
Leeswijzer Denken en Willen 
 

 Uit Denken  
 

College 1 Inleiding door de Schutter en Peeters en de Inleiding van Arendt blz. 29 t/m 44 

 Het leven van de Geest in relatie tot Arendts andere werk, 

 Arbeid werk en handelen en waarom denken als handelen zou moeten zijn. 

 Denken en Eichmann 

College 2 Deel 1 Het Verschijnen: §1De fenomenale aard van de wereld, §3 de omkering van de 

metafysische rangorde: de waarde van het oppervlak, §4 Lichaam en ziel: ziel en geest, §8 

wetenschap en gezond verstand: Kants onderscheid tussen verstand en rede: waarheid en 

betekenis(of zin) 

 Fenomenologie volgens Arendt, 

 Het Zijn achter de verschijnselen of het verschijnen als primaat, 

 Arendts kritiek op de psychologie en de rijkdom van verschijnvormen van emoties en driften, 

 Kennis met het oog op een doel en het denken zelf 

College 3 Deel II Mentale activiteiten in een wereld van verschijnselen §9 Onzichtbaarheid en 

terugtrekking §10 De interne oorlog tussen denken en gezond verstand, §13 De metafoor en het 

onzegbare, 

 Denken willen en oordelen en wat specifiek aan denken is, 

 Denken als het onzichtbare in een wereld van verschijnselen, 

 Denken is uit de wereld treden, de relatie tussen denken, eenzaamheid en dood 

 De noodzakelijke relatie tussen denken, taal en metafoor 

College 4 Deel III Wat zet ons aan het denken §15 Het antwoord van Plato en zijn echo’s § 16 Het 

Romeinse antwoord 

 Denken als verwondering 

 Denken wel of geen politieke categorie, 

 Denken als redelijkheid en zuiverheid versus de politiek, 

 De eenheid lichaam geest en het denken als politieke categorie  

College 5 Deel III Wat zet ons aan het denken?  §17 Het antwoord van Socrates en §18 Het twee-in-

één 

 Stop en denk  

 Dialoog met jezelf 

College 6 Deel IV Waar zijn we als we denken? §19 “Tantôt je pense et tantôt je suis” (Valéry): het 

nergens en § 20 De bres tussen verleden en toekomst: het nunc stans 

 Denken is buiten de orde, 

 Denken in relatie tot verleden en toekomst, 

 Denken als verschijnsel dat niet verschijnt 



 

College 7 Denken als modern probleem. ( nog geen tekst bekend)  

 Is denken de dialoog in onszelf?, 

 Hoe verhoudt zich dat denken dan tot de gemeenschap?, 

 Reacties op denken. 

 

 Uit Willen  
 

College 8 Inleiding  De Schutter en Peeters en uit Deel 1 De filosofen en de wil:  § 1 en 2 (t/m blz. 40) 

 Willen ontstaat als categorie en vergt een idee van vrije wil, 

 Willen als deel van nataliteit, 

 Waarom filosofen zich terugtrekken uit het willen (Heidegger). 

 

College 9 Willen  Deel II de ontdekking van de innerlijke mens § 7 Het keuzevermogen: proairêsis 

(prohairesis) §10 Augustinus de eerste filosoof van de wil. 

 Aristoteles, Paulus, Epictetus als denkers tegen de wil, 

 Augustinus als eerste filosoof die de rol van de menselijke wil erkent,  

 Willen als iets tussen mijzelf en de wereld van de verschijnselen, 

 Willen als oorsprong van het menselijk vermogen om te handelen. 

 

College 10  Slottekst  

 


