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Denken, het leven van de geest 
(De paginering is van toepassing op de editie van 2012 van uitgeverij Klement en Pelckmans) 

 

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

 Wie is Arendt korte biografie, 
 Het leven van de Geest als terugkeer naar de filosofie, 
 Denken en Eichmann 

College 2 vervolg denken en wat het is en was in de filosofie en welke plaats het inneemt in Arendts 
ontwikkeling van begrippen. 

 Inleiding 29 t/m 44  
 Denken in relatie tot wat mensen doen 
 Leven van de geest ingedeeld in 3 aspecten denken willen en oordelen 
 Denkbeelden zijn onzichtbaar 

College 3 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 4 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 5 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  
 Dialoog met jezelf 

 


