
Vraag 1: De metafysische uitgangspunten van de ontwikkelingspsychologie? Freuds kritiek: 

  

Ontwikkelingspsychologie begrijpt vorming en ontwikkeling van de menselijke seksualiteit vanuit een organische 

samenwerking : 

-       een florrisant organisme stelt deelfuncties in staat optimaal te functioneren (verschillende organen werken samen) 

-       goed samenwerken (niet ten koste van het welzijn van de organen) 

  

1) De geslachtsdrift :  deze integreert een veelheid van lichamelijke deeldriften 

Deze deeldriften gaan elkaar ondersteunen en samenwerken zonder hun eigenheid in deze synesthesie te verliezen 

2) De overgang van geslachtsdrift naar geslachtsgemeenschap gebeurt spontaan tussen man en vrouw en omgekeerd. 

3) Die overgang (van partiële drift naar geslachtsdrift naar geslachtsgemeenschap) verloopt parallel met de groei in de 

sociale vaardigheden van een persoon en met zijn morele ontwikkeling 

Merk op: bij geslachtsgemeenschap heeft men  interesse in de gehele persoonlijkheid van de ander <-> bij perversies 

gaat men de andere reduceren tot een object, dit is in feite een onvolwassenheid van de persoon. 

4) Perversie zijn het gevolg van traumatische gebeurtenissen 

  

Freuds kritiek: 

Autoerotisme is het genot aan de handeling (activiteit), het bestaat uit allemaal deeldriften. 

Eén deeltje neemt de bovenhand, de rest zijn onderworpen Deeldriften werken niet samen  maar strijden om de macht. 

Perversies ontstaan volgens Freud niet van buitenaf, maar ze ontstaan door een bepaalde deeldrift die de bovenhand 

neemt. Geslachtsgemeenschap komt vanuit het spanningsveld tussen perversie en walging, het komt dus allebei van 

binnenuit. Het is de ontwikkeling in een persoon die dit bepaalt, toch zijn er meer mensen met de uiteindelijke voorkeur 

voor geslachtsgemeenschap door de sociale repressie. De maatschappij wil het zo. 

  

Filosofie Examen 1 (2012):  

 Vraag 2: Lacan en Aristoteles: genot met inhoud 

a)    vgl met genot zonder inhoud 

b)   waarin verschillen hun visies wat het met de mens kan doen 

  

Genot zonder inhoud wil zeggen dat het genot boven de handeling primeert. Het maakt totaal niet uit hoe het genot tot 

stand gekomen is. Bv. Plato zegt dat genot een toestandsverandering is en dat het niet uitmaakt hoe het genot tot 

stand komt, want het is enkel het opvullen van een leegte. Het is volgens Plato het herstellen van een verstoord 

evenwicht. Het dat van het genot is belangrijker dan het wat van het genot. 

  

Genot met inhoud is het wel belangrijk hoe het genot tot stand komt, een pintje drinken alleen of met onbekende is veel 

minder genotvol dan met je beste vriend. Het maakt dus zeker uit hoe de handeling voor het genot verloopt. 

  

Volgens Lacan is er een verschil tussen jouissance (genot met inhoud) en plaisir (lustbevrediging) bevoorbeeld 

vriendschap : vrienden waarmee je een bijzonder diepe band hebt, kies je niet omdat ze je gelukkig maken 

(lustprincipe) maar de vriendschap ontstaat doordat er iets in die persoon is dat je raakt (jouissance). 

Jouissance = een genot met inhoud dat verbonden is met een bepaalde werkelijkheid maar dat het welzijn van het 

individu niet altijd ten goede komt en het kan het individu isoleren uit een gemeenschap. 

Volgens Lacan is genot in de vorm van jouissance, iets dat je uit de gemeenschap kan trekken, je isoleren. Denk maar 

aan Antigone die tegen de wil in van de gemeenschap haar broer eerbiedig wil begraven en dit ondanks ze hiervoor wel 

haar eigen welzijn op het spel zet. 

  

Daartegen argumenteert Aristoteles dat het genot juist toegang verleent tot een groter geheel (eudaimonia). Het genot 

van Aristoteles is het plaatsen van de handelingen in zijn juiste context en deze perfect uit te voeren, je wordt in de 

gemeenschap opgenomen.Eudaimonia = genot dat voorkomt uit moreel goede handelingen, genot met meer inhoud dat 

men verbindt met de cultuurgemeenschap en een groter geheel (kosmos). 

  

  

Filosofie Examen 1 (2012):  

Vraag 3: bespreek: barmhartigheid als onderbreking van bestaande vormen van altruïsme.  

 Deze barmhartigheid biedt hulp maar aanvaardt dat de persoon niet reageert als persoon. Hij gaat niet reageren zoals 

we verwachten dat hij zou doen. Als we een twijfelaar raad geven maar na onze raad is hij nog steeds aan het twijfelen. 

Dit verwachten we niet maar deze vorm van barmhartigheid aanvaardt dit en laat het toe dat de twijfelaar, ondanks jou 



hulp, nog steeds geen besluit kan trekken.Barmhartigheid is verdragen dat de ander als persoon tegelijk niet meer 

handelt als persoon => het is dus niet in de eerste plaats iets doen MAAR ophouden iets te doen 

  

  

Filosofie Examen 2 (2012): 

Vraag 1: Freud en complexen: a) wat zijn complexen, en welke 4? B) geef visie van ontwikkelinspsychologie hierover? 

  

Complexen zijn de eigenschappen van een individu die niet voldoen aan de gangbare eisen van de samenleving. Het is 

geen fase in de ontwikkeling maar iets waarmee we altijd vergezeld worden (we worden er met geboren en sterven er 

met) 

1) Trouw en rouw: mensen hebben hun eigen manier van rouwen maar toch geeft onze gemeenschap bepaalde 

rouwrituelen. Trouw aan de verlorene en  het loslaten van de verlorene, staan centraal. Het is een complexe reactie die 

schommelt tussen manie en melancholie. 

2) Seksualiteit, hierrond bestaan veel verwarringen, de anatomie kan ons enkel zeggen dat we man of vrouw zijn. Maar 

wat houdt dit in? Dat is de biseksualiteit. Het seksuele valt deels buiten de cultuur en deels buiten de natuur. Het valt in 

het spanningsveld tussen perversie en hysterie. 

3) Het inzicht in morele regels en wet. Het abnormale hieraan is dat deze regels opgesteld zijn door mensen die 

eigenlijk niet moreel perfect zijn (ze overschrijden zelf regels). Dit is de kern van het oedipuscomplex. 

4) Het zelfbeeld, wat beteken ik in onze maatschappij? De schommeling tussen groot- en kleinheidswaan. 

  

Mensen botsen niet noodzakelijk met alle complexen, sommige hebben zelfs geen symptomen (een onenigheid met de 

wil van de maatschappij, bv. rare gedachten) en zijn dus mensen zonder complexen. 

Psychoanalyse -> symptoom = compromisformatie = brug tussen wat het individu uit het sociale wegtrekt en de 

gemeenschap) 

  

  

Overige: Vraag 2: 

Perversie en hysterie 

  

Freud heeft aandacht voor walging, hij verklaart dit vanuit perversie en hysterie. 

Perversie een deeldrift die de bovenmacht neemt, daarom krijgen we de beweging van een geheel naar een deel ipv het 

omgekeerde. 

Hysterie is een uitvergroting van een algemeen menselijke reactie, zoals ook perversies uitvergrotingen zijn van 

tendensen. Freud zegt dat alles een tegenkracht heeft om de kracht in stand te houden. Zoals schaamte eigenlijk ook 

zoekt naar voyeurisme e.d. Dus kunnen we spreken van reactieformaties. 

  

Freud zegt dat alles een tegenkracht heeft om de kracht in stand te houden. 

Vb. Schaamte is een barrière die driften tegen zichzelf oprichten MAAR schaamte is ook een complexe driftformatie 

(schaamte heeft aantrekkingskracht van het voyeurisme) 

Zo ook met walging :  geen walging zonder aantrekkingskracht van het vieze. 

  

Hysterie = lichaam dat extreem gevoelig reageert op iets bevoorbeeld op het vieze. 

  

Geen lichaam dat geen walging kent DUS geen seksualiteit zonder walging. De natuurlijke barrière die door de 

walgreactie wordt opgetrokken, wordt doorbroken bij seksuele verliefdheid. Bij seksuele verliefdheid gaan deeldriften 

opflakkeren en als deze heel sterk opflakkeren, leidt dit tot perversie. 

=>       - meer walging, minder perversie 

            - minder walging, meer perversie 

TUSSEN deze twee uitersten beweegt de seksualiteit 

Ook de geslachtsgemeenschap ontsnapt niet aan deze spanningsverhouding tussen perversie en hysterie (walging) 

  

Filosofie Examen 1 (2012): Vraag 2:  

Lacan en Aristoteles: genot met inhoud 

a)    vgl met genot zonder inhoud 

b)   waarin verschillen hun visies wat het met de mens kan doen 

  

Genot zonder inhoud wil zeggen dat het genot boven de handeling primeert. Het maakt totaal niet uit hoe het genot tot 

stand gekomen is. Bv. Plato zegt dat genot een toestandsverandering is en dat het niet uitmaakt hoe het genot tot 



stand komt, want het is enkel het opvullen van een leegte. Het is volgens Plato het herstellen van een verstoord 

evenwicht. Het dat van het genot is belangrijker dan het wat van het genot. 

  

Genot met inhoud is het wel belangrijk hoe het genot tot stand komt, een pintje drinken alleen of met onbekende is veel 

minder genotvol dan met je beste vriend. Het maakt dus zeker uit hoe de handeling voor het genot verloopt. 

  

Volgens Lacan is er een verschil tussen jouissance (genot met inhoud) en plaisir (lustbevrediging) bevoorbeeld 

vriendschap : vrienden waarmee je een bijzonder diepe band hebt, kies je niet omdat ze je gelukkig maken 

(lustprincipe) maar de vriendschap ontstaat doordat er iets in die persoon is dat je raakt (jouissance). 

Jouissance = een genot met inhoud dat verbonden is met een bepaalde werkelijkheid maar dat het welzijn van het 

individu niet altijd ten goede komt en het kan het individu isoleren uit een gemeenschap. 

Volgens Lacan is genot in de vorm van jouissance, iets dat je uit de gemeenschap kan trekken, je isoleren. Denk maar 

aan Antigone die tegen de wil in van de gemeenschap haar broer eerbiedig wil begraven en dit ondanks ze hiervoor wel 

haar eigen welzijn op het spel zet. 

  

Daartegen argumenteert Aristoteles dat het genot juist toegang verleent tot een groter geheel (eudaimonia). Het genot 

van Aristoteles is het plaatsen van de handelingen in zijn juiste context en deze perfect uit te voeren, je wordt in de 

gemeenschap opgenomen. 

Eudaimonia = genot dat voorkomt uit moreel goede handelingen, genot met meer inhoud dat men verbindt met de 

cultuurgemeenschap en een groter geheel (kosmos). 

  

Filosofie Examen 2 (2012): Vraag 3:  

agapè vs eros: 

  

Agapè = goddelijke liefde, de liefde die wij van God ontvangen 

 Liefde als keuze (charity), altijd bereid te vergeven, niet gebaseerd op eigen behoeften 

 ¹ Eros: God’s liefde lijdt niet aan gemis 

 ¹ Philia: God kan niet gezien worden als een vriend of een naaste (naastenliefde) 

 vriendschapsliefde heeft een voorkeur voor een persoon, agapè niet 

  

Agapè 

Eros 

Neerdalende liefde: van God naar mens 

Opstijgende liefde: een verlangen v/d mens naar het hogere 

Liefde wordt begrepen vanuit een overvloed (charity, generositeit) 

Liefde wordt begrepen vanuit een gemis 

(liefde bemint wat ze niet bezit) 

Liefde is onzelfzuchtig 

Liefhebben uit eigen gemis 

Spontaan, niet gemotiveerd door perfecties van het liefdesobject 

Gemotiveerd door perfecties 

(aan de kant van het liefdesobject) 

Waarde-onverschillig (liefde voor perfecties en imperfecties) & waarde-scheppend (geeft waarde aan het liefdesobject) 

Liefde omwille van waarde van het liefdesobject 

  

  

Filosofie Examen 2 (2012) : Vraag 4:  

Godsdienst en wetenschap op 1lijn? Verklaar+problemen? 

(De waarheidsclaims van de godsdienst zijn niet fundamenteel verschillend van de wetenschappelijke claims) 

Als godsdienst en wetenschap op één lijn staan dan moeten we godsdienst zien als een wetenschap die dingen verklaart 

en uitlegt. Hierbij concurreren ze tegen elkaar. 

Het probleem van Godsdienst is dat het niet openstaat voor kritiek; ze zouden ook steeds hun claims opnieuw moeten 

toetsen en herformuleren  als er iets nieuws ontdekt wordt.  Deze houding past niet bij de godsdienstige houding. Een 

ander probleem is dat een weterschapper die veel weet over weterschap een goede weternschapper is, maar iemand 

die veel weet over godsdienst is niet noodzakelijk een goede gelovige.Tevens is het zo dat wanneer men godsdienst en 



weterschap op één lijn zer als concurrenten dat het geloof weinig aantrekkelijk is voor de intellectuelen daar wetenschap 

steeds meer en meer verklaart. 

  

Overige: Vraag 1:  

Waarom is sabbelen van een kind sexueel (freud): 

  

Oorspronkelijk heeft het kind genot in het drinken aan de moederborst. Maar het kind blijft verder zuigen ondanks het 

geen honger/dorst meer heeft. Freud zegt dat dit seksueel is omdat dit een pregenitale deeldrift is. Hij beargumenteert: 

1. Volgens leer van Darwin: we leven voor 2 dingen, zelfbehoud en voortplanting, en ons hele leven staat hier in functie 

van. Het kind heeft geen honger meer maar blijft sabbelen; dus is het seksueel. Ook valt het seksuele niet samen met 

het genitale. Maar moeten we daarom besluiten dat het seksueel is? 

2. Freuds beste argument is het feit dat het enkel gaat om deeldriften die later ontplooien tot seksuele deeldriften. Dus 

neuspeuteren is niet seksueel bij kinderen. 

3. De moeder geniet seksueel van de handeling, en het kind ook want het geniet van het sabbelen en enkel het sabbelen. 

Hij maakt zich los van het object, de moeder is niet van belang want hij kan ook aan zijn eigen duim zuigen. Het genot 

zit puur in het sabbelen. 

  

Overige: Vraag 2:  

Perversie en hysterie 

  

Freud heeft aandacht voor walging, hij verklaart dit vanuit perversie en hysterie. 

Perversie een deeldrift die de bovenmacht neemt, daarom krijgen we de beweging van een geheel naar een deel ipv het 

omgekeerde. 

Hysterie is een uitvergroting van een algemeen menselijke reactie, zoals ook perversies uitvergrotingen zijn van 

tendensen. Freud zegt dat alles een tegenkracht heeft om de kracht in stand te houden. Zoals schaamte eigenlijk ook 

zoekt naar voyeurisme e.d. Dus kunnen we spreken van reactieformaties. 

  

Freud zegt dat alles een tegenkracht heeft om de kracht in stand te houden.Vb. Schaamte is een barrière die driften 

tegen zichzelf oprichten MAAR schaamte is ook een complexe driftformatie (schaamte heeft aantrekkingskracht van het 

voyeurisme)Zo ook met walging :  geen walging zonder aantrekkingskracht van het vieze. 

  

Hysterie = lichaam dat extreem gevoelig reageert op iets bevoorbeeld op het vieze. 

  

Geen lichaam dat geen walging kent DUS geen seksualiteit zonder walging. De natuurlijke barrière die door de 

walgreactie wordt opgetrokken, wordt doorbroken bij seksuele verliefdheid. Bij seksuele verliefdheid gaan deeldriften 

opflakkeren en als deze heel sterk opflakkeren, leidt dit tot perversie. 

=>       - meer walging, minder perversie            

- minder walging, meer perversie 

TUSSEN deze twee uitersten beweegt de seksualiteit 

Ook de geslachtsgemeenschap ontsnapt niet aan deze spanningsverhouding tussen perversie en hysterie (walging) 

  

  

  

Overige: Vraag 3: 

 Mystiek in de 2e fase: 

  

Neergaande fase: nacht van mystieke lijden 

 Scharnierpunt: zonder deze fase is er voor de mysticus geen ware mystiek 

 Een langdurige (kan meerdere jaren duren) beproeving die wordt gekenmerkt door depressie en zware 

zelfbeschuldigingen 

 Men heeft in niets zin (geen verlangen) en krijgt negatieve visioenen (acedia=zielendorheid) 

 Alle verlangen naar God dooft uit, spirituele zuivering: bevrijdt worden van het eigen ik en van het verlangen 

 Passiviteit staat centraal: uitschakelen vn eigen ik kan je niet zelf verwezenlijken 



 Besluit: in de mystieke nacht worstelt men om los te komen van het eigen ik en het verlangen op basis van volledige 

overgave aan God (men wilt niets meer) 

  

  

Overige: Vraag 4: 

  icoon relieken: 

  

Het mag enkel door moniken gemaakt worden bij de Byzantijnen en deze hebben een gave van God. Het is God die het 

hun geeft en zij zijn de boodschappers die het schilderen(niet persoonlijk gesigneerd). Voor gelovigen hebben deze dus 

een zeer diepe betekenis en je viert de nabijheid van God door het icoon aan te raken.  Ze maken geen 3D beelden 

omdat men dan oneervol zou kunnen zijn met God ( neus tss de vingers nemen). God is gesymboliseerd in het 

kunstwerk, hij heeft zijn gelaat getoond. Het is te vergelijken met de foto van je geliefde. 

  

Vraag 11: Sommige beweren symboolhandelingen irrationeel? Verklaar betekenis incarnatie aan de hand van een vb. 

  

Als X symbool staat voor Y, dan geloof je dat wanneer ik iets doe met X dit zal waargenomen worden door Y, Y zal dit 

‘voelen’. VOODOO godsdienst is hiervan een voorbeeld, je gelooft wanneer je met een naaldje in een popje prikt dat 

staat voor je ex-lief, dat je ex dit gaat voelen. Dit is dom, je weet dat dit niet kan. Het is ook irrationeel doordat je een 

causaal verband gaat  rechtvaardigen met foute argumenten. 

  

Relikwieën, zijn een zeer goed voorbeeld van Betekenisincarnatie. Het object(symbool) is verweven met de 

werkelijkheid waarvoor het staat. Als je van papa een horloge hebt gekregen voor zijn dood, dan staat dat horloge 

symbool voor je papa, maar voor buitenstaanders is het een gewoon horloge, er is een onzichtbare causale band met 

het horloge. Reliekwieën zijn een bijzondere klasse symbolen die hun meerwaarde ontlenen aan het feit dat ze aan 

iemand hebben toebehoord, door iemand geschonken  

 

 1. Welke drie kritieken kan je geven op Aristoteles' visie op lust?  

2. a)Wat is libertas indifferentiae?  

b) Waarom is het bij libertas indifferentiae niet mogelijk om morele verantwoordelijkheid toe te wijzen?  

3.a)Waarom is de onzichtbaarheid van Jahwe niet het doorslaggevende argument voor het joodse beeldverbod?  

b)Een vraag met iconen en goddelijke invloed  

4. Welke redenen geven Freud en de psychoanalyse omtrent het feit dat seksualiteit een verwarrend gegeven is? 

 

1. Zowel Augustinus als Plato hebben zeggen dat lust moreel onbetrouwbaar is. Leg uit ahv hun ontologie.  

2. 'De waarheid in een gelijkenis zit niet in de overeenkomst' (of iets dergelijks). Voor welk soort symbolen geldt deze 

stelling? Leg uit + voorbeeld.  

3. Freuds visie op seksualiteit is zeer ruim. Toon aan.  

4. Leg uit: barmhartigheid als onderbreking van de bestaande vormen van altruïsme barmhartigheid als uitbreiding en 

radicalisering van de bestaande vormen van altruïsme 

  

Filosofie Examen 1 (2012): 

 1. Bespreek de metafysische uitgangspunten van de ontwikkelingspsychologie van de leer van de seksuele ontwikkeling 

en bespreek de kritieken van Freud hierop.  

2. Lacan en Aristoteles hebben het over genot met inhoud  

A. Leg uit wat genot met inhoud is door het te plaatsen tegenover de stelling dat genot inhoudsloos is.  

B. Aristoteles en Lacan hebben een andere visie over wat deze vorm van genot met de mens kan doen, toon aan.  

3. Bespreek: barmhartigheid als onderbreking van bestaande vormen van altruïsme  

4. a) sommige mensen beweren dat symboolhandelingen irrationeel zijn: wat betekent deze uitspraak?  

b) Leg uit wat betekenisincarnatie is aan de hand van een voorbeeld. 

  

  

Filosofie Examen 2 (2012): 

 1. Freud en complexen: 

a) Wat zijn complexen, en welke 4? 

b) Geef visie van ontwikkelingspsychologie hierover  

2. Ook Lacan en Aristoteles  (Wat bedoelt Aristoteles als hij zegt dat genot inhoud kan hebben? Waarin verschilt de visie 

van lacan hiermee?) 



3. Verschillen tussen Eros en Agapè  

4. Godsdienst en wetenschap op dezelfde lijn: 

a) Verklaar 

b) Geef problemen hiermee 

 

 


