
Filosofie
Of, even denken……..

Maar………



Uw mening telt niet 

!!!!!



…… en die van mij ook 
niet !!!

☺



Marxisme
Karl Marx en Friedrich Engels



Marx

• De geschiedenis van alle tot nu toe bestaande samenlevingen is de 
geschiedenis van klassenstrijd. 

• ‘(De bourgeoisie) heeft geen andere band tussen mens en mens 
gelaten dan het naakte eigenbelang, dan de gevoelloze contante 
betaling… Zij heeft de persoonlijke waardigheid opgelost in de 
ruilwaarde.’ 



Karl Heinrich Marx

• Geboren te Trier op 5 mei 1818

• Gestorven te Londen op 14 maart 1883 

• Duitse filosoof, criticus van de politieke 
economie, econoom, historicus, 
socioloog, politiek theoreticus , journalist 
en socialistische revolutionair

• Een van de meest invloedrijke denkers 
van de geschiedenis



Karl Heinrich Marx

• Zijn bekendste titels zijn het pamflet 

• Het Communistisch Manifest uit 
1848

• Het driedelige Das Kapital (1867-
1883)

• Zijn naam is gebruikt als een 
bijvoeglijk naamwoord, een 
zelfstandig naamwoord en een 
school voor sociale theorie. 





Karl Heinrich Marx

• Geboren in Trier een wereldlijke 
stad met een groot 
armoedeprobleem



Karl Marx

• Zijn ouders waren oorspronkelijk niet religieus joods 
die zich formeel tot het christendom (Evangelische 
Kirche) hadden bekeerd. (Bv. Zijn grootvader aan 
moederszijde was een Nederlandse rabbijn)

• Zijn vader was advocaat, Deïst, wijnboer en een 
aanhanger van de Verlichting. Overleed in 1838             

• Marx studeerde rechten en filosofie aan de 
universiteiten van Bonn en Berlijn

• Kwam o.a. onder de invloed van de filosofie van 
Georg Hegel

• Bevriend met theoloog en radicaal bijbelcriticus 
Bruno Bauer



Keulen, de Rheinische Zeitung

• 1841 Promoveerde in Jena

• Kreeg geen aanstelling als universitair 
docent, werd journalist

• 1842 hoofdredacteur van de Rheinische
Zeitung (Rijnlandse Courant) was een 
radicaaldemocratische krant 

• 1843 werd de krant verboden op verzoek 
van Nicolaas I van Rusland

German political cartoon from the time of the 1843 closure of the 
Rheinische Zeitung, showing Karl Marx as Prometheus, bound to a printing 
press while the royal eagle of Prussian censorship rips out his liver



Karl Marx

• Trouwde in 1843 met de Duitse 
theatercriticus en politiek activist Jenny 
von Westphalen (adellijk)

• Vroeger buurmeisje

• Armoedig leven en gelukkig huwelijk

Johanna Bertha Julie Jenny Edle von Westphalen (12 Februari 
1814 – 2 December 1881) 



• 1843 verhuisde Marx naar Parijs

• 1843 werd Marx mederedacteur van een 
nieuwe, radicaal-linkse Parijse krant, de 
Deutsch-Französische Jahrbücher

• Ontmoette Friedrich Engels

•Karl Marx – Kritiek op Hegels rechtsfilosofie. Inleiding
•Karl Marx – Over godsdienst, staat en het Joodse vraagstuk (Zur
Judenfrage)



Friedrich Engels

• Barmen (Wuppertal), 28 november 1820 –

• Londen, 5 augustus 1895) 

• was (zoon van) een Duitse industrieel (textiel), 
sociaal wetenschapper, auteur en filosoof.

• Communist, vriend en geldelijke ondersteuner 
van Marx 

• In 1845 publiceerde hij De Toestand van de 
Arbeidersklasse in Engeland

• Na Marx dood bewerkte hij diens 2e en 3e deel 
van Das Kapital en gaf zelf een “4e deel” uit



• 1845 op verzoek van Pruisen uitgewezen wegens 
majesteitsschennis en hoogverraad naar Brussel

• Werd stateloos

• 1847 verscheen De armoede van de filosofie, 
een kritiek op De filosofie van de armoede door 
Pierre-Joseph Proudhon



Bond der Communisten (1847–1852)

• 1847 van de Bond der Rechtvaardigen
kregen Marx en Engels de opdracht een 
programma te schrijven

• 21 februari 1848 gedrukt te Londen (500 
exemplaren)

• Op de omslag vermeldde het de sindsdien 
beroemde leuze "Proletariërs aller landen, 
verenigt u!" 



Manifest van de Communistische Partij

• De beroemde beginregel van dit Manifest 
luidde:

• "Een spook waart door Europa – het 
spook van het communisme.“

• 1848 is een revolutiejaar (Mislukt) 
• Marx werd wegens ordeverstoring het land uit 

gezet

• Na een tijdje in het Rijnland en Parijs vertrok hij 
gedwongen naar Londen



Karl Marx

• 1850 tot zijn dood woonde hij in 
Londen

• Stortte zich op zijn economische 
studies, in de leeszaal van het 
British Museum

• Leefde in armoede

• 1867 Publiceerde het 1e deel van 
Het Kapitaal

• Overleed op 11 januari 1883



Marx als kind van zijn tijd

• Tijdperk van de Industriële Revolutie
• Kinder- en vrouwenarbeid, lage lonen, sociale ellende.

•Kapitalisme beschreven door  Adam Smith in An Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth of Nations  (Een onderzoek naar de 
aard en oorzaken van de rijkdom der naties, of De rijkdom der naties)

• Economisch Liberalisme: o.a. verbod van vakbonden



Marx als kind van zijn tijd

• Tijdperk van de Industriële Revolutie
• Kinder- en vrouwenarbeid, lage lonen, sociale ellende.

•Utopisch Socialisme



Hervormers

•Utopisch Socialisten

• Voorbeeld: de industrieel Robert Owen (1771-1850);  bepleiter van 
vakbonden en coöperatieve gemeenschappen

• Voorbeeld: Charles Fourier (1772-1837)  was redelijk succesvol in de 
Verenigde Staten van Amerika



Robert Owen

• Textielfabrikant

• 1771 -1858

• Voorstander van de achturige werkdag

• Afschaffing kinderarbeid beneden 10 jaar

• Verbetering hygiëne in fabrieken



Robert Owen

• "...de huidige inrichting van de 
samenleving is de meest asociale, 
onpolitieke en irrationele die kan worden 
bedacht; dat onder haar invloed alle 
superieure en waardevolle 
eigenschappen van het menselijk ras 
worden onderdrukt vanaf de kindertijd, 
en dat de meest onnatuurlijke middelen 
worden gebruikt om de meest 
schadelijke neigingen naar voren te 
brengen ..."



Gepland in Pensylvania



François Marie Charles Fourier

• 7 April 1772 – 10 October 1837

• filosoof

• Zag armoede als de grootste bedreiging van onrust in 
de samenleving

• Wilde een social minimum voor diegene  die niet 
konden werken

• Bedenker van het begrip feminisme (1837) 

• Hij vond dat alle banen ook open moesten staan voor 
vrouwen



• Fourier ontwierp een samenleving bestaande uit lokale 
gemeenschappen, waarbij iedere gemeenschap tussen de 1600 en 
1800 bewoners zou hebben. 

• Een gemeenschap vormde een coöperatie die zowel 
landbouwproducten als industriële producten zou produceren.

• De gehele gemeenschap zou in één groot gebouw wonen en werken. 



Charles Fourier

• This plan by André of a community based on ‘equality, liberty and unity’ follows 
ideas of Charles Fourier’s ‘garantiste’ city.



Anarchisme  (Zonder Heerser)

• 1840 als term voor het eerst gebruikt door

•Pierre-Joseph Proudhon 
(Besançon, 15 januari 1809 – Passy (Seine) 
bij Parijs, 16 januari 1865) 

• In

• Qu'est-ce que la propriété? ("Wat is
eigendom?") 

• la propriété c'est le vol ("eigendom is 
diefstal)

• Tegen Kapitalisme en autoritair socialisme

Portret van Pierre Joseph Proudhon 1865 door Courbet



Pierre-Joseph Proudhon 

• Meest invloedrijke Utopisch Socialist

• Kritiek op het kredietsysteem

• Elk bezit dat inkomsten oplevert zonder dat er 
voor gewerkt wordt is nrechtvaardig

• Afstand doen van eigendom

• Renteloos krediet

• Geen voorstander van geweld of revolutie

• Vertrouw op ideeën en het moreel appel

Portrait of Pierre Joseph Proudhon  door Courbet 1865



Proudhon met zijn 
kinderen in 1853 
geschilderd door 
Gustave Courbet



Michail Bakoenin

• Productiemiddelen zijn het collectieve 
eigendom van degenen die ermee 
werken. Roept op tot vrijwillige 
federalisering. 

• Tegen de Staat en het Kapitalisme

• Tegen Karl Marx



Marx versus de Utopisten

•Wetenschappelijk socialisme

• Bewijs dat het uit de huidige economisch sociale werkelijkheid door 
revolutie en klassenstrijd het socialisme moet voortkomen 
(deterministisch)

• Gevolgd door communisme, verlossing van de arbeiders en alle 
mensen in nood



Marx denkbeelden zijn een samenvoeging

• Filosofie

• Economie

• Politiek

• Religie

• Sociologie

• Structuralisme

• Deterministisch

• Systeembouwer ???



Invloeden op Marx

• Hegel en het Idealisme



Georg Wilhelm Friedrich Hegel
• Geboren te Stuttgart op 27 augustus 

1770

• Gestorven te Berlijn op 14 november 
1831 

• Kruising van Verlichting en Romantiek

• Filosoof

•Duits Idealisme  (ideeën)

• Dialectiek: These – antithese   synthese



Hegel 

• Filosofie van Hegel domineert de eerste helft van de negentiende 
eeuw

• 1807 Phänomenologie des Geistes (Fenomenologie van de Geest)

• De Kern:

• Dialectiek

• Voortschrijden van ideeën d.m.v. tegenstelling van ideeën
• These   ---- Antithese  =====  Synthese



Dialectiek van Hegel is de wereld van Ideeën

• These

• Kabouters bestaan

• Anti-these

• Kabouters bestaan niet



Dialectiek van Hegel is de wereld van Ideeën

• Synthese 

• Misschien bestaan kabouters 
(Niet bewezen dat ze niet 
bestaan)

• Vooral ontwikkeling van ideeën, 
inzichten, kennis etc.

• (Maar niet de wereklijkheid)



Hegel

• De Rede (De Geest) bestuurt alles, bepaald het historisch proces

• De geschiedenis is dus een geschiedenis op weg naar een einddoel

• Het Einddoel is bereikt wanneer onze geest (de rede) met De Geest 
(De Rede) samen gaan vallen.

• Dat is het moment waarop wij “vrij” zijn



Hegel

• Volgens Hegel was in zijn tijd het einde der geschiedenis bereikt

•Vrijheid en Rede vielen volgens Hegel samen in de Pruisische Staat

• Goede Universiteiten, dienstverlening, enige industrialisatie, grote 
werkgelegenheid

• “De bestaande werkelijkheid is redelijk” en daarom “goed”



Jong Hegelianen of Links-Hegelianen

• Volgelingen van Hegel die over het algemeen wel zijn dialectiek 
volgden, maar kritiek uitten op zijn idealisme 



Jong Hegelianen of Links-Hegelianen

• Volgelingen van Hegel die over het algemeen wel zijn dialectiek 
volgden, maar kritiek uitten op zijn idealisme 

• Immers: De Pruisische Staat stond niet bekend als de meest 
vooruitstrevende op het gebied van grondwet zoals b.v. Engeland en 
Frankrijk

• In hun ogen was de dialectiek nog niet af, het eind niet daar: zie het 
irrationele religieuze geloof en het gebrek aan vrijheid. Vooral in 
Pruisen.



Links-Hegelianen

• Ten opzichte van religie gold onder Wilhelm III  
(1797-1840) bijna volledige vrijheid van 
meningsuiting in Pruisen. Hierop richtten zij het 
eerst hun pijlen.



Links Hegelianen

• David Strauss
• Bruno Bauer

• Ludwig Feuerbach
• Max Stirner

• Jongere leden

• Karl Marx
• August von Cieszkowski

• Karl Schmidt



Marx versus Hegel

• Neemt de leer van de dialectiek over maar 

• Verwerpt diens idealisme

• Wijst de gedachte van de redelijke 
werkelijkheid af

• De mens moet niet de bestaande orde 
aanvaarden: de redelijkheid ligt in de 
toekomst



Marx versus Hegel

• Tegenover het Idealisme is er het 
materialisme

• Oftewel Realisme

• Uitgaan van de bestaande 
werkelijkheid



Wat is werkelijkheid: Arbeid

• Wat definieert de mens:

• De mens is homo faber, de werkende mens meer dan de denkende 
mens

• Bij de ontwikkeling van de geschiedenis heeft men tot nu toe te 
weinig oog gehad voor de economische voorwaarden



David Friedrich Strauss

• Geboren Ludwigsburg op, 27 januari 1808

• Gestorven te Ludwigsburg op 8 februari 1874

• Hij was een protestantse theoloog, filosoof en 
schrijver

• Volgeling van Hegel en Schleiermacher

• In Nederland werd Strauss nagevolgd door 
Johannes van Vloten en Conrad Busken Huet



Das Leben Jesu kritisch 
bearbeitet 
• Das Leben Jesu kritisch bearbeitet 

(Tübingen: 1835-1836)

• 2 delen

• Engelse vertaling van George Elliot

• Argumenteerde tegen de bovennatuurlijke 
elementen van de Evangeliën en het feit 
dat de Christelijke kerk over de absolute 
waarheid beschikt. (Dialectiek)



Links Hegelianen

• David Strauss
• Bruno Bauer  : (Jezus zelf is een mythe)

• Ludwig Feuerbach
• Max Stirner

• Jongere leden

• Karl Marx
• August von Cieszkowski

• Karl Schmidt



Ludwig Andreas 
von Feuerbach
• Geboren Landshut, Beieren, 28 

juli 1804

• Gestorven: Rechemberg vlakbij 
Neurenberg, 13 september 
1872.

• Filosoof, antropoloog, 
Materialist



Feuerbach 

•Materialisme

• 2 betekenissen

• 1 Bezitsdrang naar materiele goederen etc. (Aanzien en geluk worden 
gevormd door materieel bezit)

• 2. Gaat uit van de natuurwetenschappen en stelt dat alles, ook het denken, 
uit materie bestaat, en dat de “geest” een product van de materie is.



• Feuerbach beschouwde religie als een compensatie voor beperktheid 
en eindigheid van de mens, en godsdienst is volgens Feuerbach niets 
meer dan een illusie.



Feuerbach

•Het denken 

is uit het 

zijn, doch 

het zijn 

niet uit het 

denken



Feuerbach

• God is een projectie van de mens, dus een schepping van de mens

• Godsdienst is een gevaarlijke vergissing, omdat we onze energie en 
geld aan een illusie verspillen.

• (We kunnen beter op zoek gaan naar de echte oorzaken van ellende 
en daar iets aan gaan doen)

• Alleen door zichzelf te bevrijden van de Illusie “ENTFREMDUNG” 
(Vervreemding) kan de mens zich zelf ontwikkelen



Kritiek op Feuerbach

• Vanuit de Kerk en Christelijke denkers

• Maar ook van Marx en Engels:

• Hij heeft te weinig oog voor de historisch en sociaal concrete 
werkelijkheid: Hij trekt geen politieke en maatschappelijke 
consequenties.

• Hij liet de Dialectische methode los van Hegel, terwijl die juist de 
sleutel tot een nieuwe  materialistische theorie kan bezorgen. 



Historisch Materialisme

• Er is slechts één enkele wetenschap, de wetenschap van de 
geschiedenis

• Hij baseerde zijn inzichten op een brede bestudering van het 
verleden.

•De Economische krachten, de 
productieverhoudingen, vormen de drijvende 
kracht achter de geschiedenis



Historisch Materialisme

• De productieverhoudingen, de materiële verhoudingen, de indeling in 
sociale klassen, de economische structuur bepalen de ideeën

• Het hele Godsdienstige, filosofische, juridische, zedelijke en culturele 
leven wordt bepaald door de productieverhoudingen.

• De Economische orde   (onderbouw)  bepaalt , cultuur, religie, wetten 
gezin , moraal etc. (de bovenbouw)

• (Klasse gebonden)



• Ons denken is dus een weerspiegeling van de economische 
verhoudingen



• Verandert de productiewijze dan verandert het denken

• Voorbeeld

• In en wereld waar handenarbeid domineert past particulier bezit over 
goederen en mensen en heerst Rooms Katholieke religie

• De voortschrijdende techniek (Industrialisatie) gaat gepaard met de 
opkomst van het protestantisme, afschaffing  van slavernij/horigheid , maar 
particulier eigendom van productiemiddelen blijven



• De geschiedenis van iedere maatschappij die tot dusver heeft bestaan 
is die van de klassenstrijd

• Het conflict tussen klassen wordt niet in de geschiedenis 
uitgevochten, maar de geschiedenis is deze strijd


