
De menselijke natuur, week 9

De opkomst van de 
filosofische antropologie

Overzicht van reeds 
behandelde mensbeelden en 
de mechanistische visie uit de 
late 19e eeuw

Wat is de mens? - Context 
❖ Plato / Descartes / Christendom: 

❖ De mens heeft een lichaam en een ziel

❖ Kant / Verlichting: 

❖ ‘Lang leve de rede’

❖ Eind 19e eeuw

❖ Mechanistisch en naturalistisch mensbeeld:  
Nietzsche, Darwin, Freud

❖ Opkomst van de filosofische antropologie,  
fenomenologie en hermeneutiek.



Wat is de mens? - Plato
❖ Dualisme: de mens bestaat uit een sterfelijk lichaam en een 

onsterfelijke ziel

❖ De ziel bestaat uit drie delen:

❖ de rede (het denken)

❖ het gemoed (het gevoel en de wil)

❖ de begeerte (streven naar lichamelijk genot)

❖ De ziel is belangrijker dan het lichaam en de rede heeft de leiding 
over de ziel. 

❖ Rationalisme: ware kennis is redelijk

Wat is de mens? - Descartes

❖ Het Cartesiaans dualisme plaatst het menselijk lichaam 
tegenover de geest

❖ Res extensa - uitgebreidheid - object

❖ Res cogitans - geest - subject

❖ De mens is lichaam + geest, de denkende substantie 
staat los van de lichamelijkheid.



Wat is de mens? - Kant
❖ De mens is ‘burger van twee werelden’

1. Overgeleverd aan onze omgeving (beïnvloed van buiten) 
en verlangens (beïnvloed van binnen) -> onvrij

2. Autonoom: als redelijk wezen kunnen we onszelf de wet 
opleggen en zijn we vrij om onze rede te volgen -> vrij

❖ Kant is een typische Verlichtingsdenker: rotsvast vertrouwen in 
de rede en de wetenschap. 

❖ Als iedereen voor zichzelf durft te denken, wordt de wereld 
een betere plaats: ethischer, gezonder, vrijer, rijker, etc.

Wat is de mens? - Nietzsche
❖ De mens is het ‘nog niet vastgestelde dier’

❖ De mens is ‘wil tot macht’ (net zoals alle dieren) en moet vanuit de 
natuur begrepen worden

❖ Maar de mens is losgeraakt van de natuur, en moet dus zichzelf 
vormgeven (zonder god of natuur om hem te helpen) -> een 
ingewikkeld soort vrijheid

❖ De mens is niet ‘de kroon op de schepping’ en ook niet puur redelijk. De 
rede is zelfs ‘ziekmakend’

❖ Intellectuele capaciteiten zijn ontstaan omdat de mens als dier slecht is 
uitgerust om te overleven (geen vacht of scherpe tanden) -> Mangelwesen



Wat is de mens? - Darwin
❖ The Origin of Species: Soorten ontstaan door natuurlijke 

selectie: the survival of the fittest

❖  Het best aangepaste dier overleeft, de rest sterft uit

❖ De mens heeft hierin geen bijzondere plaats: net zo 
toevallig als een kakkerlak.

❖ Van de mens als ‘het evenbeeld van God’ blijft niets over

❖ We zijn weliswaar evolutionair geslaagd, maar er is geen 
reden om onszelf boven andere dieren te plaatsen

Wat is de mens? - Freud
❖ De mens is niet alleen een dier, maar een ‘ziek dier’

❖ De mens wordt bepaald door zijn (seksuele) driften 

❖ Psycho-analyse: herbeleven van trauma’s (wonden) uit de kindertijd

❖ Van de belangrijkste drijfveren hebben we geen weet: veel verlangens 
en gedachten blijven onbewust

❖ De menselijke geest is in drieën verdeeld:

❖ Het Ich is de persoonlijkheid

❖ In belangrijke mate bepaald door het dierlijke Es (driften)

❖ Het Über-Ich is een soort geweten, door opvoeding bepaald



Wat is de mens? - Plessner
❖ De mens is ‘van nature kunstmatig’

❖ Het ligt in onze aard om cultuur en kunst te scheppen, 
huizen te bouwen, en na te denken over de wereld

❖ De mens geeft niet alleen zijn eigen leven vorm, maar doet 
dat ook met zijn omgeving

❖ De mens is natuurwezen en van nature een cultuurwezen, 
omdat hij afstand kan nemen van zijn natuurlijke behoeften

❖ De mens maakt cultuur, maar de cultuur maakt ook de mens

Plessner - Positionaliteit
❖ Planten zijn slechts een lichaam

❖ Ze hebben geen centrum van waaruit gezien de wereld buiten hen staat.

❖ Dieren zijn een lichaam 
en zijn in een lichaam

❖ Het grensverkeer tussen wat buiten hen is en wat zij zelf zijn wordt geregeld door een 
centrum, namelijk het centrale zenuwstelsel. Dieren zijn centrisch.

❖ Mensen zijn een lichaam 
en zijn in een lichaam 
en zijn buiten hun lichaam

❖ Mensen zijn ex-centrisch, omdat ze vanuit buiten hun centrum een verhouding hebben 
tot zichzelf. Deze excentrische positie is wat mensen tot persoon maakt.

❖ Deze zelfverhouding wordt altijd mede bepaald door de Mitwelt: de cultuur en sociale 
verhoudingen. (Dieren en planten hebben alleen een Umwelt.)



Dilthey: Verstehen en Erklären
❖ De natuurwetenschappen boeken eind 19e eeuw zoveel 

resultaat, dat een verlies aan betekenis dreigt te ontstaan. 
Kennis zou niet beperkt moeten zijn tot dat wat de 
natuurwetenschappen onderzoeken.

❖ ‘De natuur verklaren we, de geest begrijpen we.’

❖ Natuurwetenschappen: natuurkunde, scheikunde, biologie

❖ Geesteswetenschappen: geschiedenis, letterkunde, 
kunstvakken en filosofie

De natuurwetenschappelijke methode
❖ Empirisch: kennis komt via de waarneming en experiment tot stand

❖ Analytisch: Waarnemingen worden door middel van een logische 
redenering in een theorie ingepast

❖ Uniformiteit van de natuur en herhaalbaarheid van het experiment

❖ Atomisme. Feiten worden onafhankelijk van elkaar beschreven

❖ Inductie: uit herhaaldelijke waarnemingen een algemene conclusie 
trekken

❖ Deductie: uit een algemene uitspraak door logische redenering een 
individuele conclusie trekken



De hermeneutische methode
❖ Geesteswetenschappen: niet erklären, maar verstehen

❖ Holisme: menselijke uitingen krijgen pas betekenis als we 
ze als een geheel zien.  (Voorbeelden schilderij en gezicht.)

❖ De wereld van binnen uit bekijken in plaats van van 
buitenaf. Objectieve kennis is niet het streven.

❖ Historiciteit: in de tijd staan gebeurtenissen niet los van 
elkaar, maar werken ze in elkaar door. (Voorbeeld 
muziek.)

De hermeneutische cirkel
❖ De oorsprong van de hermeneutiek is filologisch: het bestuderen 

van teksten uit oudheid en middeleeuwen

❖ Hermeneutische kennis komt tot stand door interpretatie. Het 
zoekt betekenis, geen feitelijke of objectieve kennis

❖ De hermeneutische cirkel: Het geheel heeft alleen betekenis als 
resultaat van afzonderlijke elementen, maar de afzonderlijke 
elementen hebben alleen betekenis als onderdeel van het geheel.

❖ Het object van onderzoek (de mens, de kunst) is tegelijkertijd het 
subject (de filosoof, de kunstenaar). De onderzoeker moet ook 
zichzelf onderzoeken als onderdeel van het geheel. 



Fenomenologie
❖ Door Edmund Husserl ontwikkelde filosofische methode, die een heel nieuwe 

benadering van kennis voorstelt.

❖ Husserl: “De reflectieve studie van de essenties van het bewustzijn zoals beleefd 
vanuit het eerste-persoons perspectief." 

❖ De fenomenologie wil de verschijnselen (fenomenen) leren kennen zoals ze zich 
aan ons (bewustzijn) voordoen. 

❖ De fenomenologische methode richt zich niet op de concrete dingen en hun 
samenhang, maar wil doordringen tot het wezen en de betekenis van de dingen.

❖ Intentionaliteit: bewustzijn is altijd bewustzijn van iets, altijd ergens op gericht

❖ Max Scheler, Martin Heidegger, Helmuth Plessner, Maurice Merleau-Ponty, Paul 
Ricoeur, Jean-Paul Sartre


