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Toelichting 
 
De invloed van Descartes kan nauwelijks overschat worden. Iedereen 
kent zijn uitspraak 'Ik denk, dus ik besta'.  Wat Descartes schreef was: 
'Cogito ergo sum', ik denk, dus ik ben.  Met die uitspraak introduceerde 
hij het dualisme, de scheiding tussen geest en lichaam, of anders gezegd 
tussen geest en materie.  
Bijna vier eeuwen na Descartes kunnen we ons nog steeds niet of 
nauwelijks losmaken van het beeld van de geest (of de ziel) die in ons 
lichaam huist.  Dat lichaam lijkt op een machine, dacht Descartes, dat 
bestuurd wordt door onze geest, ons bewustzijn. Dat roept allerlei 
vragen op. Is die geest te lokaliseren? Hoe stuurt die het lichaam? 
Sommige mensen denken dat onze geest onze eigenlijke ik is, dat we in 
een spiegel niet naar onszelf kijken, maar naar het gezicht van het 
lichaam waar ik in vertoef.  
Descartes laat door zijn twijfelexperiment zien dat hij een rationalist is. 
Je kunt de wereld alleen leren kennen door je verstand te gebruiken. Je 
zintuigen kun je niet vertrouwen. Ook in zijn tijd waren er mensen die 
er anders over dachten. Empiristen zeiden dat de natuurwetenschap juist 
op de ervaring moest berusten. Newton (geboren in 1642) zou als 
kritiek op Descartes gezegd hebben: 'Ik verzin geen hypothesen'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatuurtips: 
Filosofie voor jonge denkers van Jeremy Weate, uitg. Callenbach, pag. 24 – 25, en 55 – 56 

De wereld van Sofie van Jostein Gaarder, uitg. Houtekiet, pag. 254 t/m 267 

De verbeelding van het denken, redactie Jan Bor, uitg. Contact, pag 243 t/m 247 
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Descartes vragen 
 
 
Wat weet jij zeker? 
 
Wat is leuker twijfelen of zeker weten? 
 
Vraag jij je wel eens af of alles om je heen niet een droom is? 
 
Hoe kun je door twijfelen iets zeker weten? 
 
Weet je dat je bestaat doordat je denkt? Of kun je hier ook aan 
twijfelen? Of heb je andere redenen om zeker te weten dat je bestaat? 
 
Kun je wel zeker weten of de wereld er is wanneer je het niet ziet? 
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Descartes (twijfelen) 
 
Descartes is geboren in Frankrijk in het jaar 1596 in een klein dorpje. 
Descartes is een beroemd filosoof, hij is zo beroemd geworden dat dit 
dorpje nu zijn naam heeft: het dorpje Descartes. Ook zijn er straten in 
vele steden die Descartesstraat of Descarteslaan heten. Descartes zijn 
vader was nooit thuis en zijn moeder stierf toen hij nog maar een jaar 
was. Hij ging toen met zijn broertjes en zusjes bij zijn oma wonen. Hij 
werd naar school gestuurd. Descartes is daarna gaan studeren aan de 
universiteit waarna hij het leger inging. Zo kwam hij van Frankrijk 
terecht in Nederland. In Breda ging hij het Nederlandse leger in. 
Wanneer je in die tijd in het leger zat, werd je met je leger op 
verschillende plekken gedropt.  Op een mooie zomeravond bevond het 
leger zich bij het plaatsje Ulm, in het zuiden van Duitsland. Het is daar 
best wel heuvelachtig. Na een lange wandeling komt Descartes boven op 
een heuvel aan. Hij is op het hoogste punt in de hele omgeving. Hijgend 
gaat hij op een grote steen zitten om zo van het uitzicht te genieten. 
Descartes’ grootste hobby is nadenken. Al lopend naar boven was hij al 
heel de tijd aan het nadenken over proeven die hij kon uitvoeren, over 
het waarom van dit en het waarom van dat. In het leger hield hij zich 
voornamelijk bezig met het verzinnen van wapens. Mooie gedachten 
borrelden naar boven. Uitrustend op de steen dacht Descartes aan 
wetenschappelijke dingen. Daar op die steen, met dit fantastische 
uitzicht, volop genietend van de natuur, kreeg hij een hele bijzondere 
ervaring. Het zien van alle mooie dingen en het denken over de natuur, 
brachten hem op een ingenieus idee. Hij kreeg een idee dat hij wilde 
uitwerken. Een idee dat nog niemand verzonnen had. Hij wist niet hoe 
snel hij naar beneden moest rennen om dit idee op te schrijven. Hij 
wilde dit idee absoluut niet vergeten. Hij had het idee te weten hoe de 
wereld precies in elkaar stak. Descartes ging uit het leger en ging boeken 
schrijven, hij richtte zich volledig op de wetenschap. Descartes ging in 
Parijs wonen en daarna in Amsterdam. Daar schreef hij zijn eerste echte 
boek. Het heette: ‘over de wereld’. Het boek gaat over hoe de wereld in 
elkaar steekt. Het idee dat hij in Duitsland boven op de berg kreeg, die 
bijzondere ervaring, ging over de wereld. Hij probeerde zijn ideeën op te 
schrijven maar dat ging moeilijker dan hij dacht. Hij ging aan de slag in 
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een kamertje in Amsterdam waar hij allerlei proeven deed. Door middel 
van de proeven, wilde hij  er achter komen hoe de natuur precies werkt. 
Descartes heeft zijn hele leven besteed aan het doen van proeven en 
experimenten en het schrijven van boeken. Descartes deed bijvoorbeeld 
proeven met kikkers om te kijken hoe ze zich bewegen. Hij maakte veel 
eigen instrumenten die er heel ingewikkeld uitzagen. Hij deed niet alleen 
maar experimenten met dingen en dieren zoals kikkers, hij deed ook een 
experiment met zijn gedachten. Hij vroeg zich af of we wel zeker kunnen 
zijn dat wanneer we dromen we ook echt dromen. Misschien, zijn we 
wel altijd aan het dromen wanneer we wakker zijn. Hoe kunnen we 
zeker zijn dat nu niet een droom is? Zou het kunnen dat elke dag een 
droom is? Descartes ging twijfelen aan alles, hij twijfelde aan alles wat hij 
zag en deed. Wanneer je je ogen dicht hebt, kan je nooit zeker weten of 
niet alles weg is, omdat je de wereld niet ziet met gesloten ogen. 
Wanneer je met je rug naar het raam zit, zie je niet wat er achter je is. 
Kun je wel zeker weten of de wereld er is wanneer je het niet ziet? 
Door aan alles, maar dan ook echt aan alles te twijfelen, kun je maar een 
ding echt zeker weten, dacht Descartes. Als ik aan alles twijfel, weet ik 
maar een ding zeker: en dat is, dat ik twijfel. Wat betekent dat nou dat ik 
twijfel: dat betekent dat ik besta, ik ben. Dat ik ben, is de enige zekerheid 
die ik heb in het leven. 
Nu heb ik een aantal belangrijke dingen over Descartes verteld. 
Descartes twijfelt. Hij twijfelt of alles niet een droom is, en wanneer we 
slapen dat dan eigenlijk alles echt is. En door het twijfelen aan alles, wist 
hij maar een ding zeker en dat is dat hij bestaat. Alle andere dingen kun 
je niet zeker weten.  Je weet niet zeker of de zon morgen op komt, je 
weet niet zeker of je huis er nog staat, je kunt je huis namelijk niet zien. 
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Descartes 
Werkblad van: 
 

Descartes is een filosoof die niet 
alleen experimenten uitvoerde met 
kikkers en vliegen en andere dieren, 
maar ook met zijn eigen gedachten. 
Descartes deed een denkexperiment 
waarbij hij aan alles ging twijfelen. Hij 
twijfelde aan de echtheid van de 
stoelen en de tafels, aan de echtheid 
van de mensen om hem heen. 
Descartes was op zoek naar 
zekerheid. Hij wilde weten waar hij nu 
echt zeker van kon zijn. Door aan alles 
te twijfelen, hoopte hij erachter te 

komen waar hij absoluut niet aan kon twijfelen.  
 
Noem drie dingen op waar jij absoluut zeker van bent. 
- 
- 
- 
 
Leg uit waarom je weet dat je deze dingen absoluut zeker weet. 
 
 
 
 
Noem drie dingen op waarover je kunt twijfelen.  
- 
- 
- 
 
Leg uit waarom je over deze drie dingen kunt twijfelen. 
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Vragen van kinderen 
 
Je bent niet de eerste die n.a.v. dit verhaal met kinderen gaat filosoferen. 
Hieronder hebben we vragen opgeschreven die kinderen eerder n.a.v. dit 
verhaal hebben geformuleerd. Denk vooral niet: mijn kinderen hebben 
niet zulke goede vragen bedacht. Voor dit boekje hebben we natuurlijk 
de allermooiste uitgezocht. 
 
 
• Als de wereld een droom is, is het dan ook een gedachte? Of komt 

ie ergens anders vandaan? 
 
• Als iedereen zeker weet dat hij bestaat, weet je dan ook van een 

ander dat hij bestaat? 
 
• Wat is zekerheid? 
 
• Waarom ga je twijfelen aan alles, als je zekerheid probeert te 

krijgen? 
 
• Waarom twijfel je aan alles en niet aan jezelf? 
 
• Ik kan voelen, ruiken, horen, zien. Hoe kun je dan denken dat alles 

wat je ziet enzo er niet is? 
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Descartes in Nederland 
 
Je school staat in Egmond, of in Deventer, of ... Descartes heeft in 
verschillende plaatsen in Nederland gewoond. Als dat bij jou in de buurt 
is, is het altijd aardig daar even aandacht aan te besteden. Niet dat er 
veel te zien is, meestal niet meer dan een bordje op het huis. Alleen in 
Den Haag staat een standbeeld van Descartes, op het Newtonplein. De 
Cartesiusstraat is daar vlakbij. Cartesius is de Latijnse naam voor 
Descartes.  
Descartes kwam in Nederland eerst in Breda. Hij zat toen in het leger. 
Overdag liep hij met een vriend door de stad, ze bedachten er de zgn. 
valwetten, die in verband staan met de zwaartekracht.  
In Leiden is Descartes heel veel geweest. In 1630 had hij zich als student 
ingeschreven. In 1637 verscheen in deze stad zijn beroemdste werk 
'Discours de la Méthode', waarin hij zijn twijfelexperiment beschrijft. In 
1640 en 1641 woonde hij op Rapenburg 21. 
Descartes heeft ook in Franeker gewoond, in 1629 in een kasteeltje bij 
de Westerpoort. Daar is helaas niets van terug te vinden. 
In Amsterdam heeft hij op verschillende plaatsen gewoond, in de Nes, de 
Kalverstraat en op de Westermarkt 6. Daar woonde hij in 1634 met zijn 
vriendin Helena Jans, waarmee hij in 1635 een kind kreeg.  
In Deventer logeerde Descartes vanaf mei 1632 in een huis aan de Lange 
Bisschopsstraat. In 1635 werd er zijn dochter Fransingte geboren. In 
Deventer heeft Descartes waarschijnlijk een gelukkige tijd gehad, tot het 
meisje in 1640, amper vijf jaar oud overleed. 
Descartes hield van het platteland, vooral de streek achter de duinen 
trok hem aan. In 1637 al wilde Descartes, met zijn vriendin en dochter, in 
Egmond gaan wonen. Dat lukte toen niet. Van 1643 tot 1649 heeft hij wel 
in Egmond aan de Hoef gewoond, op de hoek van de Prinses 
Margrietlaan en de Tiggellaan. 
 
 
ontleend aan de Filosofische Reisgids voor Nederland en Vlaanderen van Erno Eskens, 

uitgeverij Contact Amsterdam 2000 
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