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Denken, het leven van de geest 

(De paginering en paragrafen zijn van toepassing op de editie van 2012 van uitgeverij Klement en 
Pelckmans) 

 

 
College 6 Deel III Wat zet ons aan het denken § 16 Het Romeinse antwoord en §17 Het antwoord van 
Socrates en §18 Het twee-in-één (deels doorgeschoven leesstof van college 5) 

 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 
 Stop en denk 

 
 
College 7 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 8 Willen  
 
Lees inleiding op het deel Willen door de vertalers zie link op de website 
 
Lees ook Marc Slors over de vrije wil zie link op website  
 
Voor de liefhebber Kijk voor verdere tekstverwijzingen bij overig cursusmateriaal Arendt deken en 
willen 2020 https://www.maieutiek.nl/aanbod/cursusmateriaal/overzicht-bestaand-
cursusmateriaal/overig-cursusmateriaal/ 
 

 Verschil tussen denken en willen ligt in (non)-contradictie 
 Waarom willen zo verdacht geraakt is en hoe het nu terugkeert 
 Willen en denken komen samen in het oordelen 

 
College 9 Oordelen  
 
Lees inleiding van de vertalers op het deel oordelen zie link op website 
 
(Voor de liefhebber Kijk voor verdere tekstverwijzingen bij overig cursusmateriaal Arendt willen en 
oordelen 2021 https://www.maieutiek.nl/aanbod/cursusmateriaal/overzicht-bestaand-
cursusmateriaal/overig-cursusmateriaal/ 
 

 Wat is oordelen? 
 Oordelen als individueel moment en als politieke activiteit 
 Oordelen tussen individu en netwerk van betrekkingen. 
 Oordelen voor Arendt en oordelen als categorie vandaag de dag. 



 
 
College 10 Arendt en de politieke kant van het leven van de geest 
 Lees slottekst zie link op website 
 

 Korte terugblik op de ontwikkelde categorieën. 
 Kan denken het kwaad voorkomen? 
 Wat is er veranderd sinds Arendt haar boek schreef? 

o Wetenschappelijk 
o Politiek  

 
 
 


