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FILOSOFEREN MET BEIDE BENEN OP DE GROND 
 

 
Als je iets op papier wil zetten over een filosofisch on-
derwerp, ga dan een paar uur de sauna in. Een relaxte 
ambiance, waarin de ideeën vanzelf de geest binnen-
stromen. Ook dít stuk is er tot leven gekomen.  
Eerst schrijf ik hoe ik de Ethica Nicomachea van 
Aristoteles, vertaald en toegelicht door Charles Hup-
perts en Bartel Poortman, waardeer. i Vervolgens maak 
ik dankbaar gebruik van de driedelige Inleiding van 
beide heren en tenslotte geef ik mijn persoonlijke 
indruk van ‘de man áchter de Ethica Nicomachea’.  

 
 
HUPPERTS EN POORTMAN 
 
Zij hebben uitstekend werk verricht. Ik kan niet beoordelen hoe goed hun verta-
ling van het Grieks in het Nederlands is, waar wat zij van Aristoteles aan het 
papier hebben toevertrouwd is zéér leesbaar. Van het notenapparaat is veel werk 
gemaakt, misschien wel te veel: er zijn momenten waarop je met je neus meer in 
de noten dan in de Ethica Nicomachea zelf zit. Soms is de uitleg van de tekst 
overbodig.  
De Inleiding is uitmuntend. Wie de Ethica Nicomachea goed tot zich wil ne-
men, mag deze niet overslaan! Zij lijkt mij ook een goede gids bij het lezen van 
meer ‘wetenschappelijke’ en theoretische werken van Aristoteles. Om de lezer 
van dit essay – ik heb geen flauw idee welke surfers op internet er bij stilstaan – 
maar vooral mijzelf een plezier te doen geef ik de Inleiding kort weer. Die sa-
menvatting is even taai als kort, maar help het gedachtegoed van Aristoteles 
snel weer tot je te nemen bij een nieuw leesavontuur met deze klassieke filo-
soof. 
 
 
DE INLEIDING VAN HUPPERTS EN POORTMAN SAMENGE-
VAT  
 
De driedeling die Hupperts en Poortman hanteren is helder. Die neem ik graag 
als uitgangspunt voor de samenvatting die nu volgt. Het zij me veroorloofd er 
een vierdeling van te maken en de titels te veranderen. 
 
 
KORTE LEVENSSCHETS VAN ARISTOTELES 
 
Aristoteles wordt geboren in 384 voor Christus. Zijn vader, Nicomachus, stamt 
af van een oud geslacht van geneesheren en is zelf lijfarts van Amyntas III, ko-
ning van Macedonië. 
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Aristoteles studeert aan de Academie van Plato. Dat is een religieus-culturele 
vereniging, een zogenaamde thiasos, gewijd aan de Mousai, beschermgodinnen 
van de algemene ontwikkeling. Sussitia, gemeenschappelijk maaltijden, zijn er 
gebruik. Aristoteles is zo’n twintig jaar aan de Academie van Plato verbonden. 
Hij maakt er grondig kennis met de filosofie van zijn leermeester, maar ook met 
die van de Presocraten, sofisten en Socrates. Hij staat bekend om zijn scherpe 
kritiek op de leer van Plato. 
In 343 wordt hij ‘tutor’ van 
Alexander, de dán dertien- 
jarige zoon van Philippus 
van Macedonië. Aristoteles 
keert in 335 terug naar 
Athene en sticht een eigen 
school aan de noordkant van 
de stad, het lukeion, ge- 
noemd naar Apollo Lukeios, 
beschermer tegen de wol- 
ven. Het ons bekende woord 
lyceum is ervan afgeleid. 
Met dat lukeion wordt ook       ‘De School van Athene’ in de Stanze di Rafaello (Vaticaans Museum) 
het begrip peripatos, wandel- 
gang, in verband gebracht: alsof er aan peripatetici, mensen die rondwandelen,  
lesgegeven wordt. Men neemt aan, dat dit pas ná de dood van Aristoteles het 
geval is. 
 
Het gaat bij Aristoteles om exoterische werken: die zijn voor publicatie be-
stemd. Er is echter weinig van overgeleverd. De meeste werken van Aristoteles 
die wij nu nog kennen bestaan eigenlijk uit collegeaantekeningen bestemd voor 
gebruik bínnen de school. De Ethica Nicomachea, bijvoorbeeld, is collegestof. 
 
 
WETENSCHAPPELIJKE DENKBEELDEN VAN EN IN DE TIJD VAN ARISTOTELES 
 
Hoe zijn de wetenschappen in die tijd en de daarmee bewaarde werken van 
Aristoteles ingedeeld? Men onderscheidt drie grote groepen: productieve, prak-
tische en theoretische wetenschappen. ii Tot de productieve wetenschappen re-
kent men onder andere de ‘Poetica’ en ‘Rhetorica’ van Aristoteles. De ‘Ethica’ 
en ‘Politica’ vallen onder de praktische wetenschappen. De theoretische weten-
schappen zijn weer onder te verdelen in fysica – daaronder vallen zijn ‘Physica’, 
de biologische werken en de meteorologie –, mathematica en eerste filosofie of 
theologica. De laatste genoemde wetenschap gaat over het zijnde als zijnde of 
over het onveranderlijke. 
 
Meestal gebruikt Aristoteles epistèmè, wetenschap, in ruime zin. Maar als hij 
het begrip in theoretische zin gebruikt, dan hanteert hij er een begrip als technè, 
kunst of kunde, naast. 
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Wetenschap houdt zich niet alleen bezig met hoti, ‘het feit dat’, maar ook met 
dihoti, ‘kennis van het waarom’. Wetenschap wil beweringen doen over een 
verschijnsel als universale, niet als particulare. 
 
Er wordt in de Griekse wetenschap veelvuldig gebruik gemaakt van het syllo-
gisme. Dit bestaat uit twee premissen en een conclusie. Er hoort een implicatie 
of middenterm bij. 
Voorbeeld: (B) alle levende wezens (A) zijn sterfelijk. (C) Alle mensen (B) zijn 
levende wezens. B is de middenterm en die maakt de volgende redenering en 
conclusie mogelijk: A komt toe aan B, B komt toe aan C, dus komt A toe aan C. 
‘Levende wezens’ vallen onder het begrip genus, ‘mensen’ worden tot de spe-
cies gerekend. 
 
De premissen moeten proota of ‘eerst’ zijn: ze moeten duidelijker en zekerder 
zijn dan de conclusie en logisch eerder, in díe zin dat de feiten in de conclusie 
ervan afgeleid kunnen worden. Een ‘sterke’ vorm van de premissen zijn de ar-
chai. Dit zijn beginpunten die direct inzichtelijk zijn, bijvoorbeeld logische 
principes als die van de uitgesloten derde – A is B of A is niet-B, een derde 
mogelijkheid is er niet – en die van de contradictie. Een voorbeeld van het laats-
te: een bewering en haar negatie kunnen niet tegelijk waar zijn. In de wiskunde 
geldt bijvoorbeeld het axioma ‘de lijn is de kortste afstand tussen twee punten’. 
De eerste uitspraken in natuurlijke bewegingen en processen worden hypothesen 
genoemd. 
 
Epagoogè of inductie is de weg die naar de archai leidt. Wetenschappers moe-
ten vaak waarnemen en ervaren: van de empeiria naar de universale. De waar-
heid wordt ‘beproefd’ in de toepassing van de archai. De geest of nous is daar-
toe het vermogen. 
 
Aristoteles kent vier stappen in zijn methode van onderzoek. 
Stap 1 is het vaststellen van de archè. Daarbij vraagt hij zich af: ‘Wat bedoelen 
we als we over dit principe of over deze archè spreken?’ 
De tweede stap bestaat uit de endoxa: het inventariseren van de meningen van 
anderen. 
Stap 3 behelst het onderzoek naar de voorgestelde of veronderstelde principes of 
archai en het onderzoek naar de endoxa. Deze stap leidt tot het formuleren en 
bespreken van allerlei aporiai of problemen. 
De vierde stap is het op zoek gaan naar de relevante feiten en hun samenhang 
waarmee de oplossing van de aporiai dichterbij komt. 
 
Als we de stappen toepassen op de Ethica, moeten we eerst object en doel vast-
stellen. Het object is de archè van het menselijk gedrag. Het doel is eudaimonia 
of geluk. De stappen zijn er uiteindelijk op gericht de relaties van de feiten met 
de archè bloot te leggen. 
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Voor Aristoteles dient men bij dit alles uit te gaan van tien categorieën: sub-
stantie, kwantiteit, kwaliteit, relatie, plaats, tijd, positie enzovoort. Alleen de 
eerste categorie kan geen predikaat zijn: substantie is altijd  hypokreimenon of 
subject. De overige negen categorieën kunnen wél predikaat zijn: wat ze ‘uit-
zeggen’ over de dingen zijn acccidenten. Dus in de werkelijkheid is alles óf een 
substantie óf een accident van een substantie. iii 
 
Er zijn primaire en secundaire substanties. Primaire substanties zijn alle con-
crete dingen, dingen die we kunnen aanraken. Secundaire substanties zijn de 
species of genera van primaire substanties. Genera zijn bijvoorbeeld ‘levende 
wezens’, species ‘mensen’. Secundaire substanties classificeren de primaire 
substanties. Accidenten doen dat niet. 
 
Aristoteles is physikos of natuurfilosoof. Voor hem is de eidos of vorm van iets 
van belang: eidos heeft betrekking op die eigenschappen die iets maken tot wat 
het in essentie is. Bij een levend wezen is dat de functionele organisatie die doet 
leven en handelen. Materie is datgene waarin de vorm wordt gerealiseerd. 
Voorzover materie iets is dat aanleg heeft iets te worden spreekt Aristoteles van 
potentialiteit of dynamis. Als die potentialiteit in materie gerealiseerd is, spreekt 
Aristoteles van actualiteit of energeia.  
 
Het veranderen van potentialiteit in actualiteit, dát proces noemt Aristoteles 
kinèsis. Daarbij onderscheidt hij verschillende verklarende oorzaken of redenen, 
aitia of causa genoemd: causa materialis (het ‘bouwmateriaal’ waarvan het 
ding is gemaakt), causa efficiens (bewegingsoorzaak of werkoorzaak), causa 
formalis (veroorzaker van de vorm van het voorwerp) en causa finalis of doe-
loorzaak. 
 
Een verklaring die de natuurprocessen probeert te begrijpen vanuit het eindpunt 
of telos waarop ze gericht zijn, heet een teleologische verklaring. Er zijn twee 
vormen: iets vindt plaats of ís terwille van iets anders of iemand dóet iets terwil-
le van iets anders. Het eerste vindt onbewust plaats, het tweede bewust. Alleen 
in het laatste geval kan telos samenvallen met een bewuste bedoeling. 
Voor een teleologische verklaring wordt de hypothetische noodzakelijkheid als 
voorwaarde voor een proces helder. Vanuit de teleologie worden ook begrippen 
als toeval en noodzaak helder. 
 
Nu iets over het wereldbeeld: men onderscheidt een sublunaire en supralunaire 
wereld. Tot de sublunaire wereld horen de elementen vuur, lucht, aarde en wa-
ter. Voorwerpen waarin lucht of vuur hoofdbestanddeel zijn willen naar boven 
bewegen, voorwerpen die hoofdzakelijk uit aarde of water zijn samengesteld 
willen naar beneden (zwaartekracht)  bewegen. Dat verklaart ook de wereld van 
de veranderingen. 
De supralunaire wereld bestaat uit ether: die beweegt van nature in cirkels. Die 
bewegingen moeten we ons constant en eeuwig voorstellen. Ze is niet aan ver-
andering onderhevig. Dus: de supralunaire wereld is een kosmos waarin een 
eeuwige beweging, zónder verandering daarin, plaatsvindt. 
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Aristoteles redeneert als volgt verder: datgene wat uiteindelijk voor de bewe-
ging verantwoordelijk is, mag zelf niet in beweging zijn, anders komen we te-
recht in een oneindige, vicieuze redenering. Conclusie: er móet een beweger 
zijn die zelf niet beweegt. Hoe kan het eerst bewegende dat zelf onbewogen is 
dan beweging veroorzaken? Niet als ‘werkoorzaak, causa efficiens, maar alleen 
als finale ‘oorzaak’ van beweging. Uiteindelijk bestaat dat uit zuivere actuali-
teit, theos. Het is denken als continue actualiteit, zónder beweging of verande-
ring. Denken is de hoogste en meest volledige activiteit. Het is van het lichaam 
gescheiden en kan niet vergaan. 
 
Het intellect is potentieel gelijk aan alle denkobjecten of gedachten. Het heeft 
zélf geen vorm of structuur. Het intellect kan dus héél de werkelijkheid vatten. 
Maar het vatten van de universalia kan niet zonder phantasia of beelden. 
Want de waarneming neemt uitsluitend de vorm of eidos van iets in zich op en 
maakt er een phantasia of beeld van. Dit wordt in het geheugen bewaard. Hier 
vinden we de ‘empirische’ insteek van Aristoteles. 
 
Het leven zélf voltrekt zich op drie niveaus: vegetatief (planten), sensitief – die-
ren die hun zintuigen gebruiken en bewegen – en intellectueel. Bij dit laatste 
gaat het om de nous die in staat is om in de particularia structuren of universa-
lia te zien. 
 
 
DE ETHICA EN DE DENKBEELDEN VAN HAAR TIJD 
 
De Ethica is geschreven tegen de achtergrond van de polis. De polis is in essen-
tie éérder dan het individu. Autarkie is de vorm of eidos van de polis: ze maakt 
de vervulling van de noodzakelijke levensbehoeften én van de behoeften van het 
goede leven mogelijk.  
Van de drie menselijke activiteiten produceren, handelen en beschouwen gaat 
het in de polis vooral om prattein, dit is handelen. 
 
De vroegste filosofen, natuurfilosofen, vanaf circa 600 voor Christus, waren 
nog sterk op de physis of natuur gericht en dachten na over zaken als het ene en 
het vele. Maar in de tijd van Aristoteles en de Ethica komt de mens-als-zodanig 
meer in beeld. Dat begint al met algemene gedachten van de Zeven Wijzen, 
waaronder Thales van Milete en Solon, zoals ‘Ken uzelf’. 
 
De verschuiving van het kosmocentrische naar het antropocentrische denken in 
de 5e eeuw voor Christus is vooral aan twee factoren te danken: 
 de verdere democratische ontwikkeling van Athene waarin de sofisten en 

hun retorica een steeds grotere rol gaan spelen 
 de veelheid aan natuurfilosofieën die scepsis en uiteindelijk een kritische 

instelling opriepen: Protagoras bijvoorbeeld verkondigde de homomensura-
stelling – de mens is de maat van alle dingen – en de sofisten verwierpen de 
conventionele moraal vanwege haar nadruk op de physis oftewel het recht 
van de sterkste. 
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Natuurlijk klinkt ook Socrates (469-399) in de 
Ethica door. Hij heeft de ontwikkeling van de 
ethiek een sterke impuls gegeven. Anders dan 
Protagoras benadrukt hij, dat algemeen geldende 
kennis met betrekking tot zeden en normen wel 
degelijk mogelijk is en dat het doel eudaimonia 
of geluk is. Maar zijn opvatting van ethiek is 
nogal intellectualistisch: als je wéét wat deugd is, 
handel je er ook naar (Socratisch determinisme). 
Aristoteles is ervan overtuigd, dat wie ‘weet’ niet 
altijd ‘doet’. In de Ethica benadrukt hij het be- 
lang van dispositie, gewenning en deugd. 
 

Het kan niet anders of er zit ook heel wat ‘Plato’ (vanaf 385 voor Christus) in de 
Ethica. Wat bij Socrates de begrippen zijn, krijgt bij Plato de status van Vormen 
of Ideeën. Anders dan Aristoteles denkt Plato deze lós van de objecten: hij 
creëert een aparte ‘wereld van de Ideeën’ (Platoons dualisme). De zintuiglijke 
wereld is slechts object van doxa of opinie en is dus schijn. Het eígenlijke ob-
ject van kennis zijn de Vormen of Ideeën. De hoogste Vorm is het Goede. Filo-
sofen hebben kennis van de hoogste Vormen: zij moeten de mensen leiden. iv 
 
Aristoteles bekritiseert de vormenleer van Plato: de vorm of eidos bevindt zich 
niet ver weg in de transcendente ‘wereld van de Ideeën’ maar in iedere substan-
tie of ding. Bovendien is de Vorm van het Goede onbereikbaar: het moet gaan 
om het voor de mens haalbare. 
 
In Aristoteles’ tijd speelt ook het gedachtegoed van de cynici en cyrenaeici een 
rol. De eerstgenoemden benadrukten de ascese als praktisch middel om tot eu-
daimonia te komen, terwijl de cyrenaeici het hoogste levensdoel vooral zochten 
in hedonè of genot. Aristoteles heeft weinig met ascese, méér met genot. Hij 
wijdt er in de Ethica heel wat woorden aan. Maar zoals bij alle strevingen en 
handelingen van de mens pleit hij ook hier voor de ‘juiste maat’. Genot wordt 
weliswaar om zichzelfs wille nagestreefd, maar is niet het hoogste levensdoel. 
Die eer valt te beurt aan het geluk. 
 
 
DE ETHICA NADER BEKEKEN 
 
De Ethica Nicomachea bestaat uit tien boeken. De boeken V tot en met VII zijn 
vrijwel identiek aan de boeken IV tot en met VI van een ander werk van Aristo-
teles, de Ethica Eudemia (zeven boeken). 
 
De Ethica Nicomachea is een werktekst voor Aristoteles’ colleges: het werk 
lijkt tot studenten te spreken. Er wordt bijvoorbeeld naar een tabel verwezen die 
vermoedelijk in het lokaal hing. Het werk is didactisch van aard, want af en toe 
worden methodische excursies ingelast. Literaire pretenties zijn afwezig. 
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Aristoteles’ aanpak is als volgt: 
 eerst worden de ta phainomena of verschijnselen, in casu de endoxa of 

opvattingen van mensen, in beeld gebracht 
 daar waar ze elkaar tegenspreken worden de ‘problemen gesteld’ 
 en vervolgens worden er onderscheidingen gemaakt en onduidelijkheden 

opgelost. 
 
De psychè of ziel is in de Ethica pro-
minent aanwezig. Anders dan bij Plato, 
die de ziel lós van het lichaam denkt, 
ziet Aristoteles de psychè of ziel als le-
vensbeginsel: de ziel is datgene waar-
door levende wezens zich onderschei-
den van levenloze dingen. De Aristo-
telische ziel is zeer ‘gelaagd’ en lijkt 
alles te omvatten dat niet echt lichame-
lijk is. De ziel heeft een rationeel en 
een niet-rationeel deel. Het laatste is óf 
puur vegetatief óf passief-rationeel.  
Dit laatste is het gebied van het sensitie-   Ria Nieswaag, Spiegel van de ziel 
ve of de emoties. De rationele ziel be- 
staat uit een wetenschappelijk en een berekenend deel. Onder het eerste vallen: 
(filosofische) wijsheid of sophia, het meer intuïtieve intellect of nous – dit is het 
vermogen dat inzicht geeft in de universalia en de structuur der dingen – en 
wetenschappelijke kennis of epistemè. Het berekenende deel behelst technè of 
vakbekwaamheid en praktisch inzicht oftewel phronèsis.             
 
In de Ethica wordt veel over deugd gesproken. Dit is een dispositie om vooral 
het midden tussen twee uitersten te kiezen. Twee deugden die opvallen zijn 
megalopsychia (grootsheid) en dikaiosynè (rechtvaardigheid). Meer dan Socra-
tes heeft Aristoteles oog voor de akrasia of het gebrek aan zelfbeheersing: wie 
wéét hoe hij behoort te handelen doet dat nog niet vanzelfsprekend. 
 
Tot slot: de eudaimonia of het geluk ligt niet in een geïsoleerd individu, maar 
heeft zijn plek in een sociaal verband, in casu de stadstaat. In optima forma rea-
liseert dat geluk zich in de bios theorètikos, het leven van een wetenschapper of 
filosoof, terwijl voor de ‘gewone man’ – de ‘gewone vrouw’ bestaat niet voor 
Aristoteles – in ieder geval het geluk op moreel niveau is weggelegd.  
Er zijn momenten waarop de nous van de bios theorètikos even niet met mensen 
of andere dingen bezig hoeft te zijn, maar bij zichzelf verwijlt, momenten van 
‘puur denken’. Dit is het hoogste geluk! 
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EEN FILOSOOF NAAR MIJN HART 
 
Vaak heb ik teksten óver maar nooit ván Aristoteles gelezen. Dit is de eerste 
keer. 
De Ethica Nicomachea heb  ik in twee etappes doorgenomen, beide keren vijf 
boeken tegelijk met een pauze van vier maanden. De tweede etappe verliep 
minder moeizaam dan de eerste: ik was inmiddels aan het vocabulair gewend. 
Én aan de andere invulling die Aristoteles aan mij vertrouwde begrippen geeft. 
De tekst is tenslotte tweeëneenhalfduizend jaar oud.  
In plaats van een samenvatting van de Ethica Nicomachea geef ik liever een 
persoonlijke reflectie over de persoon die achter dit werk schuil gaat. Waarom? 
Omdat hij mijn hart gestolen heeft. 
 
Wat valt me op aan de auteur van deze wereldberoemde collegestof? Vijf zaken: 
die wil ik nu graag voor het voetlicht brengen. 
 
 
AARDS, NUCHTER EN EVENWICHTIG 
 
Aristoteles filosofeert op een kalme, nuchtere en evenwichtige manier. Heel 
realistisch zelfs: ‘Daarom is ook het falen makkelijk en het slagen moeilijk: het 
doel missen is makkelijk, maar het te raken is moeilijk’ (II.6.14). Nergens komt 
hij dogmatisch over: hoewel het meest volkomen geluk, de eudaimonia, voor 
hem bestaat in de activiteit van de geest of nous, de hoogste vorm van het intel-
lect – bij zichzelf verwijlen, het bestaan beschouwen, even niet door aardse 
beslommeringen voor de voeten gelopen worden – , is die gelukzalige toestand 
maar voor een moment weggelegd. Alleen ‘de god’ – die zichzelf per definitie 
volkomen genoeg is – verheugt zich in permanent geluk, want hij is ‘puur den-
ken’. Tussen haakjes: Aristoteles wekt bepaald niet de indruk in een persoonlij-
ke god te geloven, maar bestaat god voor hem wel abstract, als ‘puur denken’? 
  
Mens-zijn is ook sámenleven, is handelen, zich met de polis bemoeien, is het 
lichaam voeden en in conditie houden. Aristoteles ként het leven, ként de men-
sen, hij wéét wat de jeugd, zijn doelgroep, waard is. Hij gaat ‘inductief’ te werk 
– endoxa is zijn ‘grondstof’ – en benadert opvattingen van alle kanten. Hij pelt 
ze als het ware af, totdat er iets van een ‘kern’ overblijft die hij vervolgens aan 
premissen relateert om hun waarheidsgehalte te toetsen. 
Bij hem geen verheven Platoonse wereld van de Ideeën of Vormen: de vorm is 
inherent aan het ding, zoals in ónze tijd benadrukt wordt, dat de geest ín het 
lichaam is, of liever, lichamelijk ís. In Aristoteles’ visie is geen plaats voor een 
tweede, betere of bovennatuurlijke wereld, geen ziel die na de dood voortleeft. 
De ziel is niet meer, maar ook niet minder, dan levensbeginsel. 
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Aristoteles is ‘ervaringsdeskundige’, een empirist avant la lettre en staat met 
beide benen op de grond. Natuurlijk, Aristoteles heeft opvattingen over het on-
grijpbare vijfde element ether en over het intellect als ‘pure actualiteit’, maar 
wéét dat dit ‘alleen maar theoretisch’ van aard is: in de Ethica Nicomachea richt 
hij zich bij voorkeur op feiten, opvattingen,eigen ervaringen en het handelen. 
Heel praktisch dus. 
Geen exaltatie maar matigheid kenmerkt zijn denken: een term die als een rode 
draad door het werk loopt, is het midden. Het midden is bij uitstek het terrein 
van deugden, overige disposities en het optimale functioneren. Je moet uitersten 
vermijden! 
Dat spreekt me aan. Zo zit ik ook in elkaar. 
 
 
KOSMOS 

 
In de tijd van Aristoteles bestaat nog geen histo-
risch besef dat alles omvat, heelal én evolutie. In 
het Griekse wereldbeeld hebben alle dingen hun 
vaste plek: kosmos betekent ‘ordening’. De dingen 
zijn gegeven. Slaven, niet als mensen maar als ob-
jecten beschouwd, hebben hun vanzelfsprekende 
‘dienende’ plek, vrouwen ook, dat wil zeggen géén 
plek, want de mensen die ertoe doen zijn mannen. 
Als Aristoteles in de Ethica Nicomachea voorbeel-
den geeft, betreft het uitsluitend mannen. Er is geen 

Tempietto van Bramante te Rome               spoor van twijfel dat deze gegevenheden voor het-   

               zelfde geld wel eens ánders zouden kunnen zijn, 
een functie die filosofie voor ons nu wél heeft. 
De Griekse opvatting van de kosmos kleurt ook de wetenschap in: zij moet 
overzichtelijk zijn en ordenen. ‘Schoonheid’ is gelegen in ordening en het zien 
van ‘volmaakte’ verhoudingen. 
Aandoenlijk is het om Aristoteles keer op keer te horen zeggen: ‘het heeft geen 
naam’ (IV.4.5). Het ís er wel, wíj creëren het niet – de wereld als louter product 
van de phantasia is ondenkbaar – , maar we moeten er nog een naam voor vin-
den. 
 
 
JONGE CULTUUR 
 
Aristoteles leeft in een cultuur die ik ‘jong’ zou willen noemen. Men is eerder 
optimistisch dan pessimistisch: je kunt veel bereiken, als je  maar je best doet 
het juiste midden te vinden en optimaal te functioneren. Er is een sterk geloof in 
gewenning en disposities of ‘geschiktheden’. 
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Kritiek, relativering, nihilisme en gevoel van zinloosheid, ‘avondlandachtige’ 
aspecten die onze westerse cultuur zo sterk beïnvloeden, zijn nauwelijks in het 
Griekse denken aan te wijzen. De mens is nog van was: hij is te kneden. 
Het kennen staat in zijn kinderschoenen: disciplines en wetenschappen worden 
als een gegeven gezien. De tien categorieën worden door Aristoteles niet be-
twijfeld. Kritische distantie en ‘gevoel voor onzekerheden’ klinken bij Aristote-
les als vloeken in de kerk. Hij denkt nog ‘kinderlijk’: ‘Grootsheid impliceert 
grootheid, net zoals schoonheid een groot lichaam impliceert’ (IV.3.5.). 
 
 
MENSBEELD 
 
Het mensbeeld van Aristoteles heeft het karakter van een ‘wij’: de mens is vóór 
alles met anderen verbonden. De polis of stadstaat is primair. Het subject als 
‘drager’ van uniciteit, autonomie en mensenrechten kent men niet. Autonomie 
hoort alleen bij het ‘wij’ van de oikos en polis. 
Het gaat dus primair om een persoon-in-verbondenheid. In die verbondenheid 
spelen harmonie, het juiste midden en maat houden een belangrijke rol. Eudai-
monia is niet het geluk zoals wij dat kennen, maar heeft betrekking op een leven 
‘dat het waard is geleefd te worden’. 
In het mensbeeld van Aristoteles lijken ‘binnenkant’ en ‘buitenkant’ – en moge-
lijke  fricties daartussen – niet díe rol te spelen die ze bij ons spelen: ‘Het ver-
richten van specifieke activiteiten namelijk geeft de handelende persoon een 
vergelijkbaar karakter’ (III.5.10). Oftewel: je wordt wat je doet en je voelt en 
denkt wat daarbij hoort. 
 
 
HEERLIJK HEIDENDOM 
 
Daarmee komen we bij mijn vijfde impressie: het gedachtegoed van Aristoteles 
is heidens: ‘Het ontbreken van bepaalde goede dingen, zoals hoge afkomst, 
goede kinderen en schoonheid, ontluisterd het geluk’ (I.8.16). ’t Lelijke, slechte 
kinderen en lage afkomst maken dat een mens minder optimaal functioneert. 
Dat doet afbreuk aan het geluk. 
Wij zijn vertrouwd met christelijk gedachtegoed waarin onder andere negatieve 
verschijnselen positief geduid worden: ‘zwakheid’ kan ‘sterkte’ zijn, de ‘dood’ 
kan ‘nieuw leven’ betekenen, wie ‘nederig’ is zal ‘verheven’ worden. Dit zou 
Aristoteles vreemd in de oren geklonken hebben: voor hem is ‘nederigheid’ 
gewoon ‘bekrompenheid’. Nergens spreekt hij over ‘schuld’, nergens over ‘ver-
geving’. 
In de christelijke cultuur zijn de menselijke ‘binnenkant’ en ‘buitenkant’ zelf-
standige fenomenen geworden, zo ook ‘ziel’ en ‘lichaam’, het ‘natuurlijke’ en 
‘bovennatuurlijke’. Dit laatste met alle fantasmagorische en bizarre uitwerkin-
gen van dien. Voor Aristoteles zijn ‘onvolkomenheden’ geen ‘kansen’ maar 
hobbels op de weg naar het geluk. In de christelijke visie worden ze ‘opgetild’ 
naar het niveau van een ‘middel tot iets moois’.  
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In onze geseculariseerde cultuur blijft het doorwerken: gehandicapten zijn 
‘mensen met een mogelijkheid’ en van sommige stokoude mensen noemen we 
het leven ‘voltooid’. 
 
 
BESLUIT 
 
Samengevat: de man achter de Ethica Nicomachea boeit me bovenmatig. Hij 
helpt me hemelbestormers met ultieme wereldverklaringen nóg meer te wan-
trouwen, ‘slechts’ wat voorhanden is als denkmateriaal te nemen, dat zorgvuldig 
van alle kanten te bekijken en daarbij uiterste opvattingen te vermijden.  
Hij helpt mij, cultuurkatholiek in hart en nieren, het christelijk geloof te relati-
veren. Laten we wel wezen: het christendom bestrijkt slechts een fractie van de 
tijd die de homo sapiens nodig heeft gehad om te worden wat hij nú is. En het 
bestrijkt niet meer dan een kwart van de wereld zowel wat oppervlakte als aan-
tal aanhangers betreft. Het is ó zo contingent: het had er net zo goed níet kunnen 
zijn.  
Dit soort gedachten stromen binnen als ik mij in een uiterst relaxte situatie be-
vind, bij voorkeur in de sauna. Dát zijn de momenten waarop de geest ‘vrij 
zweeft’ en ‘aan zichzelf genoeg heeft’, dát zijn de momenten waarop ik intuïtief 
weet dat de wereld en het bestaan betrekkelijk zijn, misschien wel een ‘schitte-
rend ongeluk’ in een raadselachtige kosmos. Op díe momenten van het hoogste 
Aristotelische geluk – heel even met de beide benen níet op de grond – denk ik: 
‘De wereld is nóch goed, nóch slecht, maar ongelooflijk complex’. Hij is fasci-
nerend! 
 
 
Rijswijk Z.-H., 
31 maart 2014 
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i Aristoteles, Ethica Nicomachea, vertaald en toegelicht door Charles Hupperts en Bartel Poortman, Damon Best, 2013, 
3e druk. 
ii Hannah Arendt onderscheidt in De menselijke conditie de driedeling arbeiden-werken-handelen. Haar ‘arbeiden’ 
behelst het voorzien in het levensonderhoud. Bij Aristoteles is dat het werk van de slaven, dus noemt hij het niet. ‘Wer-
ken’ bij Arendt is ‘iets voortbrengen’ of ‘creatief zijn’. Dat komt in de buurt van het Aristotelische ‘produceren’. Arendt 
bedoelt met ‘handelen’ die activiteiten waarin de mens zichzelf het meest realiseert, het sterkst in de politiek. Bij Aristo-
teles valt dat onder de praktische wetenschappen. In een ander boek, Denken, beproeft Hannah Arendt de waarde van 
het ‘vrije denken’. Dit komt in de buurt van wat Aristoteles in boek 10 van de Ethica de hoogste vorm van geluk noemt. 
iii Bij Aristoteles zijn alle concrete dingen en veel genera en species substantie en tevens hypokreimenon. Er zijn dus 
veel substanties. Heel anders ligt dit bij de zeventiende-eeuwse denkers Descartes en Spinoza. De eerste neemt twee 
substanties aan, Spinoza maar één.  
iv In de Politeia onderscheidt Plato drie soorten mensen die respectievelijk met een bepaald aspect van de ziel en een 
bepaalde deugd corresponderen: 
 bestuurders   rationele deel van de ziel  wijsheid 
 wachters   impulsief-vitale deel van de ziel  dapperheid 
 boeren en handwerkers  begerende deel van de ziel  gematigdheid 


