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FRIEDRICH NIETZSCHE

(1844-1900)

“ Wat mij niet doodt,  

maakt mij sterker.”

“  Als je in de afgrond kijkt,   

kijkt de afgrond ook in jou.”

“  Er bestaan geen feiten,  

alleen interpretaties.”





HANNAH ARENDT 

(1906-1975)

“Het ‘kwaad’ is in wezen banaal.”

“ Gelijkheid is het resultaat  

van menselijke organisatie.  

We worden niet als gelijken 

geboren.”

“ De meest radicale revolutionair  

is de dag na de revolutie 

 conservatief.”





JEAN-PAUL SARTRE

(1905-1980)

“De hel, dat zijn de anderen.”

“ De mens is alleen dat  

wat hij van zichzelf maakt.”

“ Het leven heeft geen a priori zin.  

Het is jouw zaak om er zin aan  

te geven, en waarde betekent  

niets anders dan de zin die jij  

hebt gekozen.”





MALCOLM X

(1925-1965)

“ Kapitalisme zonder racisme  

bestaat niet.”

“ We kunnen niet denken dat we voor 

anderen acceptabel zijn voordat we 

hebben bewezen dat we acceptabel 

zijn voor onszelf.”

“Struikelen is niet vallen.”





BARUCH SPINOZA

(1632-1677)

“ Alleen de rede en het schouwende 

weten leveren de juiste kennis op.”

“ Angst kan niet bestaan zonder hoop 

en hoop niet zonder angst.”

“ Alles wat voortreffelijk is,  

is even moeilijk als zeldzaam.”





DESIDERIUS ERASMUS

(1466-1536)

“ Onwetendheid is de moeder  

van de hoogmoed.”

“ Liefde kun je evenmin verbergen  

als hoesten.”

“ Oorlog is aangenaam voor wie  

hem niet kent.”





GEORG WILHELM  

FRIEDRICH HEGEL 

(1770-1831)

“ Vrij ben ik, wanneer ik bij mezelf 

ben.”

“ Het volk is dat deel van de natie  

dat niet weet wat het wil.”

“ De wereldgeschiedenis is niet de 

bron van het geluk. De perioden  

van geluk zijn lege bladzijden in  

die geschiedenis.”





LAO TSE 

(604-531 v. Chr.)

“ Als je iets wil pakken, moet je  

het heel even loslaten. Als je  

iets wil loslaten, moet je het  

heel even pakken.”

“ Wie goed naar de staart van  

de kikker kijkt, ziet dat hij er  

geen heeft.”

“ Het is verstandiger een kaars  

aan te steken dan te klagen  

over de duisternis.”





SIMONE DE BEAUVOIR 

(1908-1986)

“ Je bent niet als vrouw geboren,  

je wordt er een.”

“ Een man is altijd zo jong als hij zich 

voelt, maar zelden zo belangrijk.”

“ Verander je leven vandaag  

nog. Gok niet op de toekomst,  

handel nu, zonder uitstel.”





WILLIAM EDWARD  

BURGHARDT DU BOIS 

(1868-1963)

“ De kosten van vrijheid zijn lager 

dan de prijs van onderdrukking.”

“ De meeste mensen kunnen zich  

geen voorstelling maken van 

 vrijheid die niet de slavernij  

van iemand anders betekent.”

“ De oorzaak van oorlog is  

de voorbereiding op oorlog.”


