisonnables et libres“
 voor Conche betekent de gelijkheid van menselijke wezens dat abortus moreel moet
verworpen worden
Goedlevensethiek
 moet los van god
 voorbeeld is Epicurus
 voor hem persoonlijk lag het doel van zijn leven, als filosoof, in het vinden van de
waarheid
 legt, zeker de laatste jaren, sterk de nadruk op soberheid
 de meeste zingeving krijgen we door de zorg voor de komende generaties.
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hui
huis

huis van Marcel Conche in Altillac
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Marcel Conche in zijn tuin: il faut cultiver notre jardin
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uitbreiding: bd Edgar Quinet 29 – laatste
verblijfplaats Sartre

Sartre ging ergens anders wonen, omdat zijn appartement aan de boulevard Raspail te klein
was. We hadden een veel ruimer appartement voor hem gevonden, dat eveneens op de
tiende verdieping lag, maar de nieuwe flat had twee liften. Sartre gebruikte zelf slechts één
van de twee slaapkamers, vanwaar hij uitzicht had op een binnentuin. In de andere kamer
kon iemand slapen, zodat hij ’s nachts niet alleen zou zijn. De flat beviel hem goed.
In september zijn we naar Parijs teruggekeerd en met tegenzin heeft Sartre weer zijn intrek
genomen in de woning: “ik vind hem niet prettig meer; deze flat is de plaats waar ik niet
meer werk”. Toen Sylvie op een avond langskwam, vroeg hij: “zo, komt u het sterfhuis eens
bekijken?” Toen ik korte tijd later vroeg wat hij had bedoeld, antwoordde hij: “tja, ik ben nu
eenmaal een levende dode”. Dat was voordat hij weer enige activiteit ondernam.
(Simone de Beauvoir, Les cérémonies des adieux, 1973)
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uitbreiding : rue Delambre 33 - l’hôtel des Bains (de
Beauvoir)
Dit is één van de vele bekende verblijfplaatsen van Simone de Beauvoir.

Andere mogelijke adressen
Voor een volledig overzicht zouden nog andere filosofen vermeld moeten worden die in de
(Franse) filosofie hun plaats hebben verdiend, bv.
 Leibniz: rue Garancière
 Fontenelle (1657-1757), bezoeker in salon van Madame Tencin (eerste helft 18e eeuw): rue
St Honoré 84
 politiek filosoof Alex de Tocqueville (1805-1857): rue de Fleurus 37
 wetenschapsfilosoof Gaston Bachelard (1884-1962): rue Monge 47
 wetenschapsfilosoof André Koyré (1892-1964): rue de Navarre 2
 Jankélevitch (1903-1985): quai aux Fleurs 1 A.
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De weg van de toekomst
Welke wegen er in de toekomst zullen bewandeld worden, is niet te voorspellen, welke weg er
zou moeten bewandeld worden is duidelijk.

Kennisleer en metafysica
 de moderne wijsbegeerte heeft in haar natuurfilosofie de goede methode gevonden: het
gebruiken van goed gedefinieerde begrippen die steeds in dezelfde betekenis gebruikt
worden, het toetsen van hypothesen aan de hand van ervaringsgegevens en het
samenbrengen van stellingen in een systematisch verband
 er moet erkend worden dat theorieën over mens, samenleving en het wereldgeheel niet
exact wetenschappelijk kunnen zijn, maar de geschetste rationele methode moet op deze
vlakken in de mate van het mogelijke wel nagestreefd worden (een massa theorieën
moeten dan ook de vuilbak in als “misschien wel goed gevonden, maar niet waar”, de
French Theory voorop)
 er moet erkend worden dat bepaalde metafysische vragen door de mens wel zinvol
gesteld kunnen worden, maar niet beantwoord kunnen worden – godsdienst en religie (als
verbondenheid met iets niet-menselijks) moeten afgewezen worden, maar het mysterie
van het bestaan moet wel erkend worden en wel om zo goed mogelijk te kunnen leven
 er moet erkend worden dat er voor de laatste doelen en de basiswaarden (ethiek, politiek,
maar ook economie) geen objectieve fundering bestaat (en alle, steeds terugkerende
pogingen daartoe moeten de vuilbak in), maar dat het rationeel nadenken toch sterke
adviezen geeft over de beste manier van handelen, met als meest algemene formulering
de regel van de wederkerigheid (de gulden regel, maar niet de nederige variant, waarbij je
hoe dan ook niet doet wat je niet wil aangedaan worden – wel de bescheiden variant: je
doet de andere niets aan wat je zelf niet wil, op voorwaarde dat de andere dat ook doet)

Samenlevingsethiek
 de moderne wijsbegeerte heeft uit de regel van wederkerigheid het juiste rationele
basisprincipe afgeleid: de gelijkheid
 bijna alle, steeds maar terugkerende pogingen om dit principe af te zwakken, moeten
ontmaskerd worden
 de organisatie van de samenleving moet reële gelijkheid (dus niet enkel “gelijkheid van
kansen”) realiseren en moet daarom socialistisch zijn, d.w.z. rationeel gepland en met
gemeenschappelijk (dus niet privé) bezit van de dingen die voor iedereen van belang zijn –
het kapitalisme moet verdwijnen
 deze socialistische organisatie moet in de mate van het mogelijke democratisch zijn en
moet iedereen zoveel vrijheid geven als mogelijk
 menselijke activiteiten de invloed hebben op anderen, in het bijzonder de ontwikkeling
van wetenschap en haar technologische toepassing, moeten geleid en indien wenselijk
verboden worden door de gemeenschap
 de schaal waarop de diverse activiteiten georganiseerd moeten worden, moet nader
onderzocht worden – duidelijk is dat de economie meer lokaal zal moeten worden, terwijl
de politiek meer globopolitisch moet worden
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Zingevingsethiek
 het huidige moderne ideaal van steeds meer materiële goederen verwerven (groei-ideaal,
productivisme en consumentisme, economisme – de economie als bepalende sector
waaraan alle andere sectoren ondergeschikt zijn) moet dringend opgegeven worden – dit
is een uiterst dringende taak, die meebrengt dat ook de samenlevingsethiek dringend
moet veranderen
 de uiteindelijke zinloosheid van het bestaan moet erkend en (eventueel ritueel) beleefd
worden, maar mag niet verhinderen dat we partieel en tijdelijk zin geven aan ons bestaan
 het doel van het leven moet gelegd worden in het geluk, als de bevrediging van de 4
essentiële menselijke behoeften:
- de behoefte om materieel te overleven, in zover mogelijk en zinvol op een aangename
(comfortabele) wijze (maar niet op een luxueuze wijze, d.w.z. waarbij wij meer hebben
dan anderen of dan we gisteren hadden)
- de behoefte aan seksueel plezier
- de behoefte aan ideëel plezier, bv. door kennis te verwerven, door kunst te beleven
- de behoefte sociale erkenning (mogen behoren tot een groep en door de anderen
aanvaard te worden)
- de behoefte aan zin, d.w.z. bij te dragen aan iets buiten onszelf.

Komen deze visies aan bod in huidige filosofie?
Voor een deel wel, en misschien meer en meer.
Als er een nieuwe wind is de laatste jaren is het misschien de ecologische bekommernis die
meegenomen wordt door auteurs die daar vroeger niet over schreven, bv.:
Onfray’s laatste werk: Cosmos
aandacht voor de epicurist Marcel Conche
Daniel Cohen, hoofd van afdeling economie van de ENS.
Wel komt de combinatie inkrimping-socialisme nog ongeveer niet voor.
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Een kleine samenvatting
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