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HOOFDSTUK 3 ARISTOTELES 

1. Geluk als het hoogste en laatste goed 

Als Aristoteles in het eerste boek van zijn Ethica Nicomachea geluk {eudaimonia) 
vereenzelvigt met het hoogste goed pretendeert hij geenszins iets nieuws te beweren. 
Als het gaat om de naam voor het hoogste van alle goederen die door handelen 
kunnen worden bereikt zijn verreweg de meeste mensen het wel eens, schrijft hij, 
want zowel de grote massa als de mensen van fijne beschaving noemen dit 'geluk' 
CöV1095al5). Later schrijft hij nog eens dat iedereen het er over eens is dat geluk 
het hoogste goed is {EN\09Tb20, vgl. EE 1217a20). 

Zo vertaald klinkt die vereenzelviging filosofischer dan Aristoteles haar bedoelt, 
omdat 'hoogste goed', summum bonum, nu toch vooral als een wijsgerige term 
geldt. In het Grieks staat er to ariston, en dat betekent letterlijk gewoon 'het beste'. 
De gemeenplaats houdt dus niet meer in dan dat geluk het beste is wat mensen zich 
kunnen voorstellen. In de Ethica Eudemia schrijft Aristoteles dat men het erover 
eens is dat geluk "het grootste en beste van de menselijke goederen" is {EE 1217a20). 
We zouden to ariston kunnen vertalen met 'het beste goed', maar dat klinkt vreemd, 
even vreemd als to ariston agathon in het Grieks zou klinken, omdat ariston zelf al 
de overtreffende trap is van agathon. De keuze voor 'hoogste goed' wordt in de hand 
gewerkt doordat Aristoteles het soms, bij voorbeeld in het citaat waarmee dit 
hoofdstuk begon, ook inderdaad letterlijk heeft over het 'hoogste' {to akrotaton) van 
alle goederen {EN 1095a 15). 

Aristoteles beroept zich dus, zoals zo vaak, op algemeen gangbare opvattingen, 
maar als rechtgeaard filosoof probeert hij er achter te komen welke werkelijkheid er 
achter zo'n gemeenplaats schuilgaat. Dat we to ariston 'geluk' noemen is nog op te 
vatten als een kwestie van definitie, van algemene consensus over een 
woordgebruik. Maar wat is daarmee gezegd? Om te begrijpen wat Aristoteles met 
dat hoogste goed bedoelt moeten we eerst weten wat hij in het algemeen onder 
'goed', agathon, verstaat. Dat maakt hij al duidelijk in de allereerste zin van de 
Ethica Nicomachea: elke kunst en elk onderzoek, en ook elke handeling en bewuste 
keuze zijn gericht op een of ander goed, en daarom wordt terecht gezegd dat het 
goed datgene is waarop alles is gericht {EN 1094a0). Tagathon kan zowel worden 
vertaald met 'het goede' als met 'het goed'. De laatste vertaling lijkt hier op haar 
plaats want het substantief agathon, zo blijkt uit het vervolg, komt op hetzelfde neer 
als 'doel' {telos): omdat er veel kunsten en wetenschappen zijn zijn er ook veel 
doelen (1094a5). Later komt hij daar op terug: het goed is datgene omwille waarvan 
alle overige dingen worden gedaan, bij voorbeeld gezondheid in het geval van de 
geneeskunde, de overwinning in het geval van de krijgskunde, een huis in de 
architectuur; in elke handeling en elke bewuste keuze is dit het doel {telos), want 
omwille daarvan {toutou heneka) doen we al het overige (1097al5-20). 'Goed' en 
'doel' lijken hier samen te vallen: we richten ons op een doel omdat dit als 'goed' 
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wordt beschouwd. Elke doelgerichte handeling is per definitie op een 'goed' gericht. 
In de meest algemene zin, binnen de bewegingswet van het dierlijke leven, is 'goed' 
dat wat aangenaam is en wordt nagestreefd (zoals 'kwaad' (kakon) datgene is wat 
pijnlijk is en gemeden wordt (1173a5-10; De An 431al0). Hier kom ik in § 4 op 
terug. 

In aristoteliaanse termen valt agathon samen met de 'doeloorzaak' (heneka hou), 
'het 'omwille waarvan', dus datgene met het oog waarop iets wordt gedaan (De 
Somno 455M5). Vanuit dit perspectief is het doel of het 'goed' namelijk de 'oorzaak' 
van een handeling. Maar dat een goed tot beweging kan aanzetten geldt dan alleen 
voor het goed dat door handelen is te realiseren {to prakton agathon), verduidelijkt 
Aristoteles {De An 433a25). Hierover hebben we het steeds. Van een niet-praktisch, 
want voor het menselijk handelen onbereikbaar goed, is Plato's idee van het Goede 
een voorbeeld, een idee waarmee Aristoteles overigens zonder veel omhaal afrekent 
CE7V1096b30, 1095a30-b5). 

Waarom zou er, onder de talloze goederen die door mensen kunnen worden 
nagestreefd, nu een 'hoogste goed' moeten bestaan? Aristoteles redeneert als volgt. 
Binnen de veelheid van doeleinden bestaan hiërarchische verhoudingen, waarbij 
lagere doeleinden middel zijn tot de hogere; de doeleinden van die laatste zijn 
begerenswaardiger, omdat de andere alleen omwille daarvan worden nagestreefd 
{EN 1094a 15). Het vervaardigen van paardentuig bij voorbeeld is gericht op de 
rijkunst, maar die staat zelf, zoals elke militaire activiteit, weer in dienst van de 
krijgskunst, die op haar beurt de overwinning in de strijd tot doel heeft (EN 
1094a 10). Wat van het ene standpunt bezien een doel is, is van het andere standpunt 
weer een middel tot een hoger doel. Zo kunnen we een soort piramide van 
doeleinden opbouwen, waarbij de laagste het meest concreet zijn, de hoogste het 
meest abstract en algemeen. Welnu, betoogt Aristoteles, "als er van alle goederen die 
we door handelen kunnen bereiken een doel is dat we omwille van zichzelf willen, 
terwijl we de andere omwille daarvan willen, en als we niet alles kiezen omwille van 
iets anders (want dat zou zo doorgaan tot in het oneindige {eis apeiron), zodat al het 
streven {orexis) leeg {kenos) en vergeefs {mataios) zou zijn), is het duidelijk dat dat 
doel 'het' goed {tagathon) en het hoogste goed {to aristori) is (EN 1094a 15-20). 

Deze redenering vormt de basis van Aristoteles' theorie van het geluk, en zal in de 
volgende paragrafen nog nader aan de orde komen. We kunnen nu al constateren 
dat wat Aristoteles hier het 'hoogste' goed (summum bonum) noemt ook het 'laatste 
goed' (ultimum bonum) kan heten. Het gaat om twee benaderingen van hetzelfde. 
De eerste benaming is toepasselijk als we (zoals Aristoteles doet) de doeleinden, 
waarbij het ene weer middel is tot het volgende, onder brengen in een hiërarchie, 
een piramide. Geluk is dan inderdaad het 'hoogste' doel, de 'allerhoogste top' (een 
betekenis die besloten ligt in to akrotaton) van de piramide van alle goederen die 
doel kunnen zijn van menselijk handelen. Het is daarom ook het meest abstracte 
van alle doelen, zullen we nog zien. De tweede benaming is toepasselijk als we, deze 
hiërarchie buiten beschouwing latend, geluk opvatten als het einddoel van al ons 
handelen, als een doel dat, eenmaal bereikt, niets anders meer te wensen overlaat. 
Dan is geluk een doel dat zelf nooit middel kan zijn voor een verder doel. Het is 
duidelijk, schrijft Aristoteles in een latere passage, dat niet alle doelen finale of 
laatste (teleia) doelen zijn, omdat we sommige doelen zoals rijkdom of instrumenten 
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kiezen met het oog op andere dingen; maar het hoogste goed is klaarblijkelijk ook 
het laatste goed (to ariston teleion) (EN 1097a25). Er bestaan graden van finaliteit: 
het ene doel is 'finaler' (teleioteros) dan het andere. Iets wat omwille van zichzelf 
wordt nagestreefd is finaler dan wat als een middel tot iets anders wordt nagestreefd, 
en iets wat nooit als middel wordt nagestreefd is finaler dan dingen die èn als doel-
in-zichzelf èn als middel worden nagestreefd. Iets wat altijd als doel en nooit als 
middel wordt gekozen is dus finaal-zonder-meer, ofwel finaal in de overtreffende 
trap (teleiotatos). En dat geldt het meest van al voor geluk, want we kiezen het altijd 
"altijd om het geluk zelf en nooit om iets anders" (SV1097a30-bO). Dat had Plato in 
het Symposium ook al opgemerkt (Symp205a.; zie hoofdstuk 2, § 1). 

Ik heb teleios hier, in navolging van H.Rackham in de Loeb-editie, vertaald als 
'laatste' of'finaal', al is vertaling met 'volledig' of'volmaakt' ook mogelijk. Het laatste 
goed, het uiteindelijk doel van al het handelen, moet ook wel volmaakt zijn, omdat 
men anders toch weer méér zou verlangen. Wie gelukkig is heeft aan niets anders 
meer behoefte. In die zin noemt Aristoteles geluk, als het laatste goed (to teleion 
agathon), ook autarkes: iets wat "op zichzelf genomen het leven verkieslijk 
(hairetori) maakt en ervoor zorgt dat er niets aan ontbreekt" (EN 1097b5, bl5). 
Geluk is als het ware hors catégorie, het is het verkieslijkste van alle dingen, zonder 
zelf een optelsom te zijn van andere verkieslijke dingen; want dan zou verdere 
toevoeging van ook maar het geringste goed weer een nog grotere som opleveren, en 
van twee goederen is het grootste altijd verkieslijker (1097bl5). Natuurlijk is geluk, 
als laatste doel of als toppunt van de hiërarchie van doeleinden, ondenkbaar zonder 
het bereiken van die lagere of eerdere doeleinden, maar van een louter kwantitatieve 
optelling kan nooit sprake zijn. Het gaat om een afgerond geheel, dat altijd meer is 
dan de som van de delen. Geluk kan dus niet op één lijn worden gesteld met andere 
verkieslijke zaken, maar is het verkieslijke-zonder-meer; het is, als laatste goed, 
'zelfgenoegzaam' in de zin van self-sufficient - de term waarmee autarkes in het 
Engels meestal wordt vertaald (£/V1097b20). Teleios krijgt in dit verband inderdaad 
ook de betekenis van 'afgerond', 'volmaakt', iets waaraan niets meer kan worden 
toegevoegd. In die zin schrijft ook Epicurus over geluk: "als het aanwezig is dan 
hebben we alles, als het afwezig is doen we alles om het te hebben".2 

Het finale karakter van geluk heeft tot het misverstand geleid dat het zou gaan om 
een toestand van volledige rust, waarin helemaal niets meer zou gebeuren omdat er 
niets meer wordt verlangd. Die interpretatie van het summum bonum is bij 
voorbeeld te vinden bij Hobbes. Maar Aristoteles en Epicurus kunnen dat natuurlijk 
nooit hebben bedoeld. Ze beschouwen geluk als een duurzame toestand van het 
eigen leven, die als dermate bevredigend wordt ervaren dat men geen aandrang 
meer voelt haar te veranderen of te verbeteren. Juist iemands drang zijn toestand te 
willen verbeteren is een teken dat hij niet gelukkig is. Ook in een toestand van geluk 
blijft de mens, zoals elk levend wezen, verlangen en blijft hij activiteiten 
ondernemen om zijn verlangens te bevredigen. De piramide van doeleinden blijft 
altijd intact, de top kan nooit los bestaan van de rest. 
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2. Het geluksverlangen als eerste beginsel 

In de redenering waarmee Aristoteles wil aantonen dat er wel een laatste of hoogste 
doel moet zijn van het menselijk handelen geeft hij als argument dat als er niet zo'n 
doel was ons streven (orexis) zou verzanden in eindeloosheid (eis apeiron), een 
eindeloze aaneenschakeling van doelen waarin elk doel weer middel is tot een 
volgend doel; en dat komt er op neer dat ons streven in laatste instantie inhoudsloos 
of leeg (kenos) en loos of vergeefs (mataios) zou zijn (EN 1094a20). Kennelijk 
fungeert dit argument voor Aristoteles als een bewijs uit het ongerijmde. Het is voor 
hem ondenkbaar dat oorzaken en gevolgen zich in een eindeloze reeks 
aaneenschakelen. Er moet ergens een grens zijn, een beginpunt - of een eindpunt, als 
we ons Aristoteles begrip van 'doeloorzaak' voor ogen houden. 

Die afwijzing van het apeiron vinden we in meer algemene zin ook in de 
Metafysica. Zij heeft dan betrekking op alle vier soorten oorzakelijkheid die 
Aristoteles onderscheidt. Het is evident, schrijft hij, dat er een of ander eerste 
beginsel (archè) is, en dat de oorzaken (ta aida) der dingen niet eindeloos zijn, noch 
wat betreft de rechte reeks waarin ze zich aaneenschakelen, noch wat betreft hun 
aard. In het geval van de materiële oorzaken bij voorbeeld zou die eindeloosheid er 
bij voorbeeld op neer komen dat vleselijke lichamen ontstaan uit aarde, aarde uit 
lucht, lucht uit vuur enzovoorts, zonder dat het ergens ophoudt; in het geval van 
werkoorzaken dat de mens bewogen door lucht, de lucht door de zon, de zon door 
strijd en zo maar door, zonder enige grens (we moeten hier denken aan de 
kosmologie van Empedocles) (M?f 994a0-5; vgl. 1000a25). 

Hetzelfde nu gaat op voor de doeloorzaak (hou heneka: 'het 'omwille waarvan'), 
die we al in § 1 zijn tegengekomen. De doeloorzaak, causa ßnalis vormt een 
tegenstelling met de werkoorzaak, causa effïciens. We noemen, legt Aristoteles uit, 
'oorzaak' datgene waardoor (dia) iets gebeurt, maar ook datgene waarom, omwille 
waarvan iets gebeurt: als we gaan wandelen om dingen op te halen, is dat ophalen 
de doeloorzaak van het wandelen (EE 1226b25).3 Bij doeloorzakelijkheid is altijd 
sprake van handelen op redelijke gronden. Het vermogen waarmee de ziel een 
doeloorzaak kan beschouwen is het vermogen tot overleg of innerlijk beraad, dat 
steeds op de toekomst is gericht. Ook de keten van doeloorzaken kan niet tot in het 
oneindige gaan (ook hier gebruikt Aristoteles de uitdrukking eis apeiron); we 
kunnen zeggen dat wandelen wordt gedaan omwille van de gezondheid en dat 
gezondheid wordt nagestreefd omwille van het geluk, maar we zeggen niet 
vervolgens dat geluk wordt nagestreefd omwille van weer iets anders, enzovoorts; 
het kan dus niet zo zijn dat "het ene altijd omwille van het andere is" (Met 994a5-
10). De nadruk ligt hier op 'altijd'. Bijna alle doelen - zelfs gezondheid - zijn weer 
middelen tot een verder of hoger doel. Maar aan die keten moet een eind komen, en 
dat eind noemen we 'geluk'. Geluk is in de hiërarchie van doeloorzaken dus de 
archè, het eerste beginsel, dat ons verlost van het gevaar van eindeloosheid, die 
neerkomt op doelloosheid. 

Een van Aristoteles' argumenten, geldend voor alle vormen van oorzaak, is dat het 
onmogelijk zou zijn om kennis te verwerven als er een oneindig aantal oorzaken 
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zou zijn; want we denken alleen iets te kennen als we de oorzaken ervan kennen, en 
in onze eindige tijd kunnen we geen eindeloze reeks kennen (Met 994b25-30). Een 
verklaring die steeds maar weer nieuwe oorzaken vindt is geen verklaring; er moet 
ergens een fundament zijn. Toegepast op ons thema zou dat betekenen: zonder de 
aanname van 'geluk', als laatste doel van al ons streven, zouden we het menselijk 
handelen niet kunnen verklaren, omdat we niet zouden weten waarom de mens 
eigenlijk alle dingen doet die hij doet. 

Ook in de Ethica Nicomachea noemt Aristoteles geluk uitdrukkelijk een archè. 
"om dit eerste beginsel doen wij allemaal alle overige dingen, en wat het eerste 
beginsel is en de oorzaak van alle goede dingen beschouwen wij als iets waardevols 
en goddelijks" (.£7VT102aO). Als eerste beginsel is geluk in alle opzichten een goed, 
en volkomen vanzelfsprekend. Voor elke archè geldt dat zij evident is, en zich dus 
aan bewijs onttrekt. Niemand, schrijft Aristoteles, gaat bewijzen dat gezondheid een 
goed (agathori) is (of hij moet een sofist zijn want die redeneert met ontoepasselijke 
argumenten), evenmin als men een ander eerste beginsel (archè) tracht te bewijzen 
0EÊ"1218b20). 

Gezondheid is dus ook een archè. Gezondheid en geluk zijn de twee zaken die 
alle mensen zich wensen. Maar tussen die twee bestaat er volgens Aristoteles toch 
een hiërarchie: gezondheid wordt immers nagestreefd om wille van het geluk, zoals 
we in het citaat uit de Metafysica hebben gezien. Omdat gezondheid ook een archè, 
een onherleidbaar beginsel is, klinkt het misschien wat vreemd gezondheid een 
'middel' tot geluk te noemen; we kunnen misschien beter spreken van de 'basis' voor 
geluk. Gezondheid is een toestand die we ook los van het geluksperspectief willen 
realiseren, op het primaire niveau van het lichamelijk zelfbehoud. De mens wil, 
zoals elk dier, zijn lichaam niet alleen in leven houden, maar liefst in de best 
mogelijke toestand.5 Dat streven is zo elementair dat 'geluk' voor sommigen kan 
samenvallen met gezondheid: wie ziek is denkt dat geluk in gezondheid bestaat (EN 
1095a25). 

De bijzondere status van geluk en gezondheid wordt door Aristoteles ook 
duidelijk gemaakt aan de hand van het gangbare taalgebruik, dat een onderscheid 
aanbrengt tussen wil of wens (boulèsis) en weloverwogen keuze (prohairesis). 'Wil' 
moet dan worden opgevat als streven op het niveau van de menselijke rede (De An 
432b0-5), keuze als het sluitstuk van overleg of beraming met het oog op een 
voorgenomen doel. Het verschil tussen beide komt overeen met dat tussen doel en 
middel: de wil is op de doeleinden gericht, de weloverwogen keuze heeft betrekking 
op de middelen om dat doel te bereiken (EN llllb25). Als voorbeelden geeft 
Aristoteles precies de twee eerste beginselen die altijd doel en nooit middel zijn, dus 
nooit voorwerp van keuze: zo zeggen we dat we gezond 'willen' zijn, maar dat we 
'kiezen' voor dingen waarmee wij gezond kunnen zijn, en we zeggen dat wij 
gelukkig 'willen' zijn maar het klinkt ongerijmd om te zeggen dat we 'kiezen' om 
gelukkig te zijn (ENI 11 lb25). 

'Geluk' is dus een heel abstract doel, dat op zichzelf onttrokken is aan onze vrije 
keuze. Het kan dus ook geen onmiddellijk object zijn van het proces van redelijk 
overleg, dat aan die keuze voorafgaat. Alle mensen willen gelukkig zijn, op grond 
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van hun redelijke natuur, die hen in staat stelt zich willens en wetens op hun 
toekomst te richten. In die zin is het streven naar geluk natuurlijk en 
onontkoombaar. Maar ons streven naar geluk kan pas tot handelen aanzetten als we 
eerst hebben uitgemaakt wat 'geluk' voor ons inhoudt, zodat het verlangen nader 
kan worden geconcretiseerd. En daar komt de weloverwogen keuze in het spel.6 We 
kunnen kiezen uit uiteenlopende 'geluksgoederen', zoals eer, rijkdom, of kennis. 
Prohairesis heeft betrekking op de keuze van middelen, en inderdaad zijn deze 
zaken volgens Aristoteles al 'middelen' tot geluk: we kiezen ze omwille van het 
geluk, veronder-stellend dat we daardoor gelukkig zullen zijn, terwijl we de zaak 
niet kunnen omdraaien: niemand wenst geluk omwille van dergelijke zaken, maar 
uitsluitend omwille van het geluk zelf (ü7V1097b0-5). 

3. Voortplanting en voorzienigheid 

Wat het betekent dat geluk voor de mens het hoogste of laatste goed is wordt 
duidelijker als we zijn situatie vergelijken met die van de dieren. De mens is het 
enige dierlijke wezen dat naar 'geluk' verlangt. Nu heeft het door Aristoteles 
doorgaans gebruikte woord voor 'geluk', eudaimonia, een bijzondere bijklank. Het is 
afgeleid van eudaimôn, 'gelukkig', dat als letterlijke betekenis heeft: een goede 
demon bezittend. De demon of genius is een goddelijke macht die het menselijk lot 
regelt, en hem geluk of ongeluk zendt.7 Dieren hebben geen demonen. Kennelijk is 
dat de gedachte achter Aristoteles' opmerking dat een dier - of het nu een paard, een 
vis of een vogel is - niet 'gelukkig' wordt genoemd, omdat het van nature geen deel 
heeft aan iets goddelijks {EE 1217a20). Hij bedoelt niet dat menselijk geluk altijd 
moet worden beschouwd als een godsgeschenk. Als we geluk zo benaderen, 
bevinden we ons op een heel ander terrein van onderzoek {EN 1099b 10) - de 
theologie wel te verstaan. In ethische geschriften moet het uitgangspunt zijn dat de 
mens zelf, op eigen kracht, zijn geluk kan bewerkstelligen. 

Aristoteles bedoelt evenmin dat geluk als zodanig van goddelijke aard zou zijn. 
Want in de vorige zin schrijft hij juist uitdrukkelijk dat iedereen het erover eens is 
dat geluk het grootste en beste van alle menselijke goederen is - 'menselijk', omdat er 
wellicht ook een geluk is van een ander, hoger wezen, zoals een god {EE 1217a20). 
Nu is hij wel weer van mening dat het ware geluk, het hoogste dat voor de mens 
bereikbaar is, iets goddelijks heeft. Dat is het geluk van de wijsgerige contemplatie. 
Als goden gelukkig zijn, dan kunnen ze dat alleen zijn door hun contemplatieve 
activiteit {EN 1178b5-20). Een bewijs dat de overige dieren geen deel kunnen 
hebben aan geluk is dat ze geheel en al verstoken zijn van die activiteit, merkt 
Aristoteles in dit verband op {EN 1178b25). Maar dan heeft hij het al over een heel 
bijzondere vorm van geluk, waaraan de mens alleen deel kan hebben dank zij "iets 
goddelijks" in hem (1177b25). Dat goddelijke element is wat Aristoteles hier de nous 
noemt, in de bijzondere betekenis van 'schouwend intellect'. Zo'n goddelijk geluk is 
voor de mens echter heel uitzonderlijk. Alle andere vormen van geluk moeten en 
kunnen het zonder deze nous stellen. Ze zijn mogelijk op grond van het andere, 
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berekenende deel van de rede, het logistikon. Het algemene streven naar geluk kan 
en moet alleen worden verklaard door dit vermogen, dat tevens het bouleutikon is: 
het vermogen tot doelgericht overleg, dat kan eindigen in een weloverwogen keuze 
{prohairesis). Op grond van dit vermogen kan de mens zichzelf vrijelijk doeleinden 
stellen, en kan hij streven naar geluk als laatste doel van al zijn handelen. Het dier 
bezit eenvoudig niet het vermogen om zich een abstracte voorstelling te maken van 
'geluk', als laatste, allesomvattende doel van zijn handelen. 

Dat wil niet zeggen dat dieren geen laatste doel is gesteld, alleen dat dit geen doel 
kan zijn dat ze zichzelfstéüen, zoals de mens doet. In De Anima maakt Aristoteles 
duidelijk dat het laatste doel van alle levende wezens het behoud van hun soort is. 
Ze streven weliswaar naar zelfbehoud, behoud van het eigen leven, maar hun 
eigenlijke doel is de voortplanting. Reeds in de plantaardige ziel, de basis van al het 
leven, is er een onderscheid tussen threptikon en gennètikon, het voedselopnemende 
en het voortplantende element {De An 432b 10). Tussen deze 'elementen' bestaat een 
rangorde: de instandhouding van het eigen lichaam, door opname van voedsel, staat 
in dienst van de voortplanting. De primaire ziel (prôtè psuchè) draagt weliswaar 
zorg voor de voeding, maar omdat het billijk is alles te noemen vanuit het doel 
{telos) ervan, en omdat hier het doel is zijn gelijke voort te brengen, zou de primaire 
ziel moeten heten: de ziel die zijn gelijke voortbrengt {gennètikè hoion auto) 
(416b25). 

Behoud van de soort is dus binnen het rijk van de levende natuur het laatste doel. 
Voeding en groei van levende wezens staan in dienst van de voortplanting {De An 
416b20). Aristoteles fundeert deze rangorde in zijn metafysica, waarin de 
eeuwigheid en onveranderlijkheid van God het ideaal is waar alles in de wereld naar 
streeft. Levende wezens kunnen die eeuwigheid alleen benaderen door 
voortplanting, dus door de eeuwigheid van hun soort: "De allernatuurlijkste van alle 
functies {ergon) is voor levende wezens [...] hun gelijke {heteron hoion auto, lett. een 
ander zó als zijzelf) voort te brengen, een dier een dier, een plant een plant, opdat zij 
voor zover zij dat kunnen deel hebben aan wat eeuwig en goddelijk is; want 
daarnaar streeft elk levend wezen en omwille daarvan doet het wat het van nature 
doet" {De An 415a254)0).8 Levende wezens kunnen immers geen deel hebben 
{koinônein) aan het eeuwige en goddelijke door voortdurend te blijven bestaan, 
vervolgt Aristoteles; ze kunnen in numerieke zin niet altijd één blijven, maar alleen 
in de soort {eidèi); het sterfelijke individu leeft voort in de soortgelijke individuen die 
het voortbrengt (415b0-5). Deze opvatting is onmiskenbaar geïnspireerd door Plato, 
die de voortplanting voor sterfelijke wezens ook iets eeuwigs en onsterfelijks 
noemde {Symp 206e). 

Aristoteles beschouwt, zoals J.L. Ackrill opmerkt, "alle dingen in het heelal als 
dingen die op hun eigen manier de onveranderlijke activiteit van God nabootsen: de 
sterren doen dat door hun voortdurende cirkelbeweging, de dieren door zichzelf en 
hun soort in stand te houden, de elementen (zoals aarde en lucht) door 
onafgebroken hun basiseigenschappen te tonen".9 Die 'God' is dan de 'onbewogen 
beweger', de bron van alle beweging, niet als de scheppende God van het 
christendom, maar als ultieme doeloorzaak. Hij "veroorzaakt beweging als datgene 
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waarnaar hevig wordt verlangd" (Met 1072b0). God is object van een universeel 
streven (dat dus geenszins bewust hoeft te zijn), in de zin dat alles streeft naar de 
volmaakte rust die hij, zelf geheel onbewogen, geniet. 

God is een levend wezen, en leven impliceert activiteit. De enige activiteit die voor 
hem in aanmerking komt is contemplatie (theôria), want elke vorm van praktisch 
handelen (praxis) is voor de goden nietswaardig (EN 1178M5-20). Maar hij 
contempleert niet de dingen in de veranderlijke wereld, dat zou zijn rust maar 
verstoren. In de Metafysica stelt Aristoteles God dan ook voor als louter 'geest' 
(nous), een in zichzelf besloten, eeuwig denken (Met 1075al0, 1072M5). Dit zelf
denken is volgens Aristoteles het alleraangenaamste en het beste (to aiiston) 
(1072b20). Omdat contemplatie zonder leven ondenkbaar is heeft God ook leven, 
en wel het "beste en eeuwige leven"; we noemen God dan ook "het levende, het 
eeuwige, het beste" (1072b25-30). God wordt dus vereenzelvigd met zijn activiteit, 
die het toppunt van geluk is. God is de verpersoonlijking van het geluk; het gaat 
hem altijd goed (1072b25).10 

Het opperwezen wordt hier voorgesteld als volledig in zichzelf besloten, zonder 
enig contact met de wereld buiten hem. Hij heeft ook geen baat bij wat er in die 
wereld gebeurt. Aristoteles beklemtoont dat God geen doeloorzaak is in de zin dat 
de beweging in de wereld voor hem, ten bate van hem, gebeurt, want hij heeft 
"helemaal niets nodig" (EE1249M5, Met 1072b0). Van een voorzienige, actiefin de 
wereld ingrijpende God, zoals die door het christendom wordt gedacht, lijkt hier 
geen sprake te zijn. Toch zijn er bij Aristoteles passages te vinden die in een andere 
richting wijzen. Zo lezen we ook dat God voor de levende wezens die, door hun 
grote afstand van het Eerste Beginsel, niet permanent kunnen bestaan (anders dan 
de hemellichamen, die ook goden zijn), heeft gezorgd voor het op een na beste, door 
maatregelen te nemen voor het voortbestaan van de soort. Maar volgens 
W.D.Ross is de gedachte van een voorzienige schepper onverenigbaar met de God 
waar Aristoteles serieus in gelooft, namelijk de God van de Metafysica, "gehuld in 
zelf-contemplatie en alleen inwerkend op de wereld als object van verlangen". Ross 
spreekt van een "immanente teleologie": "Aristoteles lijkt zich, zoals veel schrijvers 
nadien hebben gedaan, tevreden te stellen met de stellig onbevredigende gedachte 
van doelmatig-heid die niet de doelmatigheid van een of andere geest is". De 
teleologie ligt dan besloten in de natuur zelf: "De natuur gedraagt zich alsof'zij de 
toekomst voorziet", schrijft Ross. 

Ook los van deze 'theologische' kwestie is het duidelijk dat de gedachte van 
doeloorzakelijkheid centraal staat in Aristoteles' wereldbeeld. Alles wat in de natuur 
geschiedt heeft het karakter van doelmatigheid. De natuur (fusis) handelt 'omwille 
van iets' (heneka tou), dat wil zeggen met het oog op een goed (agathon) (De 
Somno 455M5). Aristoteles' fundamentele, vaak herhaalde uitgangspunt is dat de 
natuur niets doelloos (ateles) of vergeefs (maten) doet (Pol 1256b20), en dat alles in 
de natuur omwille van iets bestaat, of daar indirect aan bijdraagt (De An 434a30). 
Het principe van doelgerichtheid wordt verbonden met het principe van 
spaarzaamheid, dat geldt voor de uitrusting van de levende organismen: er is geen 
orgaan dat nergens toe dient en dus overbodig is. Bij dierlijke wezens dienen de 
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zintuigen om beweging van plaats mogelijk te maken, zodat het dier zijn natuurlijke 
functie kan vervullen; want hoe zou het zich anders kunnen voeden? Plantaardige 
wezens daarentegen zijn zo gemaakt dat ze hun voedsel kunnen onttrekken aan de 
bodem waaruit ze zijn ontstaan (434a30). Maar de planmatigheid heeft ook 
betrekking op de relatie tussen organismen: planten dienen als voedsel voor de 
dieren, dieren als voedsel of werktuig voor de mens {Pol 1256b5-15). Ook hier geldt 
dat de natuur niets doelloos en vergeefs doet (1256b20). In de Metafysica beschrijft 
Aristoteles de natuur als één geheel, waarin alle wezens zo zijn geordend dat alles 
met alles samenhangt; uiteindelijk is alles op één doel gericht (1075al5). 

Wat is de plaats van de mens in deze orde? Hij bezit - dank zij zijn goddelijke 
element, de nous - het vermogen om de autarke rust van het goddelijke leven op een 
wel heel adekwate wijze na te streven, namelijk door wijsgerige contemplatie. 
Daardoor is hij ook zo gelukkig als hij maar kan zijn: van alle menselijke activiteiten 
is de activiteit die het meest verwant is aan de goddelijke ook het meest gelukkig-
makend {ENI 178b20). Maar dat geluk is alleen voor een enkeling weggelegd. Voor 
verreweg de meeste mensen is de enige weg om de goddelijkheid te benaderen de 
weg van alle dieren, namelijk de voortplanting. In De Anima maakt Aristoteles voor 
de menselijke soort geen uitzondering op de regel dat behoud van de soort het 
laatste doel is, maar daar laat hij het streven naar geluk ook buiten beschouwing. In 
zijn ethische geschriften blijkt niet voortplanting maar geluk voor de mens het 
hoogste doel te zijn, al vergeet hij ook daar niet dat de dierlijke drang in de mens 
blijft voortbestaan. Ook de mens moet zich voortplanten: hij kan in de eerste plaats 
een 'parend wezen' worden genoemd, omdat de op voortplanting gerichte liefde 
tussen man en vrouw van nature bestaat, zoals bij alle dieren {ENI 162al5). 

Toch werkt de drang tot voortplanting in de mens niet op dezelfde wijze als in de 
dieren. Weliswaar merkt Aristoteles in de Politica op dat de paring van wijfje en 
mannetje omwille van de voortplanting ook bij de mens niet op grond van een 
weloverwogen keuze {prohairesis) plaatsvindt; zij berust - evenals bij de andere 
dieren en bij de planten - op een door de natuur ingeplante drang om wezens van 
dezelfde soort na te laten (1252a25). Het gaat dus om een redeloos streven. Maar 
wat hij elders schrijft, namelijk dat aan het behoud van de soort alle planten en 
dieren bijdragen, als ze maar volmaakt {teleios) en niet verminkt zijn {De An 
415a25), gaat voor de mens in z'n algemeenheid toch niet op. De aandrang is bij 
hem wel altijd aanwezig, maar hij kan in principe zelf beslissen of (en hoe) hij aan 
die drang gehoor geeft. Het vermogen tot weloverwogen keuze, prohairesis, komt 
dan toch in het spel. Wat de mens onderscheidt van de overige dieren is dat hij 
blijkbaar kan breken met het door de natuur voorgeschreven laatste doel van zijn 
bestaan, het behoud van zijn soort, en het vervangen door een ander laatste doel, 
'geluk'. Aristoteles brengt voor zover ik weet beide vormen van laatste doel zelf niet 
met elkaar in verband, maar voor een goed begrip van zijn gelukstheorie is het nodig 
dat wel te doen. Zonder de mogelijkheid van een breuk met de dierlijkheid zou het 
hele probleem van een 'hoogste goed' niet eens bestaan. Alle handelingen van de 
mens zouden uiteindelijk op de voortplanting zijn gericht. Dat sluit niet uit dat hij -
anders dan de instinctgebonden dieren - zelf allerlei middelen bedenkt om dit doel te 
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bereiken; daartoe behoren dan ook alle middelen die hij aanwendt om te voorzien in 
zijn levensbehoud, dat zelf weer een middel is tot behoud van de soort. In die zin is 
zijn hoedanigheid van redelijk wezen heel goed verenigbaar met zijn 
gehoorzaamheid aan de voorschriften van de natuur. We zullen nog zien dat, vanuit 
historisch perspectief, de mensheid volgens Aristoteles eeuwenlang in die toestand 
heeft verkeerd. 

Zodra de mens echter naar 'geluk' gaat verlangen gebruikt hij zijn rede op een 
andere manier: niet alleen als een instrument tot het bereiken van zijn natuurlijke 
doeleinden, maar ook als een middel om zelf aan zijn leven een laatste doel te 
stellen, en er vervolgens voor te zorgen dat hij de middelen vindt om dat doel te 
bereiken. Zijn prioriteit ligt dan in een individueel doel, niet in een algemeen doel, 
dat hij deelt met zijn soortgenoten. De mens stelt zijn handelen niet langer in dienst 
van zijn soort, of althans niet in de eerste plaats. Er vindt een radicale verschuiving 
in de waardenhiërarchie plaats: het hoogste goed ligt nu niet meer op het niveau van 
het leven van de soort, maar op het niveau van het individuele leven. De mens is 
niet langer alleen een soortwezen; hij is ook, en in de eerste plaats, een individu. Het 
wezenlijke van de mens is het vermogen zichzelf een laatste doel te stellen, in de 
plaats van het laatste doel dat de natuur aan alle dieren stelt. Hij breekt dan met de 
natuurlijke orde, voor zover die is ingericht op het behoud van de soorten. Maar 
breekt hij ook met de wereldorde als zodanig? Dat, zullen we zien, hangt af van de 
manier waarop hij zijn geluk zoekt. 

Dat iemand ook welbewust zijn geluk zou kunnen zoeken in voortplanting en 
gezinsleven is een gedachte die aan Aristoteles vreemd is, zoals ook aan de andere 
filosofen. Van 'huiselijk geluk' is in dit boek dan ook nauwelijks sprake. Weliswaar 
schrijft Aristoteles dat iemand die geen kinderen heeft niet erg gelukkig kan worden, 
maar dan beschouwt hij het hebben van kinderen als een van de 'gunstige 
omstandigheden' voor geluk, zoals ook een mooi uiterlijk of een hoge afkomst {EN 
1099b0-5), niet als zelfstandige bron van geluk zelf. Hij beschouwt het familieleven 
als een apart, nog natuurlijk domein, waarin geluk geen plaats vindt. Dat is ook het 
uitgangspunt van zijn opvatting over de geschiedenis. 

4. Goed leven en genot 

De overgang van soortwezen naar individu loopt parallel met de overgang van 
'leven' naar 'goed leven'. Het is duidelijk dat alle mensen streven naar 'goed leven' 
{eu zèn) en naar geluk {eudaimonia), schrijft Aristoteles in Politica (1331b40). De 
twee termen hebben weliswaar een verschillende bijklank, maar in feite gaat het toch 
om hetzelfde. In de Ethica Nicomachea lezen we dat eudaimonia zowel door de 
massa als door de meer verfijnde mensen gelijk wordt gesteld met 'goed leven' {EN 
1095a20). Aristoteles verwijst dus naar het gangbare taalgebruik. Eu zèn is in het 
Grieks een standaarduitdrukking, die door Aristoteles ook als zelfstandig 
naamwoord wordt gebruikt, zoals in de zojuist genoemde passages. De gebruikelijke 
vertaling is dan het 'goede leven', maar letterlijk staat er 'het goed-leven', want zèn is 
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een werkwoord en eu is de bijwoordelijke vorm van agathos, 'goed'. 
Het verschil tussen zèn en eu zèn kan worden vergeleken met dat tussen 'zijn' en 

'welzijn' (ook 'wel' is immers een bijwoordelijke vorm van 'goed'). Geluk zou dan 
neerkomen op welzijn. Maar 'welzijn' heeft toch een bredere betekenis en is, anders 
dan 'geluk' of'goed-leven', ook zonder meer op dieren toepasbaar: dieren verlangen 
naar 'welzijn' voor zover ze naar gezondheid en rust verlangen. Bovendien valt het 
begrip 'leven' niet samen met het begrip 'zijn'. Zijn is statisch, leven dynamisch. 
Zeker bij Aristoteles is dat onderscheid van belang. In de Metafysica merkt hij op 
dat geluk een bepaald soort leven (zoè) is (1050b0). Het onderscheid tussen zèn en 
eu zèn is een onderscheid tussen twee niveaus van leven. To zèn valt samen met het 
"louter biologische leven", zoals C. de Vogel opmerkt.15 'Goed leven' of 'geluk' 
plaatst dat leven op een ander, en hoger niveau. Dieren nemen genoegen met het 
niveau van het zèn, het Opperwezen kent louter eu zèn. Alleen voor de mens bestaat 
er een onderscheid tussen beide: zijn dierlijke natuur streeft alleen naar zèn, maar 
zijn redelijke natuur doet hem bovendien naar eu zèn verlangen. In hem verschuift 
de hiërarchie: het biologische leven staat niet meer - of althans niet meer primair - in 
dienst van het eeuwige leven van de soort, maar in dienst van het eigen 'goed-leven' 
of het geluk. De mens leeft om gelukkig te zijn. 

'Goed leven' kan in het Grieks, evenals in het Nederlands, in tweeërlei zin worden 
begrepen: als louter 'aangenaam' leven (het goede leventje) maar ook als leven in 
morele deugdzaam-heid. (Eenzelfde dubbelzinnigheid ligt besloten in het begrip eu 
prattein, dat volgens Aristoteles eveneens als synoniem wordt beschouwd met 
'geluk': het kan zowel 'het goed maken' als 'goed doen' betekenen, hebben we al bij 
Plato gezien.16) Aristoteles wijst erop de eerste betekenis van eu zèn de gangbare is: 
zo valt 'ingetogen leven' (dus leven volgens de deugd van sôfrosunè) niet per se 
samen met eu zèn (zoals Plato denkt), omdat het heel goed mogelijk is dat een 
ingetogen leven gepaard gaat met beproevingen of gezwoeg {Pol 1265a30). 

In de meest algemene zin betekent eu zèn dus 'aangenaam leven', 'leven met genot' 
(wat morele deugdzaamheid, als een aparte bron van genot niet uitsluit). Geluk kan 
niet zonder genot. Ook hier doet Aristoteles een beroep op de gangbare opvatting: 
de meeste mensen beweren dat geluk {eudaimonia) steeds gepaard gaat met genot 
{met'hèdonès einai) en daarom, voegt hij er (etymologisch onjuist) nog aan toe, 
gebruiken ze voor de gelukzalige mens een woord (makarios) dat is afgeleid van 
chairein, zich verheugen, genieten {EN 1152b5).17 Elders blijkt dat we 'de meeste 
mensen' rustig door 'alle mensen' kunnen vervangen: allen menen "dat het gelukkige 
leven een aangenaam {ton eudaimona hèdun [...] bion einai) leven is, en zij 
vervlechten het genot met het geluk, hetgeen heel logisch is" (1153M0/5, vgl. Pol 
1338a0). Ook Aristoteles zelf maakt duidelijk dat geluk zonder genot ondenkbaar is 
(NE 1170a0-5). We moeten daarbij voor ogen houden dat 'genot' een uiterst rekbaar 
begrip is, zoals we in § 2 van hoofdstuk 1 hebben gezien. Daarvan geeft Aristoteles 
zich rekenschap als hij schrijft dat voor ieder datgene genotvol {hèdü) is met 
betrekking waartoe hij filotoioutos wordt genoemd, 'houdend van dit of dat'; zo put 
een paardenliefhebber {filhippos) genot uit paarden, een theaterliefhebber 
{fûotheôros) uit schouwspelen, en een liefhebber van rechtvaardigheid (filodikaios) 
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uit rechtvaardige daden, zoals in het algemeen de liefhebber van deugdzaamheid 
(filaretos) genoegen schept in deugdzame handelingen (£7V1099a5-10). 

Het staat voor Aristoteles buiten kijf dat genot een goed (agathon) is. Daarmee 
richt hij zich tegen Speusippus, de opvolger van Plato als hoofd van de Academie. 
Genot is datgene wat alle levende wezens trachten te bereiken, en wie staande houdt 
dat wat door alle levende wezens wordt nagestreefd niet een goed {agathon) is praat 
onzin. Wat iedereen goed toeschijnt noemen wij ook zo, en wie een door ieder 
gedeelde overtuiging afschaft wordt er zelf niet geloofwaardiger op. Er zou nog iets 
voor te zeggen zijn als alleen de niet-denkende wezens naar genot streefden, maar 
omdat ook denkende wezens dat doen is de stelling niet te handhaven (ENI 172b35-
73a0,vgl. 1152b5). 

Als genot geen goed is, redeneert Aristoteles, moet het ofwel een kwaad zijn ofwel 
geen van beide. Maar als genot evenals pijn een kwaad is zouden beide gemeden 
moeten worden; als genot en pijn allebei goed noch slecht zijn, zouden geen van 
beide gemeden hoeven te worden, of zouden ze beide evenzeer gemeden moeten 
worden. Het blijkt echter dat men het ene als een kwaad (hôs kakori) mijdt en het 
andere als een goed (hôs agathon) nastreeft, dus zo staan ze ook tegenover elkaar 
(EN 1173a5-10). Aristoteles doet dus een beroep op de ervaring dat alle beweging 
van dieren en mensen hetzij bestaat in nastreven, hetzij in mijden, waarbij hij de 
begrippen 'goed' en 'kwaad' eenvoudig aan die tegengestelde bewegingen koppelt: 
'goed' is wat wordt nagestreefd, 'kwaad' wat wordt gemeden. Ook voor mensen 
blijft, zoals we al hebben gezien, de fundamentele bewegingswet van het dierlijke 
leven gelden: ze jagen genotvolle dingen na en vermijden pijnlijke dingen 
(1172a25).18 Aristoteles merkt op dat de verwevenheid van geluk en genot teniet zou 
worden gedaan door de stelling dat genot geen goed is. Als genot geen goed is zal 
het leven van de gelukkige mens niet noodzakelijk genotvol zijn (wat het in feite wel 
is). Want waarom zou hij behoefte hebben aan genot als het geen goed is? Hij zou 
dan zelfs een pijnlijk leven kunnen leiden, want als pijn evenals genot noch goed 
noch kwaad is, is er ook geen reden om haar te mijden (1154a0-5). 

Aristoteles gaat zelfs nog verder met zijn verdediging van het genot: "Dat alle 
levende wezens, zowel dieren als mensen, genot najagen is een aanwijzing dat het 
op een of andere wijze het hoogste goed (ariston) is" CHV1153b25). Genot en geluk 
lijken dan samen te vallen. Aristoteles kan echter niet heen om Plato's verwerping 
van deze grondstelling van het hedonisme (zie hoofdstuk 2, § 1). Ook hij acht zich 
gedwongen een moreel onderscheid tussen genietingen te maken, zoals in § 7 zal 
blijken. Maar gaat de stelling dat genot het hoogste goed is dan wel op voor de 
dieren, waarvoor geen morele beperkingen bestaan? Er is geen enkele aanwijzing dat 
Aristoteles afwijkt van de opvatting die ik heb besproken in § 2 van hoofdstuk 1, 
namelijk dat bij dieren het streven naar genot (evenals het mijden van pijn) moet 
worden gezien binnen het kader van de verrichting van hun natuurlijke taken. Plato 
had in Philebus een vorm van genot beschreven die de mens gemeen heeft met de 
dieren: dit genot is alleen de gewaarwording die gepaard gaat met de bevrijding van 
pijn, dus met het herstel van een toestand van rust en evenwicht, die door de pijn 
(ook honger en dorst) wordt verstoord (zie hoofdstuk 1, § 2). Aristoteles noemt, 
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onder verwijzing naar Plato, deze genietingen 'genezend' of'restauratief (iatreiai), en 
merkt op dat ze, omdat ze gepaard gaan met het proces van terugkeer naar de 
natuurlijke toestand, alleen in bijkomstige zin (kata sumbebèkos) de moeite waard 
(spoudaiai) zijn (EN 1154a30-54b0). De dingen die dienen ter genezing of 
restauratie zijn ook niet in zichzelf genotvol, maar alleen in bijkomstige zin 
(1154b 15). Het dier, dat alleen maar dit soort genietingen kent, streeft in feite niet 
naar genot, maar naar een pijnloos voortbestaan. Zijn genotsverlangen past, anders 
gezegd, geheel in het kader van zijn streven naar zelfbehoud, dat altijd ook het 
streven is naar gezondheid, het behoud van het (lichamelijke) zelf in een optimale, 
zo pijnloos mogelijke toestand. Gezondheid is het goed waar het lichaam op grond 
van zijn eigen aard naar streeft (BB 1218a30). Aristoteles schrijft nergens dat dieren 
ook andere, niet-bijkomstige genietingen nastreven. Hij ontkent zelfs expliciet dat 
dieren uit zijn op zintuiglijk genot omwille van dat genot, zoals we in § 5 van 
hoofdstuk 1 hebben gezien: een leeuw geniet alleen van het loeien van een rund 
omdat hij een mogelijke prooi hoort (ENI 118a 15-20). 

5. De inrichting van het leven 

Genot is voor dieren alleen een middel, geen doel in zichzelf. Voor mensen kan 
genot juist wel doel in zichzelf worden, namelijk voor zover het deel is van zijn 
streven naar geluk. Zeggen dat ook dit genot nog een middel is, namelijk een middel 
tot geluk, komt neer op een tautologie, omdat geluk volgens Aristoteles juist in 
genot bestaat. 

Door genot als een doel-in-zichzelf na streven breekt de mens met de dierlijke 
gebondenheid aan de natuurlijke taken, zelfbehoud en behoud van de soort. De 
overgang van zèn naar eu zèn betekent dat het eigen leven nu op het eerste plan 
komt, in plaats van het leven van de soort. Het individu is niet langer alleen een 
schakel in de keten van generaties. De continuïteit van het eigen leven, als een 
'goed', aangenaam leven, wordt minstens zo belangrijk als de continuïteit van de 
soort. Geluk moet het liefst het hele leven omvatten. Één zwaluw maakt nog geen 
lente, schrijft Aristoteles, evenmin als één dag; en zo maakt ook één dag of een korte 
tijd niet voorspoed en geluk uit (i?An098al5; vgl. 1177b25). Geluk kenmerkt zich 
juist door de duurzaamheid van de genietingen waaruit zij bestaat. Af en toe 
genieten is niet voldoende, wie gelukkig wil zijn wil voortdurend genieten. Dat 
geluk het hele leven moet beslaan komt ook tot uiting in de formulering van het 
uitgangspunt dat het 'gelukkige leven' een aangenaam of genotvol leven is (EN 
1153b 10). Het woord bios dat Aristoteles hier gebruikt heeft voor Griekse oren mede 
de betekenis van levensduur, het leven als tijdsruimte. Bij gebrek aan rede is het dier 
niet in staat zich een voorstelling te maken van geluk in deze zin, laat staan ernaar te 
streven. Het leeft in het hier en nu omdat het zijn leven niet kan overzien.1 

Dat de mens naar 'geluk' streeft wil zeggen: hij tracht zijn hele leven zo in te 
richten dat het zo aangenaam mogelijk is. Daartoe is het noodzakelijk dat hij zich 
ervan vergewist wat hij onder 'geluk' verstaat. Dit begrip is op zichzelf immers te 
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algemeen om voorwerp van planning te kunnen zijn; het is in eerste instantie alleen 
een algemene naam die de mens geeft aan het hoogste of laatste doel dat hij zich 
stelt. We moeten ons er eerst een nader begrip van vormen, weten wat 'geluk' 
eigenlijk voor ons inhoudt. Inzicht in het hoogste goed, schrijft Aristoteles, is van 
doorslaggevende betekenis voor ons leven, en zal het makkelijker te maken om dat 
doel te bereiken, zoals boogschutters die een doel voor ogen hebben (£7V1094a20). 
Wellicht denkt hij hier al aan zijn eigen opvatting over het ware geluk, maar de 
uitspraak heeft ook een algemenere geldingskracht. Dat blijkt uit een analoge 
passage in de Ethica Eudemia, waarin hij 'geluk' gelijkstelt met 'goed leven'.20 Het is, 
schrijft Aristoteles daar, van het grootste belang om allereerst, zonder haast of 
lichtzinnigheid, voor zichzelf te bepalen waarin 'goed leven' bestaat, en wat voor het 
bereiken daarvan onontbeerlijk is, aangezien ieder die in staat is te leven volgens zijn 
eigen weloverwogen keuze {prohairesis) zichzelf een of ander doel stelt om op 
geschikte wijze te leven, of dat doel nu bestaat in eer, roem, rijkdom of algemene 
ontwikkeling, en hij bij alle handelingen die hij uit zichzelf voortbrengt zich dat doel 
voor ogen houdt (want het is een teken van grote dwaasheid (afrosunè) om zijn 
leven niet te richten op een einddoel) (EE 1214b5).21 

Het streven naar geluk brengt dus de noodzaak met zich mee het eigen leven in te 
richten met het oog op een duidelijk doel, afhankelijk van wat men onder 'geluk' 
verstaat. Wie naar geluk streeft moet een fundamentele keuze maken in zijn leven; 
wie dat nalaat getuigt van dwaasheid. De noodzaak van de keuze voor een bepaalde 
leefwijze ligt besloten in het streven naar geluk. Het is een teken van dwaasheid of 
onverstand om zomaar naar 'geluk' of 'goed leven' te streven, zonder voor zichzelf 
eerst uit te maken waarin dat bestaat. Dat geldt voor de mensen die niet kata logon 
(volgens de rede) maar kata pathos (volgens de hartstocht) leven, zoals de jongeren: 
zij streven bovenal na wat hun op het moment aangenaam voorkomt (ENI 156a30). 
Wie zo leeft weet niet goed wat hij wil, zijn leven ontbeert een vaste richting, hij 
leeft bij het moment. In die zin is de toestand waarin het leven geen laatste doel 
heeft, en dus leeg en vergeefs is (1094a20, zie § 1 en § 2), voor de mens niet louter 
een ongerijmdheid maar ook een reëel gevaar. Het laatste doel van het dierenleven, 
het behoud van de soort, is heel concreet, maar 'geluk' is dat allerminst. De natuur 
heeft er weliswaar voor gezorgd dat de mens naar 'geluk' verlangt, maar hoe hij 
ernaar verlangt, welke invulling hij eraan geeft, heeft zij aan hemzelf overgelaten. 

Om aan de dreigende vergeefsheid te ontkomen raadt Aristoteles ons aan ons een 
duidelijke mening te vormen over wat geluk inhoudt, zodat het abstracte object van 
de wil een concreet object van keuzes, en dus van activiteit, kan worden. In de 
praktijk hebben de meeste mensen wel meningen over geluk, zoals blijkt uit de meest 
prominente leefwijzen, 
de bios apoJaustikos, de bios politikos en de bios theôrètikos (EN 1095a30, zie 
hoofdstuk 1, § 5). Wie weet in welke richting hij zijn geluk wil vinden kan de 
middelen gaan zoeken om dat doel te bereiken. Dat kan leiden tot een confrontatie 
tussen ideaal en werkelijkheid. Er is een fundamenteel verschil tussen keuze en wens 
(boulèsis): we kunnen alles wensen, ook het onmogelijke, zoals onsterfelijkheid, of 
heerser te zijn van de hele wereld, maar we kunnen geen onmogelijke dingen kiezen 
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(.0V111 lb20, EE 1225b30). In de aan elke keuze voorgaande beraadslaging gaat 
men na hoe een beoogd doel kan worden bereikt, maar dat zoekproces geeft ook 
altijd antwoord op de fundamentelere vraag o/het wel kan worden bereikt. Als dat 
onmogelijk blijkt te zijn wordt het plan opgegeven, bij voorbeeld als er meer geld 
nodig is dan men in bezit heeft (ENI 112b25). 

Dit onderscheid tussen wens en keuze heeft nog een andere implicatie. In zijn 
algemeenheid is geluk, evenals gezondheid, een object van ons wensen of willen, 
niet van onze keuze, zoals we in § 1 hebben gezien. Aristoteles legt dat nader uit: het 
is niet passend om te zeggen dat we geluk 'kiezen', "want in het algemeen heeft 
keuze betrekking op de dingen die in onze macht liggen" (EN 111 lb25-30). Dit 
moet wel betekenen dat geluk niet in onze macht ligt, of althans niet volledig. 
Mensen zijn nu eenmaal niet almachtig, zal Kant opmerken. Er kunnen altijd 
onaangename dingen gebeuren waar ze geen invloed op hebben, dingen die in de 
macht liggen van de fortuin of de tuchè. Aristoteles wijst daar ook op, maar hij 
bestrijdt de opvatting dat geluk daarvan helemaal afhankelijk is. Eudaimonia mag 
volgens hem geenszins verward worden met eutuchia, zoals ik in hoofdstuk 1 al heb 
opgemerkt (§ 3). Geluk is in hoge mate 'maakbaar', en het gaat er juist om zich door 
verstandige levensplanning zoveel mogelijk in te dekken tegen de mogelijke slagen 
van het lot. Juist daarom is het volgens Aristoteles verstandig zijn geluk niet te 
zoeken in de goederen die te maken hebben met voorspoed (eutuchia) of tegenspoed 
(atuchia), dat wil zeggen de uiterlijke goederen, zoals eer, rijkdom of macht. 2 

Wie in staat is zijn leven goed te plannen op grond van het door hem beoogde geluk 
geeft blijk van fronèsis, die door Aristoteles samen met sofia tot de deugden van het 
intellect of van het denken wordt gerekend (EN 1103a5). Fronein heeft bij 
Aristoteles de meer bijzondere betekenis van 'plannen', 'van plan zijn', en duidt dus 
op een praktische manier van denken. Fronèsis en soßa, bij Plato nog inwisselbare 
termen, worden door hem dan ook scherp onderscheiden: soßa ('theoretische 
wijsheid') beschouwt niet de zaken op grond waarvan een mens gelukkig wordt 
(omdat zij zich met geen enkele vorm van wording bezighoudt); fronèsis ('praktische 
wijsheid') doet dat wel (ENI 143b 15-20). Zoals zo vaak verwijst Aristoteles naar het 
gangbare taalgebruik: Thaïes en Anaxagoras worden wel sofos maar niet fronimos 
geacht, omdat men ziet dat ze onwetend zijn ten aanzien van wat voor henzelf 
voordelig is; hun filosofische wijsheid wordt weliswaar als wonderbaarlijk en geniaal 
beschouwd, maar ook als nutteloos, omdat ze niet zoeken naar wat goed is voor 
mensen; fronèsis houdt zich nu juist bezig met "menselijke aangelegenheden en met 
de dingen waarover we beraadslagen" (1141b5). Goed beraadslagen is nu juist de 
kenmerkend activiteit van iemand met praktisch inzicht, en niemand beraadslaagt 
over onveranderlijke zaken, en ook niet over veranderlijke zaken die geen middel 
zijn tot een doel, tot een in de praktijk te realiseren goed (prakton agathon) 
(1141M0). 

Fronèsis, 'wijs beleid', is volgens dit onderscheid dus gericht op eigen voordeel, en 
veronderstelt het vermogen daarbij rekening te houden met de langere termijn. Maar 
wat voordelig is voor iemand hangt af van zijn eigen opvattingen over goed leven 
zoals ook - in groter verband - wat 'gezond' en 'goed' is verschilt voor mensen en 
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voor vissen: iedere soort zal diegene fronimos noemen die zijn eigen welzijn (eu) 
kan beschouwen, en daarom worden zelfs sommige dieren fronimos genoemd, 
namelijk degene die ten aanzien van hun eigen leven blijk geven van het vermogen 
vooruit te denken (£7V1141a20-25). Uit deze passage mogen we niet opmaken dat 
dieren hun leven zouden kunnen plannen zoals de mens dat doet; zij leven bij 
gebrek aan rede altijd kata pathos, geleid door hun affecten, door lichamelijke 
begeerte (epithumia) en woede (thumos). Ze zijn niet in staat tot weloverwogen 
keuze (prohairesis) (EN 111 IblO), en dus ook niet in staat tot het toekomstgerichte, 
overleggende denken dat daaraan voorafgaat, en dat het bezit van rede veronderstelt 
(1112al5). Hun 'fronèsis" kan alleen berusten op ervaring (empeiria), zoals 
Aristoteles elders duidelijk maakt, dus het vermogen te leren van vroegere 
gebeurtenissen: hoe groter bij dieren het vermogen te leren is, des groter het 
praktisch inzicht (Met 980b22). Voor ervaring is rede niet vereist. In dezelfde zin zal 
Hobbes ook prudentie (prudence) aan dieren toekennen (Levl,3 p.10, zie hoofdstuk 
5 §2). 

6. Zelfliefde, eigenliefde en pleonexie 

Aristoteles waarschuwt tegen een al te beperkte opvatting van fronèsis. omdat 
mensen nastreven wat goed is voor henzelf, en van mening zijn dat ze dat ook 
móeten doen, is de opvatting ontstaan dat fronèsis alleen kennis is van dingen die op 
het ene individu zelf betrekking hebben. Volgens Aristoteles echter is dat slechts één 
vorm van praktische wijsheid, naast andere, veel meer omvattende vormen, 
namelijk de huishoudkunde en de staatkunde, of 'politiek inzicht'. Het is 
waarschijnlijk onmogelijk, schrijft hij, het eigen belang te behartigen zonder deze 
beide andere vormen van fronèsis (EN 1141b30-42a5; vgl. 1094b5). Mensen leven 
immers in de praktijk niet als geïsoleerde individuen, die alleen maar aan zichzelf 
hoeven te denken, maar ze maken deel uit van grotere gehelen, de familie of 
huishouding en de staat, en moeten daar in hun handelen rekening mee houden. Er 
zijn dus grenzen aan het individualisme, dat ten grondslag ligt aan het streven naar 
eigen geluk. Maar waar liggen die? 

Een antwoord op die vraag ligt in het onderscheid tussen 'zelfliefde' en 'eigenliefde' 
dat Aristoteles maakt, wellicht in navolging van Plato. De drang tot zelfbehoud 
schrijft hij toe aan de zelfliefde (filia pros hauton, liefde of vriendschap jegens 
zichzelf). Hij komt erover te spreken in verband met zijn beschouwing over de filia 
jegens anderen (waaronder Aristoteles ook de liefde tussen ouders en kinderen 
begrijpt). 4 Maar in feite is de zelfliefde het uitgangspunt van elke andere liefde of 
vriendschap. De vriendschappelijke gevoelens die men voor zichzelf koestert 
strekken zich uit tot vriendschappelijke gevoelens jegens anderen (EN 1168b5). Een 
vriend of dierbare is dan ook een 'ander zelf (filos alios autos) (1166a30). Heel 
duidelijk is dat bij de ouderliefde, de liefde van de ouders jegens de 'gelijken' die ze 
hebben voortgebracht: ouders houden van hun kinderen als deel van henzelf 
(1161M5). Vriendschap in de overtreffende trap wordt gelijkgesteld met vriendschap 
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jegens zichzelf (1166b0). Het is immers eenvoudig een feit dat iemand zichzelf het 
meest liefheeft {malista filos autöi), en dat behoort (binnen bepaalde grenzen 
weliswaar) ook zo te zijn (1168M0). 

Alle kenmerken van vriendschap jegens anderen lijken dan ook te zijn afgeleid van 
de liefde of vriendschap jegens zichzelf {EN 1166a0). Als vriendschap inhoudt dat 
men iemands bestaan en behoud wenst, dan geldt dat in de eerste plaats voor de 
zelfliefde (1166a5, EE 1240a30). Als vriendschap bovendien inhoudt dat men ook 
alle goede dingen voor de ander wenst dan geldt dat wederom in de eerste plaats 
voor de vriendschap die men voor zichzelf heeft: ieder wenst de goede dingen 
{tagatha) immers bovenal voor zichzelf {EN 1159a 10, 1166a0, EE 1240a20). Maar 
iemand goede dingen toewensen betekent wensen dat hij gelukkig is, want door 
goede dingen zijn we gelukkig (vgl. Plato Symp 205&, geciteerd in hoofdstuk 2, § 1). 
Verlangen naar leven en verlangen naar geluk lijken in eikaars verlengde te liggen, 
verenigd in de menselijke zelfliefde. In Magna Moralia wordt uitdrukkelijk gesteld 
dat de filiaproshautonbeide wensen omvat: wij wensen zowel het leven {to zèri) als 
het 'goed-leven' {to eu zèn), en dat wensen we voor onszelf als voor geen ander 
{MM 1210b35). Zelfliefde houdt bij de mens niet op bij de zorg voor het zèn, 
levensbehoud in biologische zin, maar breidt zich, door toedoen van de rede, uit tot 
het domein van het eu zèn, het geluk. 

Aan de omschrijving filia pros hauton geeft Aristoteles de voorkeur boven het 
kortere filauton, dat in het Grieks de betekenis 'zelfzuchtig' had en dus veeleer duidt 
op wat ik in dit boek 'eigenliefde' noem. Op die betekenis wijst Aristoteles als hij 
opmerkt dat we degenen die in de eerste plaats zichzelf liefhebben {agapân) filautoi 
noemen in schandelijke zin {EN 1168a25). Ook in de Politica maakt hij een 
duidelijk onderscheid tussen beide begrippen: de liefde die ieder voor zichzelf heeft 
{Ma pros hauton) is niet vergeefs of doelloos {maten), maar is een gegeven van de 
natuur {fusikon); eigenliefde of zelfzucht {to filauton) wordt echter terecht 
geringgeschat - dat is dan ook niet zichzelf liefhebben {to filein heauton) maar 
zichzelf méér liefhebben dan behoorlijk is {mallon è dei). Aristoteles vergelijkt 
eigenliefde met hebzucht {to filochrèmaton); het verlangen naar eigen bezit is 
algemeen, maar je kunt ook teveel verlangen {Pol 1263a40-b5). 

Dat Aristoteles de zelfliefde hier 'natuurlijk' en 'niet doelloos' noemt, suggereert dat 
hij de eigenliefde als onnatuurlijk en doelloos beschouwt. Alles in de natuur heeft 
een doel; de eigenliefde moet daarom buiten de natuurlijke orde vallen. Maten heeft 
ook de betekenis van 'redeloos', 'ondoordacht', 'onwaar'. Dat wil niet zeggen dat er 
aan de eigenliefde geen rede te pas komt. Eigenliefde is juist, zoals Plato deed met 
de 'hevige zelfliefde' (hoofdstuk 2 § 5), op te vatten als een aberratie van de zelfliefde 
door toedoen van een verkeerd gebruikte rede. Alleen de rede kan immers breken 
met de natuurlijke orde, zoals ook alleen zij zich daar ook welbewust aan kan 
conformeren. 

Aristoteles geeft uitdrukkelijk het verband aan tussen eigenliefde en pleonexie, een 
verband dat bij Plato hooguit impliciet aanwezig was: met filautoi, in de 
schandelijke zin van het woord, worden degenen aangeduid die zich het merendeel 
{to pleion) toeëigenen van geld, eer of lichamelijke genietingen, want dat zijn de 
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goederen waar de massa (hoi poüoi) naar verlangt, waarvoor zij zich beijvert alsof 
het de best mogelijke goederen zijn, en waarom zij onderling strijd levert (EN 
1168b 15). De mensen die in zulke zaken het leeuwendeel verlangen (hoipleonektai) 
zijn degenen die zich vermeien in hun lichamelijke begeerten, en in het algemeen in 
hun passies en het niet-redelijke deel van hun ziel; en dat geldt voor de massa 
(1168b 15-20). De pleonexie heeft daarbij nog een extra motief, namelijk het genot 
van het winst of voordeel (kerdos) behalen (1130b0, 1130a20). Hoe algemeen 
Aristoteles de neiging tot pleonexie acht blijkt wel uit zijn opmerking dat we 
vanwege die eigenschap niet een mens laten regeren maar de wet, omdat een mens 
zou handelen met het oog op zijn eigenbelang, en een tiran zou worden, terwijl een 
heerser juist hoeder van rechtvaardigheid en gelijkheid (to isori) dient te zijn 
(1134a35-34b0). Plato merkte iets soortgelijks op, in verband met de algemene 
neiging om het eigenbelang na te streven (Nom 875b-c; zie hoofdstuk 2, §4). 

Het verband dat Plato legde tussen pleonexie en onrecht-vaardigheid wordt door 
Aristoteles uitgewerkt. De adikos, de onrechtvaardige, is de pleonektès en de anisos, 
degene die gelijkheid aan zijn laars lapt, want rechtvaardigheid komt neer op 
gelijkheid (iW1129a30, 1131alO).2D Aristoteles brengt een nuance aan: zo iemand 
wil alleen een groter deel van de dingen die 'goed' zijn, van de dingen die slecht zijn 
wil hij juist een kleiner deel; maar als we het kleinere kwaad zelf weer als een goed 
beschouwen wil hij toch weer meer van het goede (1129b5). Het gaat niet alleen om 
de verdeling van goede maar ook van kwade dingen, dus van leed. Als ondeugd is 
pleonexie het tegendeel van de deugd van wat 'distributieve rechtvaardigheid' wordt 
genoemd; dit heeft betrekking op alle goederen die in een samenleving voor 
verdeling in aanmerking komen (1130b30). Overigens geldt de eis van rechtvaardige 
verdeling alleen voor gelijken, en Aristoteles wijst erop dat in verschillende politieke 
bestellen verschillende normen voor gelijkheid worden aangelegd (1131a25). 6 

7. Zedelijkheid 

We zijn hier al aanbeland op het terrein van de moraal. Evenals Plato onderscheidt 
Aristoteles naast de distributieve rechtvaardigheid ook rechtvaardigheid in algemene 
zin, niet als deel van de (morele) deugd, maar als de hele deugd (hole aretè), zoals 
onrechtvaardigheid dan het hele kwaad is (.£7V1130a5-10). Deze ruime betekenis 
gaven de sofisten al aan dikaiosunè (zie hoofdstuk 2, § 3). Maar dit woord blijft ook 
dan voor Aristoteles alleen van toepassing op het handelen jegens de ander (pros 
alloiî) (1130b 15-20); een rechtvaardige handeling impliceert altijd meer dan één 
persoon. Alleen in metaforische zin kunnen de termen ook slaan op handelingen 
tussen verschillende delen binnen één persoon (de betekenis die Plato eraan gaf) 
(1138b5). 

Morele deugdzaamheid en eigenliefde sluiten elkaar uit: iemand die van 
rechtvaardigheid, ingetogenheid of een andere deugd het meest zou willen hebben 
zou door niemand in negatieve zin filautos worden genoemd (ü7V1168b25). Maar 
als we dat woord in positieve zin opvatten, voegt Aristoteles eraan toe, zou zo 
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iemand juist méér dan anderen filautos moeten worden genoemd, omdat hij alleen 
de beste en grootste goederen voor zichzelf reserveert en zich vermeit in het deel van 
hemzelf dat de hoogste autoriteit heeft, en waaraan hij in alles gehoorzaamt 
(1168b25-30). 

Eigenliefde in de gangbare zin is slecht, omdat zij een teveel aan zelfliefde is, en 
elk teveel is slecht. Zedelijke goedheid bestaat juist in het midden tussen het te-
weinig of het gebrek {elleipsis) en het teveel of de overmaat {huperbolè); de 
afwijkingen van het midden, naar beide kanten, maken de ondeugd of slechtheid 
{kakia) uit; het is dan ook makkelijk om het doel te missen, en moeilijk om het te 
raken (.E7V 1106b30). Als dat niet lukt kun je daarom altijd nog de tweede weg 
{deuteros plous21) nemen, namelijk het minste kwaad kiezen (1109a35). Zo komt 
Aristoteles tot zijn definitie van morele deugd: zij is een dispositie {hexis) tot het 
maken van weloverwogen keuzes, die erin bestaat het midden aan te houden en wel 
het midden met betrekking tot onszelf; dit wordt dan bepaald door de rede {logos), 
zó als een verstandige of wijze mens {fronimos) dat zou doen; en dit midden is er 
een tussen twee kwaden, namelijk het teveel en het te-weinig (1106b35-07a0). 
Fronèsis is daarom de basis voor alle deugd, zoals Plato al meende: zelf is zij nog 
geen morele deugd is maar zij geeft wel de regel daarvoor, omdat zij inzicht is in de 
juiste reden of ratio {orthos logos) (1144b20).28 Fronèsis is niet per se betrokken op 
zedelijk gedrag, hebben we in § 5 gezien; zij kan ook pure slimheid zijn in de 
behartiging van het eigen belang. Maar, zou Aristoteles zeggen, wie zijn werkelijke 
belang voor ogen houdt, betracht ook deugdzaamheid. 

In Aristoteles' algemene begrip van zedelijk gedrag is wederom de invloed van 
Plato te ontwaren, die ook al had geleerd dat men in zijn streven naar genot en 
mijden van pijn het midden {meson) moet aanhouden {Nom 792d-e, 793a). Het 
gaat, zoals we in hoofdstuk 1 al hebben gezien, om de manier waarop wij omgaan 
met pijn en genot, die in mindere of meerdere mate als richtsnoer dienen voor onze 
handelingen; het maakt daarom een groot verschil voor ons gedrag of we genot en 
pijn al of niet op de juiste wijze ervaren {EN 1105a5-10, vgl. Plato Nom 636d). 
Morele deugd {èthikè aretè) is dan: op de best mogelijke manier handelen met 
betrekking tot genietingen en pijnen, ondeugd {kakia) is het tegendeel (jHV1104b25, 
EE 1220a35).2 Mensen worden slecht {fauloi} door de verkeerde genietingen en 
pijnen na te streven en te mijden, of door ze op het verkeerde moment na te streven 
en te mijden, of op de verkeerde wijze (j57V1104b20). Om te ontdekken tot welke 
ondeugden wij persoonlijk het meest geneigd zijn moeten we ook kijken naar het 
genot en de pijn die we bij ons doen en laten ervaren (1109b0). We zien nu waarom 
Aristoteles niet zonder meer kan onderschrijven dat genot het hoogste goed is: de 
mens moet eerst bepalen of de door hem nagestreefde genietingen in zedelijk opzicht 
wel door de beugel kunnen. In de praktijk, zullen we straks zien, wordt genot 
volgens Aristoteles in overmaat nagestreefd, en is het dus slecht. Maar dat de meeste 
genietingen slecht zijn, merkt hij op, sluit allerminst uit dat een bepaald genot het 
hoogste goed is (1153b5-10). Dan zijn we al aanbeland bij zijn eigen 
geluksopvatting, die in § 10 ter sprake komt. 

Zedelijk handelen is betrokken op het streven naar genot en het mijden van pijn, 
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maar is daar niet toe te herleiden. Het vormt een afzonderlijk levensdomein, die het 
domein van de fronèsis (in de zin van op eigenbelang gerichte slimheid) te boven 
gaat. Zedelijke goedheid kent een eigen drijfveer. Een handeling is pas deugdzaam 
als zij vanuit de juiste innerlijke motivatie geschiedt, dat wil zeggen als zij gericht is 
op to kalon (het eerbare of fatsoenlijke), als een doeloorzaak (EN 1115bl0).30 

Iemand behoort niet moedig te zijn omdat hij daartoe gedwongen wordt, maar 
omdat moed kalon is (1116b0). Gebrek aan moed daarentegen is aischros, 
schandelijk (1117al5, 1117b5). To kalon is een aparte drijfveer naast to hèdun: alle 
handelingen worden gedaan uit een van beide motieven (1110b 10). De zedelijke 
drijfveer is volgens Aristoteles bij 'de velen' (hoi polloi) afwezig: zij handelen niet 
met het oog op to kalon, noch met de bedoeling het tegendeel, to aischron, te 
vermijden, maar laten zich alleen van kwaad weerhouden door angst voor straf; hun 
ongevoeligheid voor schande en eer blijkt uit hun schaamteloosheid, hun gebrek aan 
aidôs (eergevoel, zelfrespect, schaamte) (iï7V1179bl0).31 Zij kennen dus maar één 
drijfveer, het genot; hun leven heeft maar een dimensie. Maar in zekere zin kan het 
'eerbare' toch weer tot het aangename worden herleid, omdat het op zijn eigen wijze 
ook weer aangenaam is, zelfs het enige werkelijk aangename (UlOblO, 1105a0, 
1179b 15). Aristoteles is evenmin als Plato geneigd om moraal en geluk streng te 
scheiden. Als Aristoteles overigens naast eu zèn soms ook kalos zèn gebruikt hoeft 
dat niet altijd in morele zin te worden opgevat; kalos kan ook in ethisch-neutrale zin 
'goed' of'geschikt' betekenen.32 

Door morele deugdzaamheid doet de mens met gebruik van zijn rede wat de 
dieren van nature doen: zich invoegen in de natuurlijke orde. Ook hier heeft 
Aristoteles een voorganger in Plato, al ontbreekt in zijn ethiek het religieuze element 
dat voor Plato zo belangrijk was. In de natuur zijn doeleinden en middelen precies 
op elkaar afgestemd; in haar spaarzaamheid doet zij niets te veel, maar anderzijds is 
zij ook niet te karig: zij heeft er bij voorbeeld voor gezorgd dat er voor dieren, jong 
en oud, genoeg voedsel aanwezig is om zich in leven te houden (Pol 1256b5). Door 
het midden te houden tussen te weinig en teveel geeft zij al de norm aan waaraan de 
mens zich zou moeten houden, in al zijn verlangens en hartstochten, ook degene die 
zijn dierlijke aard te boven gaan. Deze norm ligt in de mens niet instinctief 
verankerd zoals bij de dieren, hij moet haar zelf ontdekken en zich als een redelijke 
norm eigen maken. Ware deugd wordt in zekere zin weer iets natuurlijks, maar dan 
als toestand van de redelijke natuur van de mens. Die is alleen te bereiken door 
gedurige oefening in deugdzaam handelen, tot dit handelen een vaste gewoonte is 
geworden, zodat het een vanzelfsprekend karakter krijgt: we worden ingetogen 
(sôfrôri) door ons te onthouden van (lichamelijke) genietingen, en wanneer we 
ingetogen zijn geworden zijn we het best in staat om ons daarvan te onthouden (EN 
1103a30-35). Het blijk van die 'tweede' natuur is dat deugdzaam gedrag gepaard 
gaat met genot, of althans niet met pijn (1104b5). Het geschiedt dus niet langer met 
tegenzin. 

Sôfrosunè behoort ook voor Aristoteles tot de voornaamste deugden, samen met 
de rechtvaardigheid. Evenals Plato beperkt hij haar tot de genietingen die de mens 
deelt met de dieren.33 De bijbehorende ondeugd van het teveel is de akolasia (EN 
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1150a20). Maar hoe noemen we hier de ondeugd van het te-weinig? Mensen die 
tekortschieten wat de lichamelijke genietingen betreft en daar minder plezier aan 
beleven dan gepast is, schrijft Aristoteles, komen nauwelijks voor, want zo'n 
ongevoeligheid {anaisthèsia) is niet menselijk - zelfs dieren zijn kieskeurig in hun 
voedsel en genieten van sommige dingen wel, van andere niet. En omdat zulke 
mensen amper bestaan hebben er we er niet eens een aparte naam voor (1119a5).34 

Al noemt Aristoteles de ingetogen mens de mesos, degene die het midden houdt 
tussen beide uitersten (1150a20), in de praktijk komen we dus toch uit op dezelfde 
tweedeling tussen sôfrosunè en akolasia die we al bij Plato aantroffen. Dit is 
overigens niet het enige geval waarin de theorie van het juiste midden slecht 
toepasbaar is.35 

Aristoteles verwerpt dus allerminst het genot dat gepaard gaat met de bevrediging 
van lichamelijke behoeften (honger, dorst, geslachtsdrift). Verlangen naar eten en 
drinken is natuurlijk, en ook naar bijslaap, wanneer men - in Homerus' woorden -
jong en in de bloei van zijn leven is (£7V1118blO). Daar te weinig om geven, dus 
minder dan gepast of nodig is {hètton è dei), is zelfs een ondeugd. Dit genot is 
immers door de natuur gewild, juist om dieren ertoe te brengen hun natuurlijke 
taken te vervullen. De natuurlijke lichamelijke begeerte {fusikè epithumia) is - in het 
geval van honger en dorst - de aanvulling van het gebrek (1118bl5). Levensbehoud 
is hier het doel. De ingetogen mens begrijpt dat ook. Hij houdt het midden aan 
tussen te weinig en te veel, hij mijdt de genietingen die favoriet zijn bij de akolastos, 
en streeft met gevoel voor de juiste maat {metriôs) en zoals nodig of gepast is naar 
de genietingen die bijdragen tot zijn gezondheid en welbevinden, en ook naar 
andere genietingen voor zover die zijn gezondheid en welbevinden niet 
belemmeren, niet onfat-soenlijk zijn en zijn middelen niet te boven gaan (1119a 15). 

Wie zich niet aan die voorwaarden houdt, vervolgt Aristoteles, hecht méér aan 
dergelijke genietingen dan ze waard zijn {axia); de sôfrôn daarentegen hecht eraan 
zoals de juiste ratio voorschrijft (EW1119al5-20). De waarde van de lichamelijke 
genietingen wordt bepaald door hun functie binnen de natuurlijke orde; wie er teveel 
(of bij grote uitzondering te weinig) waarde aan hecht maakt inbreuk op die orde. 
Dat geldt voor de akolastos, zoals Socrates al meende in Gorgias (zie hoofdstuk 2, § 
3). Hij is iemand die alle lichamelijke genietingen verlangt of in ieder geval de 
meeste, en deze boven alle andere genietingen nastreeft (1119a0). De akolastos 
streeft, anders gezegd, overmatige genietingen na, of genietingen in overmaat, en hij 
doet dat uit weloverwogen keuze {prohairesis), dus omwille van die genietingen zelf 
en niet omwille van iets anders dat er het resultaat van is (1150al5-20).36 

Dat wil zeggen dat de akolastos lichamelijke genietingen niet zozeer nastreeft met 
het oog op zelfbehoud en voortplanting maar met het oog op zijn geluk: hij hangt de 
mening aan dat geluk te vinden is in wat Aristoteles de bios apolaustikos noemt: het 
op lichamelijk genot gerichte leven {EN 1095b 15). Aristoteles legt er de nadruk op 
dat akolasia op weloverwogen keuze berust; de redeloze dieren kunnen niet 
akolastos zijn, en worden alleen bij wijze van metafoor zo genoemd, vanwege de 
woestheid of vraatzucht van hun soort (1149b30). Door het keuzeaspect 
onderscheidt tuchteloosheid zich ook van de akrasia (verlies van zelfbeheersing), die 
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juist tegen de weloverwogen keuze en tegen de bedoeling ingaat (1148a5010). Ook 
daar is sprake van exces of overmaat (huperbolè), maar terwijl akolasia chronisch is, 
te vergelijken met waterzucht of tering, lijkt akrasia eerder op een sporadische 
aanval van vallende ziekte (1150b30). De begeerte, die alleen gericht is op het heden, 
wint het dan één moment van de rede, die rekening houdt met de lange termijn. De 
akratès heeft dan ook na afloop berouw, in tegenstelling tot de akolastos, die 
daarom ongeneeslijk is (1150a20). 

8. De uiterlijke goederen 

Uiteraard is de akolasia volgens Aristoteles als ondeugd verwerpelijker. Aan die 
morele veroordeling zal de akolastos geen boodschap hebben, maar Aristoteles laat, 
evenals Plato, zien dat tuchteloosheid ook vanuit het louter hedonistische oogpunt 
onderdoet voor ingetogenheid. De akolastos voelt immers niet alleen pijn als hij 
geen succes heeft in de bevrediging van zijn verlangens, maar ook gedurende de tijd 
dat hij verlangt, want het (lichamelijke) verlangen gaat gepaard met pijn, al lijkt het 
ongerijmd pijn te lijden omwille van het genot (EN 1119a0-5). Dit is nu juist het 
eigene van dit soort verlangen, hebben we in § 4 gezien: het is van nature een 
verlangen bevrijd te worden van pijn, dus een verlangen naar pijnloosheid. Door de 
bijbehorende genietingen, die van nature slechts 'restauratief zijn (een vervulling van 
natuurlijke behoeften), als doel op zichzelf na te streven vergroot de akolastos dus 
zijn pijn, zijn behoeftigheid. De ingetogen mens daarentegen voelt geen pijn of 
verlangen wanneer de excessieve genietingen, zoals die door de akolastos worden 
nagestreefd, afwezig zijn, omdat hij deze juist vermijdt (zoals hij ook de eventuele 
schadelijke gevolgen op de lange termijn vermijdt: aantasting van zijn gezondheid 
en geldelijke schulden) (1119al0). 

De uitspraken "de ingetogen mens mijdt de genietingen" en "de verstandige mens 
(ho fronimos) streeft het pijnloze na, niet het genotvolle" (een stelling die volgens 
Schopenhauer de eerste regel van alle levenswijsheid is) worden door Aristoteles zelf 
alleen onderschreven voor zover ze betrekking hebben op de lichamelijke 
genietingen, die "gepaard gaan met begeerte en pijn": de verstandige mens streeft 
naar de afwezigheid van pijn (alupia) met betrekking tot die genietingen, en wel in 
hun excessieve vormen, zoals de akolastos die verlangt; en daarom vermijdt de 
ingetogen mens juist die excessieve genietingen (ENI 153a30, 1152M5). 

Ook bezien vanuit de ekonomie van pijn en genot, die aan elk berekenend 
geluksstreven ten grondslag ligt, zou akolasia dus moeten worden vermeden; 
Aristoteles gebruikt hier hetzelfde argument als Socrates tegen Callicles gebruikte 
(hoofdstuk 1, §2). Maar akolasia wordt dan ook niet gekozen uit berekening; veeleer 
zijn mensen volgens Aristoteles, die ook hierin Plato volgt, van nature al geneigd tot 
tuchteloosheid, en worden ze onverzadelijk in hun lichamelijke begeerten als ze 
door goede opvoeding niet tijdig zijn getuchtigd en gedisciplineerd (EN1119b0-15). 
In die zin ligt het voor de hand dat mensen teveel waarde gaan hechten aan 
lichamelijke genietingen. Ook volgens Aristoteles lijkt hier iemands aanleg of 
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karakter bepalend te zijn: het gaat om mensen die tot geen andere vormen van genot 
in staat zijn (1154b0). 

Aristoteles komt tot dezelfde conclusie als Plato: wie zijn geluk zoekt in 
lichamelijke genietingen vervalt vanzelf tot akolasia, omdat hij genietingen die van 
nature door hun functie begrensd zijn tot doel in zichzelf maakt, en zo hun grenzen 
overschrijdt. Alleen al vanuit hedonistisch standpunt gezien leidt dit niet tot het 
beoogde geluk, maar juist tot ongeluk, een overwicht van pijn. Dat duidt er al op dat 
lichamelijk genot volgens Aristoteles niet het middel vormt om gelukkig te worden. 
Het dient niet tot doel-in-zichzelf te worden gemaakt omdat het, zoals Plato al had 
opgemerkt, van nature alleen een middel is, een instrument ter 'genezing' van een 
gebrek, en daarom "bijkomstig' (zie § 4, vgl. PAU 54c). Het behoort tot het primaire 
levensniveau, en is alleen indirect voorwaarde voor geluk, namelijk voor zover het 
gezondheid bevordert en tot nageslacht leidt (want ook kinderen dragen, als 
'gunstige omstandigheid', bij aan het geluk, hebben we aan het slot van § 3 gezien). 

Een soortgelijke afwijzing treft ook de uiterlijke goederen, ta ektos agatha (zie noot 
22). Terwijl mensen denken dat het niet uitmaakt hoeveel deugd ze bezitten zoeken 
ze van rijkdommen, geld, macht, roem en al dergelijke zaken een overmaat of teveel 
{huperbolè) tot in het oneindige {eis apeiron) {Pol 1323a35). Een redelijke kijk op de 
zaak leert echter dat uiterlijke goederen een einde of grens (peras) hebben zoals elk 
instrument {organori) en dat al wat nuttig is nuttig is voor iets, zodat een overmaat 
van die goederen voor degenen die ze bezitten noodzakelijkerwijs schadelijk of in 
ieder geval niet voordelig is (1323b5). Tussen de lichamelijke genietingen en het 
genot dat aan uiterlijke goederen wordt ontleend (want wie ergens zijn geluk in 
zoekt is uit op het bijbehorende genot) bestaat dus een parallel. Maar wordt ook bij 
uiterlijke goederen, die verbonden zijn met het maatschappelijke leven, de grens nog 
door de natuur bepaald? Wel voor zover we, zoals Aristoteles doet, de menselijke 
samenleving nog als onderdeel van de natuurlijke orde beschouwen. 

In de Politica leert Aristoteles dat er een op natuurlijke basis berustende rijkdom 
bestaat: de rijkdom of het bezit (ploutos) overeenkomstig de natuur hoort in de sfeer 
van de huishouding {oikonomia), daarnaast is er de kapitaalverwerving 
{chrèmatistikè) in de sfeer van de handel en de ruil van goederen {Pol 1257b 15-20). 
In het eerste geval bestaat rijkdom uit zaken die nodig zijn voor het levensbehoud; 
in het tweede geval uit geld, waarvan de waarde niet op natuur {Risis) maar op 
conventie {nomos) berust (125 7b 10). Iemand die veel geld heeft kan geheel 
verstoken zijn van de levensbenodigheden, zoals koning Midas, die door zijn 
onverzadelijke hebzucht alles wat hij aanraakte in goud zag veranderen (1257M5). 
De rijkdom die uit geld bestaat, en die in het commerciële leven wordt nagestreefd, 
is in principe eindeloos {apeiros), omdat de verhouding tussen doel en middel 
verloren is geraakt: wat eigenlijk een middel is, rijkdom en het verwerven van geld, 
wordt nu het doel zelf (1257b29-30). In de huishoudkunde bestaat er wel een grens 
{peras), omdat geldverdienen niet de functie {ergon) van het huishouden is 
(1257b30). Dat is immers het levensbehoud van de leden van het 'huis', de oikos, die 
zoals we in deel 2 zullen zien volgens Aristoteles de primaire samenlevingsvorm is. 
Hij verzet zich tegen de vercommerciali-sering van de ekonomie, die berust op de 
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opvatting dat de toename van rijkdom het eigenlijk doel van de huishouding is 
(1257b35-40). Die vercommercialisering ontstaat ofwel doordat mensen alleen 
gericht zijn op het zèn en het eu zèn als laatste doel uit het oog verliezen, ofwel - en 
dat is de eigenlijke oorzaak - doordat mensen weliswaar op eu zèn of geluk zijn 
gericht, maar dit geluk alleen in lichamelijke genietingen zoeken: omdat hun genot 
in overmaat bestaat, zoeken ze naar middelen om die overmaat te bewerkstelligen, 
en als dat niet lukt door geldverdienen proberen ze het op een andere manier, 
waarbij ze hun vermogens eveneens op tegennatuurlijke wijze gebruiken (1257b40-
58al0). Elders merkt Aristoteles op dat mensen in de slechte toestand verkeren dat 
ze onverzade-lijk zijn: eerst nemen ze genoegen met twee obolen, wanneer dat 
eenmaal gewoonte is vragen ze steeds meer, tot in het oneindige {eis apeiron), "want 
het lichamelijk verlangen is van nature eindeloos en het leven van de massa is 
gericht op de verzadiging ervan" (1267b0-5). 

Over degenen die een overmaat aan eer zoeken is Aristoteles minder 
mededeelzaam. Hij merkt op dat men, evenals bij geldverdienen, eer minder of méér 
kan nastreven dan gepast is, en dat ook de bron van die eer en de wijze van 
nastreven van belang is: we noemen iemand 'eerzuchtig' {filotimos) als hij meer eer 
nastreeft dan gepast is, of uit de verkeerde bronnen, en 'oneerzuchtig' als hij 
helemaal niet om eer geeft, zelfs niet terwüle van 'eerbare' zaken {epi tois kalois) {EN 
1225b5-10). Maar hier wijst hij op een ambiguïteit die met filo- beginnende woorden 
aankleeft: we noemen niet alleen iemand filotimos die meer eer nastreeft dan gepast 
is {mal/on è dei), maar ook iemand die haar méér nastreeft dan de massa, dan de 
doorsneemensen, hoi polloi (1225b 10-15). In dat laatste geval is füotimia niet 
verwerpelijk maar veeleer een kwestie van een beter karakter, want Aristoteles acht 
eer uiteraard hoger dan lichamelijk genot of materiële rijkdom. Eer is het grootste 
van de uiterlijke goederen; we betonen eer aan de goden en eer wordt bovenal 
nagestreefd door de aanzienlijken, als prijs voor de mooiste daden (1123M5). Ook 
eer heeft een 'natuurlijke' grens: het is de beloning voor aretè (1123b35, vgl. 
1095b25). Het waarachtige verlangen naar eer zoekt slechts de bevestiging door 
anderen van de waarde die men op grond van zijn deugd al bezit. Dat verlangen is 
kenmerkend voor de belichaming van Aristoteles morele ideaal, de grootmoedige 
man {megalopsuchos): hij geniet met mate van de grote eerbewijzen die hem 
worden verleend, omdat hij beseft dat hij krijgt wat al van hem is, of zelfs nog 
minder krijgt, want geen enkel eerbewijs kan opwegen tegen volmaakte deugd 
(1124a5). In feite acht hij de eer gering, en hij geeft al helemaal niet om eer die 
wordt gezocht wegens het bezit van rijkdom of macht (1124al5). 

Ook hier is het genot van eer dus veeleer nijkomstig', instrumenteel: het gaat in 
wezen niet om de eer, maar om de deugd, aretè, die verankerd is in de persoon zelf. 
Aristoteles maakt in het begin van de Ethica Nicomachea al duidelijk dat wat hem 
betreft de eer afvalt als mogelijk geluksgoed. Dit doel van de bios politikos is te 
oppervlakkig om 'het' goed te kunnen zijn, betoogt hij, want we hebben een 
voorgevoel dat dit goed (dus geluk) iets eigens is, dat moeilijk kan worden 
afgenomen, terwijl eer meer afhangt van degenen die eren dan van degene die wordt 
geëerd (^7V1095b20-25). En eigenlijk willen mensen die naar eer verlangen die eer 

93 



niet omwille van de eer, maar als bewijs van hun eigen verdienste, dat wil zeggen 
van hun (morele) deugd {aretè), zodat misschien eerder de deugd dan de eer het doel 
is van het politieke leven (1095b25-30). 

Deze herformulering van de bios politikos is van groot belang: zodra Aristoteles 
de 'klassieke' driedeling in leefwijzen heeft genoemd begint hij al aan de 
ondergraving ervan en werkt hij toe naar zijn eigen tweedeling, die berust op de 
opvatting dat geluk alleen in aretè kan bestaan. De bios chrèmatistès, het leven van 
geldverdienen, dat hij nog als vierde leefwijze noemt, verwerpt hij meteen, met het 
argument dat rijkdom alleen omwille van iets anders wordt gezocht (1096a5). Zo 
vallen, naast het lichamelijke genot, alle uiterlijke goederen af als mogelijke 
geluksgoederen. Mensen geloven dat de uiterlijke goederen de oorzaak zijn van 
geluk, sneert Aristoteles, alsof ze ook veeleer de lier dan de kunstvaardigheid van de 
speler als oorzaak van schitterend snarenspel zouden beschouwen {Pol 1332a25). 
Daarbij gaat hij er al vanuit dat geluk alleen in een vorm van aretè kan bestaan (vgl. 
Pol U25bW-20, 1324a20-30). 

9. Geluk en deugd 

Aristoteles tracht de opvatting dat geluk in een vorm van aretè bestaat in de natuur 
te funderen (zoals hij anderzijds tracht aan te tonen dat lichamelijk genot en 
uiterlijke goederen niet door de natuur zelf als geluksgoederen zijn bedoeld). Zijn 
dubbele vooronderstelling daarbij is dat geluk alleen kan bestaan in de specifieke 
functie of verrichting {ergon) van de mens, en dat die verrichting bestaat in een 
bepaalde vorm van leven {zôè), die weer bestaat in de activiteit {energeia) van de 
denkende ziel overeenkomstig de rede {kata logon), of in ieder geval niet zonder 
rede {EN 1098a5-10). De plantaardige en dierlijke vormen van leven vallen dus af 
als kandidaten voor geluk; geluk moet worden gezocht in de uitoefening van een 
specifiek-menselijk vermogen. Maar dat is nog niet voldoende: voor geluk is het ook 
van belang dat die activiteit goed wordt verricht, zoals een goede citerspeler zijn 
functie beter vervult dan een middelmatige, en een activiteit is goed wanneer zij 
geschiedt overeenkomstig haar eigen 'deugd' {aretè).37 Geluk38 is dan de activiteit 
van de ziel in overeenstemming met deugd {kat'aretèn), en als er meer van die 
deugden zijn, dan met de beste en volmaaktste (1098al5). Later maakt Aristoteles 
duidelijk dat er inderdaad meer zijn, te verdelen in twee categorieën, de morele 
(rechtvaardigheid, ingetogenheid, moed) en de intellectuele {fronèsis en soüa) 
(1103a5). De definitie van geluk gaat dus op voor beiderlei deugden. 

Aristoteles verdedigt zijn definitie van het hoogste goed door erop te wijzen dat zij 
strookt met de opvatting dat geluk bestaat in eu zèn, goed leven, of eu prattein (het 
goed maken of goed doen) {EN 1098b20), en ook met de (althans bij sommigen) 
heersende mening dat geluk is gelegen in een vorm van aretè (1098b30). Maar het 
belangrijkste argument is, zoals gezegd, dat dit geluk geheel in overeenstemming is 
met de menselijke natuur, en wat in overeenstemming is met de natuur is zo goed 
als maar zijn kan. Het zou ook totaal onjuist zijn om het grootste en beste te zoeken 

94 



in dingen die niet in de mens zelf besloten liggen en afhankelijk zijn van de grillen 
der fortuin (1099b20). Dat men alleen maar gelukkig kan zijn naarmate men over 
deugd beschikt blijkt wel uit het leven van God, wiens geluk en zaligheid op geen 
manier afhangen van uiterlijke goederen, maar alleen van hemzelf en zijn natuur, 
wat bewijst dat eudaimonia en eutuchia strikt zijn gescheiden {Pol 1323b20-25). In 
dit voorbeeld kan overigens alleen maar sprake zijn van de hoogste intellectuele 
deugd, de sofia, zoals in § 10 duidelijk zal worden. 

Dat dit geluk in de menselijke natuur besloten ligt blijkt ook hieruit dat het aan 
velen gemeen (polukoinos) is, het kan immers door opvoeding en studie worden 
bereikt door alle mensen die met betrekking tot het bereiken van aretè niet zijn 
verminkt {EN 1099b 15). We zien hier een analogie met de voortplanting, die voor 
levende wezens de natuurlijkste functie {ergon) is, zolang ze maar niet verminkt zijn 
{De An 415a25, zie § 3). Zoals levende wezens in het algemeen zijn ingericht op 
voortplanting als laatste doel, zo is de mens in het bijzonder ingericht op geluk als 
laatste doel, maar dan op het geluk dat overeenkomt met zijn specifieke natuur. Het 
natuurlijke geluk voor de mens is volgens Aristoteles dus geïntegreerd in de 
wereldorde. 

Geluk in deze zin voldoet ten slotte aan de algemene voorwaarde dat geluk 
gepaard moet gaan met genot, en wel in veel eigenlijker zin dan bij de andere, door 
de massa nagestreefde vormen van geluk. Het leven dat hij bedoelt is aangenaam in 
zichzelf {kath'hauton hèdus); genieten is immers altijd een aangelegenheid van de 
ziel {EN 1099a5).40 De massa zoekt haar geluk in zaken die niet van nature 
aangenaam zijn die daarom onderling strijdig kunnen zijn (dat wil zeggen in 
lichamelijke genietingen of in uiterlijke goederen); handelen overeenkomstig aretè is 
echter altijd aangenaam, zodat het leven van mensen die daarin hun geluk zoeken in 
zichzelf genotvol is, en derhalve geen behoefte heeft aan genot als iets bijkomstigs, 
als een soort omgehangen sieraad of amulet (1099al0-15).41 Dat betekent ook dat 
deze vorm van leven het best voldoet aan de eis die aan geluk gesteld wordt, 
namelijk de eis van vastheid of duurzaamheid {bebaiotès); en de 
hoogstgewaardeerde van de activiteiten overeenkomstig de aretè heeft het 
duurzaamste karakter van allemaal en vult het leven van de zeer gelukkigen in de 
hoogste mate en zoveel mogelijk aan één stuk door (1100bl0-15). Dit is wederom 
een argument tegen de uiterlijke goederen als gelukskandidaat: we beschouwen 
geluk als iets blijvends en iets dat moeilijk te veranderen is, terwijl we van uiterlijke 
goederen nooit zeker zijn; als we ons laten leiden door de fortuin zouden we 
dezelfde man nu eens gelukkig, dan weer ellendig moeten noemen, en van hem een 
soort kameleon maken (1100b0-5). 

Het opmerkelijke van Aristoteles' theorie is dat geluk niet wordt gezocht in het 
genot dat gepaard gaat met de bevrediging van verlangens, met de opheffing van een 
natuurlijke of door de mens zelf geschapen behoeftigheid. Als geluk 'verweven' is 
met genot, moet ook genot bestaan in energeia. En dat is precies de opvatting die 
Aristoteles uiteenzet in de boeken VII en X, en contrasteert met de andere opvatting, 
zoals die door Plato in Philebus was beschreven (zie § 4 en hoofdstuk 1, § 2). Dat 
laatste genot is louter een middel, maar het genot dat Aristoteles bedoelt, en dat 
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volgens hem het eigenlijke genot is, is een doel, omdat het veeleer een soort activiteit 
(energeia) is CSV1153a5-10). Genot bestaat dan in de "activiteit van de natuurlijke 
dispositie" (kata fusin hexisf1, met de toevoeging dat die activiteit ongehinderd 
(anempodistos) moet zijn (1153al0). Deze omschrijving is wederkerig: andersom is 
de ongehinderde activiteit van elke hexis een genot (1153M0). Ongehinderd 
betekent: niet verstoord door een of andere pijn of gevoel van een gebrek; want pijn 
is hier nu juist te beschouwen als dat wat op een of andere manier hinderlijk is, 
namelijk voor de activiteit (1153b0). In deze context schrijft Aristoteles ook dat 
genot een noodzakelijk bestanddeel is van geluk: geen enkele activiteit is volmaakt 
of voleindigd (teleios) als zij wordt gehinderd, en geluk behoort tot de volmaakte 
dingen (1153M5). De gelukkige mens heeft, naast de goederen van het lichaam, ook 
uiterlijke goederen, ofwel de goederen van de fortuin (tuchè) nodig, opdat zijn 
activiteit niet door gebrek daaraan wordt gehinderd. Maar al te grote fortuinlijkheid 
wat betreft de uiterlijke goederen kan ook weer een belemmering zijn voor de 
gelukkigmakende activiteit, en verdient dan wellicht zelfs de naam fortuinlijkheid 
(eutuchia) niet meer, omdat dat begrip alleen kan worden gedefinieerd in relatie met 
geluk (eudaimonia); dit is voor Aristoteles nog eens een argument ter weerlegging 
van de vereenzelviging van eudaimonia en eutuchia (1153M5-20). 

In boek X van de Ethica Nicomachea hanteert Aristoteles overigens een iets 
andere definitie van genot. Daar is genot de gewaarwording die een activiteit 
compleet of volmaakt maakt (teleioein), niet in de zin van de altijd al aanwezige 
dispositie of habitus (hexis), maar als een bijkomende afronding of voltooiing 
(telos), te vergelijken met de staat van bloei bij jonge volwassenen (ENI 174b30). Er 
is vaak gewezen op de verschillen tussen beide theorieën, maar minstens zo 
belangrijk zijn de overeenkomsten. Het principe blijft hetzelfde: zonder activiteit 
(energeia) ontstaat er geen genot (1175a20). Ook hier blijft wederkerigheid van 
activiteit en genot gehandhaafd: de genietingen die in onze activiteiten besloten 
liggen zijn daar zo onafscheidelijk mee verbonden dat het haast lijkt of ze er identiek 
mee zijn - wat natuurlijk niet zo is, haast Aristoteles zich op te merken, omdat genot 
geen gedachte of waarneming is (dat zijn de activiteiten die hij hier op het oog heeft) 
(1175b30-35). Wat hier 'volmaakte' of'voltooide' activiteit is lijkt overeen te komen 
met wat in boek VII 'ongehinderde' activiteit wordt genoemd; daar merkt hij ook 
reeds op dat "geen gehinderde activiteit volmaakt (teleios) is" (1153M5). Elke 
stoornis (hetzij door een defect van het vermogen, hetzij door een invloed van 
buitenaf) doet afbreuk aan de volmaaktheid van de activiteit. Ook genietingen 
kunnen bij een geliefde activiteit als hinderlijk en dus pijnlijk worden ervaren, 
namelijk als ze vreemd zijn aan die activiteit, omdat ze uit een andere bron 
voortkomen: iemand die dol is op fluitmuziek kan zijn aandacht niet meer bij een 
gesprek houden zodra hij iemand fluit hoort spelen; het gesprek waar hij eerst van 
genoot wordt nu als storend ervaren. Dat is een soort wetmatigheid: als iemand met 
twee activiteiten tegelijk bezig is verdringt de plezieriger activiteit de andere, tot die 
geheel ophoudt (1175b0-15). 

Het grote voordeel van deze nieuwe opvatting van genot en pijn is dat de 
beperkingen van de vorige worden opgeheven. Als genot alleen wordt opgevat als de 
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gewaarwording die gepaard gaat met de bevrediging van een verlangen, dan moet 
de hoeveelheid genot in het leven tamelijk beperkt blijven, omdat genot nooit langer 
duurt dan het proces van de bevrediging, en dat is doorgaans maar kort. Wanneer 
we genot echter beschouwen als een gewaarwording die gepaard gaat met 
onbelemmerde uitoefening van een vermogen (van welke aard ook), dan is het een 
frequenter en duurzamer verschijnsel, al zal na verloop van tijd altijd vermoeidheid 
intreden, zelfs bij de contemplatieve activiteit CE/V1175aO-5). De duurzaamheid die 
Aristoteles in boek I toeschrijft aan 'zijn' vorm van geluk wordt dus bevestigd door 
zijn genotstheorie: als we ergens hevig van genieten, kunnen we nauwelijks iets 
anders doen (1175b5). Bovendien geeft deze theorie rekenschap van de mogelijkheid 
van vooruitgang en groei: een activiteit groeit door het bijbehorende genot, want wie 
met genot aan het werk is werkt met meer onderscheidingsvermogen en met grotere 
nauwkeurigheid, zoals degenen die plezier hebben in meetkunde meetkundige 
problemen beter doorzien, en liefhebbers van muziek of bouwen vooruitgang 
boeken in hun bezigheid omdat ze daar plezier in hebben (1175a30-35). Activiteiten 
worden door hun eigen genot nauwkeuriger, duurzamer en beter (1175b 15). 

We hebben dus te maken met twee heel verschillende vormen van genot. Het 
genot dat bestaat in de bevrediging van een verlangen, dus in de opheffing van een 
als pijnlijk ervaren gebrek, is altijd bijkomstig, omdat het wordt ontleend aan dingen 
die alleen in bijkomstige zin aangenaam zijn. De genietingen die niet met pijn 
gepaard gaan daarentegen worden ontleend aan dingen die van nature (dus niet 
slechts in bijkomstig zin), aangenaam zijn; deze laten ook geen overmaat toe (EN 
1154M5). Dat laatste is voor Aristoteles heel belangrijk, omdat overmatig verlangen 
behalve ongelukkig (want onbevredigbaar) ook slecht maakt. We kunnen hier 
denken aan de pleonexie, die betrekking heeft op lichamelijke genietingen en 
uiterlijke goederen (1168M5). Juist het méér willen hebben dan anderen werkt het 
teveel in de hand. Maar bij het ware geluksstreven is van afgunstige vergelijking 
geen sprake: wie zijn geluk in aretè zoekt onttrekt zich aan pleonexie en afgunst en 
aan het domein van de eigenliefde, al tracht hij anderen in deugd te overtreffen 
(1168b25). Als men wat betreft de goederen van de ziel al van 'overmaat' kan 
spreken, dan is die nooit schadelijk maar zelfs des te nuttiger (Pol. 1323M0). 

10. Leven als God 

Op grond van Aristoteles' geluksopvatting blijven uiteindelijk maar twee kandidaten 
over voor het hoogste geluk: de bios theôrètikos en de biospolitikos, voor zover die 
primair op morele deugdzaamheid is gericht, en niet op uiterlijke eerbewijzen. In 
hoofdstuk 7 van boek X wordt het politieke leven (naast het militaire) dan ook 
beschouwd als de gelegenheid bij uitstek om de (morele) deugden in de praktijk te 
brengen (EN 1177b5,77bl5, vgl. Pol. 1324a30). De term 'politiek' heeft hier 
trouwens een ruime betekenis: het gaat in het algemeen om het leven binnen de 
gemeenschap van burgers, dus om deugden die zichtbaar kunnen worden gemaakt 
voor anderen; naast rechtvaardigheid noemt Aristoteles ook vrijgevigheid, moed en 
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ingetogenheid (ENI 178a25-30). 
De strijd om de beste leerwijze gaat dan tussen het leven overeenkomstig het 

schouwend intellect (ho kata ton noun bios) en het leven volgens de 'andere', 
namelijk de morele deugd (EN 1178a5). Het contemplatieve leven is hier al 
ingeperkt tot het filosofische, met veronachtzaming van het esthetisch-zintuiglijke 
genot, zoals dat van de muziekliefhebber. Maar opvallender nog is dat de activiteit 
van de produktieve rede, gericht op het maken van dingen (zoals het bouwen) als 
bron van geluk geheel buiten beschouwing blijft.43 Dit heeft ongetwijfeld te maken 
met Aristoteles' dédain voor het productieve handwerk; het woord voor handwerk, 
banausia, heeft ook de betekenis van geestdodende bezigheid. Voor Aristoteles is 
een banausisch leven strijdig met aretè, evenals het leven van marktkooplieden (Pol 
1328b35-40). Dat zijn genotstheorie los van dergelijke vooroordelen ook een veel 
algemener karakter zou kunnen hebben kan blijken uit een passage, waarin hij 
opmerkt dat alle mensen naar genot streven omdat ze allemaal naar leven verlangen: 
"leven is een soort activiteit, en ieder is actief met betrekking tot die dingen en met 
die vermogens die hij het prettigst vindt" (ENI 175al0). 

Aristoteles laat geen twijfel bestaan over zijn voorkeur voor het leven 
overeenkomstig de nous. dat is het aangenaamst en gelukkigst, het andere komt op 
de tweede plaats (.E7V1178a5). Wijsgerige activiteit levert het grootste en het meest 
permanente genot: wij kunnen permanenter contempleren (theorein) dan handelen 
(prattein) (1177a20). Denken is de minst vermoeiende activiteit, al verslapt zelfs ook 
dit op den duur, zodat het genot ervan vermindert (1175a0). Bovendien is de nous 
het hoogste in ons, en is hij gericht op de hoogste dingen die we kunnen kennen 
(1177a20). 

Aristoteles doet bij dit laatste argument een beroep op de regel dat voor ieder 
schepsel datgene het best en aangenaamst is wat eigen is aan zijn natuur (EN 
1178a5). De nous is, hoewel klein van omvang, het beste, waardevolste en 
gewichtigste deel van de mens, en het zou raar zijn als hij niet zijn eigen leven zou 
kiezen maar dat van iemand anders (1178a0). Toch is dat naar Aristoteles' eigen 
mening eigenlijk het geval. Want evenals Plato beschouwt hij, zoals we in § 3 al 
hebben gezien, de nous als een goddelijk element in de mens, dus als iets wat van 
origine juist niet menselijk is. Het volmaakt gelukkige leven, schrijft hij dan ook, 
staat boven het leven volgens menselijke maatstaf; het wordt niet geleefd voor zover 
men mens is maar voor zover er iets goddelijks in hem aanwezig is; en evenzeer als 
dit element uitgaat boven het samengestelde wezen gaat de activiteit ervan uit boven 
de activiteit overeenkomstig de andere (d.w.z. morele) deugd (1177b25). De nous 
valt dus buiten het samenstel (suntheton) dat de mens is. Van Aristoteles stamt de 
definitie van de mens als "een levend wezen dat rede heeft" (zôion logon echon), 
klassiek geworden in de latijnse versie animal rationale. We moeten dus 
veronderstellen dat de nous, begrepen als een goddelijk element, geen deel uitmaakt 
van de logos, die samen met het dierlijke lichaam het 'samenstel' mens vormt. Dat 
blijkt al uit Aristoteles' opvatting dat alleen de nous onsterfelijk is.44 

Aristoteles' argument voor de prioriteit van het contemplatieve geluk is dus juist 
dat het mens-zijn in dit geluk wordt overstegen. Goden zijn in de hoogste mate 
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gelukzalig, maar niet door daden van rechtvaardigheid, moed of vrijgevigheid: alle 
handelingen overeenkomstig de morele deugd zijn voor de goden onbetekenend en 
zonder waarde (EN 1178b 10-15, vgl. Pol1325b25). Gods allergelukzaligste activiteit 
kan alleen contemplatief van aard zijn en daarom is menselijke activiteit die deze het 
dichtst benadert ook het gelukkigst (EN 1178b20). Handelingen overeenkomstig de 
morele deugd daarentegen zijn zuiver menselijke activiteiten (energeiaianthrôpikaî); 
ze vinden plaats in het verkeer tussen mensen, en hebben betrekking op de emoties 
die te maken hebben met onze samengestelde natuur (primair op de gevoelens van 
pijn en genot, zoals we in § 7 hebben gezien); de deugden van onze samengestelde 
natuur zijn zuiver menselijk, wat ook geldt voor het leven overeenkomstig die 
deugden, en het bijbehorende geluk, terwijl het geluk van de nous juist is 
afgezonderd van de rest (1178a20). Als de goden zich bemoeien met menselijke 
zaken, dan scheppen ze waarschijnlijk genoegen in het beste deel van de mens, de 
nous, die het meest met hen verwant is, en begunstigen ze bovenal de wijze man 
(sofos), omdat ze hem het meest liefhebben (1179a25). De mens wordt, anders dan 
Plato meende, door de goden niet zozeer geliefd om zijn morele goedheid maar om 
zijn contemplatief vermogen. 

Dat de mens in wijsgerige contemplatie het meest verwant is aan God blijkt ook 
hieruit dat deze activiteit zich in de hoogste mate kenmerkt door autarkie (EN 
1177a25). God zelf is volledig autark, hij heeft aan niets behoefte (EE 1249b 15). 
Natuurlijk blijft de wijsgeer ook een mens met aardse behoeften. Hij zorgt dat hij 
gezond blijft en over voldoende middelen beschikt om zich onbekommerd aan zijn 
favoriete activiteit te wijden, maar veel heeft hij niet nodig om autark te zijn (EN 
1178a35, 1179a0)). Hij hoedt zich juist voor een teveel aan uiterlijke goederen, 
omdat dit zijn activiteit alleen maar hindert. Van andere mensen is hij voor die 
activiteit niet afhankelijk: hij kan geheel op zichzelf contempleren (al zal dat 
misschien nog beter gaan in samenwerking met anderen), terwijl degene die zijn 
geluk zoekt in de uitoefening van praktische deugden, altijd anderen nodig heeft 
voor zijn morele daden (1177a30). Aristoteles denkt daarbij niet alleen aan sociale 
deugden als rechtvaardigheid en vrijgevigheid, maar ook aan ingetogenheid. Het 
gaat in deze leefwijze namelijk niet alleen om het eigen besef van deugdzaam 
handelen, maar om het tonen daarvan aan anderen. De goede daden van degene die 
dit leven kiest mogen niet onopgemerkt blijven, maar moeten zichtbaar, openbaar 
(dèlos) worden gemaakt (1178a30). Bovendien zoekt zo iemand welbewust 
gelegenheden om zijn deugdzaamheid te tonen, en daartoe is hij afhankelijk van de 
omstandigheden, van lichamelijke goederen (zoals kracht bij het tonen van moed), 
of van uiterlijke goederen (zoals geld, bij het tonen van vrijgevigheid) (ib). 

De tweede kandidaat voor het gelukkige leven komt zo in een nieuw daglicht te 
staan. Het gaat niet alleen om het genot van de eigen deugdzaamheid, maar ook, en 
vooral, om het besef deugdzaam te zijn in andermans ogen. Het lijkt of de behoefte 
aan eer hier toch weer voorop staat, anders dan bij de 'grootmoedige' mens (zie § 8). 
We zouden in dit verband, variërend op de terminologie van Thorstein Veblen, 
kunnen spreken van 'conspicuous virtue'.45 Ook de beschouwelijke mens streeft 
ernaar deugdzaam te handelen in morele zin, voor zover hij mens is en samenleeft 
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met anderen (BN 1178b5). Maar dat is voor hem alleen een middel om zich 
probleemloos te handhaven in de samenleving, en zich zodoende zo ongestoord 
mogelijk te kunnen wijden aan zijn eigenlijke doel, de contemplatie, die verheven is 
boven het domein van het zedelijk handelen. Dat is het grote verschil met de 
'tweede' leerwijze, waarin welbewust naar vertoon van deugdzaamheid wordt 
gestreefd. Van een tegenstrijdigheid tussen de twee leerwijzen is hier geen sprake.46 

Het contemplatieve leven sluit morele goedheid geenszins uit. Volgens Aristoteles 
zou iedere mens, welk leven hij ook kiest, morele deugdzaamheid moeten 
betrachten, dat wil zeggen de weg van het juiste midden tussen te-weinig en teveel 
kiezen, zodra er tot zo'n keuze aanleiding is. 

Aristoteles laat er geen twijfel over bestaan dat hij theôria hoger acht dan praxis, 
het domein van het zedelijk handelen. Het cruciale verschil is dat men aan 
contemplatieve activiteit hecht omwille van die activiteit zelf, omdat er niets uit 
voortkomt naast het contempleren zelf, terwijl we ons bij praktische activiteiten iets 
verschaffen, groot of klein, buiten de handeling zelf (EN 1177b0). Deugdzame 
daden in morele zin, bij uitstek de daden van politieke of militaire aard, worden niet 
nagestreefd omwille van die daden zelf, maar met het oog op een ander doel; alleen 
de theoretische activiteit van de nous is niet op een ander doel gericht, en heeft een 
eigen genot, dat de activiteit nog vermeerdert (1177M5-20). In de Politica brengt 
Aristoteles dit onderscheid in overeenstemming met de omschrijving van 
eudaimonia als eupragia (of eupraxia), 'het goed maken'. Volgens die definitie, 
betoogt hij, is het praktische leven (biospraktikos) het beste, maar dat leven betekent 
niet per se handelen met betrekking tot andere mensen, zoals sommigen menen, en 
ook zijn niet alleen de gedachten die gericht zijn op door handelen te bereiken 
doeleinden 'praktisch' te noemen, maar ook en in nog hogere mate de 
beschouwingen en gedachten die doel-in-zichzelf (autoteleis) zijn en omwille van 
zichzelf geschieden; het doel daarvan is immers eupraxia, het-goed-maken, en 
daarom zijn ze een vorm van praxis (Pol 1325M5-20). Theôria blijkt, op grond van 
dit spel met woorden47, de hoogste vorm van praxis te zijn, omdat het een 
'autotelische' praxis is - een stelling waarmee Plato het overigens oneens zou zijn.48 

Het hele domein van de praxis in de gebruikelijke zin is (evenals het domein van de 
productieve rede, de poièsis) dus 'heterotelisch'. Zo bezien is druist het zelfs in tegen 
de eigen aard van het zedelijk handelen om dit tot doel in zichzelf te willen maken. 

Hier blijkt nogmaals dat Aristoteles' gelukstheorie in wezen veel algemener 
toepasbaar is dan hij zelf doet. We kunnen ons afvragen of het voor geluk niet 
voldoende is als een activiteit, al is zij op een bepaald doel gericht, bovendien zelf 
genot oplevert, en in zoverre ook nog autotelisch is. Aristoteles merkt zelf op dat het 
beschouwelijk leven voor de wetenden nog weer aangenamer is dan voor de 
zoekenden {EN 1177a20-25). Het zoeken naar kennis, het leren, is zelf dus al 
aangenaam, zoals ook Epicurus zal beklemtonen.49 Maar als er zo'n onderscheid 
tussen doel en middel kan worden gemaakt is er geen reden om anderssoortige 
doelgerichte activiteiten uit te sluiten als gelukskandidaat, bij voorbeeld die van de 
politicus, de zakenman of de handwerker; voor hen kan het middel (de activiteit) in 
die zin even belangrijk of zelfs nog belangrijker zijn dan het doel. 
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Aristoteles komt dan echter weer op de proppen met een nieuwe beperkende 
voorwaarde: geluk is gelegen in scholè. Dit woord wordt slechts gebrekkig vertaald 
met ons 'vrije tijd', omdat dit teveel de negatieve klank heeft van vrij-zijn van de 
druk van verplichte bezigheden. Scholè heeft, evenals het latijnse otium, ook de 
positieve betekenis van 'de rust om zich aan andere dan verplichte bezigheden (met 
name studie) te wijden'. In het Grieks wordt juist het tegendeel negatief aangeduid 
als ascholia: gebrek aan rust, drukke bezigheid, het in-de-weer-zijn). Welnu, volgens 
Aristoteles verhouden ascholia en scholè zich als middel tot doel: wij zijn in de weer 
teneinde scholè te genieten, zoals we ook oorlog voeren omwille van de vrede) (EN 
1177b0-5). Geluk, als laatste doel van al het handelen, moet dan wel aan de kant 
van de scholè worden gezocht. Op grond van dat criterium valt activiteit 
overeenkomstig de 'praktische' (morele) deugden als gelukskandidaat af, omdat die 
deugden in politieke of militaire bezigheden worden uitgeoefend, en die zijn 
ascholoi, en wel omdat ze geen doel in zichzelf zijn, maar op een ander doel zijn 
gericht, zoals vrede, macht of eer (1177b5-10). Hetzelfde betoogt Aristoteles in de 
Politica: scholazein (het verkeren in de toestand van scholè) impliceert genot en 
geluk en zalig leven, en dit alles bestaat niet bij degenen die druk in de weer zijn 
maar bij degenen die vrije tijd genieten; de bezige mens is immers in de weer 
omwille van een doel dat nog niet voorhanden is, en geluk is een bereikt doel, 
waarvan iedereen meent dat het met genot gepaard gaat en niet met pijn {Pol 
1338a0-5). Uiteindelijk doet Aristoteles ook wat dit betreft een beroep op de orde der 
natuur: de natuur zelf zoekt, zoals vaak wordt gezegd, niet alleen op de juiste wijze 
bezig te zijn maar ook op gepaste wijze ledig te zijn (scholazein kalos), want dat is 
het eerste beginsel (archè) van alle dingen; ook al zijn beide noodzakelijk, toch is 
ledig-zijn wenselijker dan onledigheid en het doel ervan (1337b30). 

We kunnen Aristoteles' rangorde dus ook begrijpen vanuit zijn kosmologie. Alles 
in de wereld streeft immers op zijn eigen wijze naar rust, en wel naar de volmaakte 
rust van God, de enige die volmaakte rust en scholè geniet.50 Levende wezens 
bereiken die goddelijkheid door voortplanting, door de instandhouding van de 
eeuwige soort (zie § 3). Dat geldt ook voor de mens, voor zover hij zich voortplant. 
Vanuit dit natuurlijke laatste doel bezien is zijn geluksstreven overbodig, zolang dit 
zich op wereldse doeleinden richt. We hebben gezien dat dit streven niet bijdraagt 
tot de rust maar veeleer onrust veroorzaakt, door overmatig verlangen en pleonexie, 
en dus tot een verstoring van de natuurlijke orde leidt. Zedelijkheid heeft in de eerste 
plaats de functie om die neiging tot overmaat, die alleen eigen is aan de mens, in te 
dammen, en het menselijk handelen op die manier weer in te voegen in de 
natuurlijke orde. Ook wanneer een mens daar, door morele deugdzaamheid, 
volledig in slaagt heeft hij nog niets goddelijks bereikt, omdat Aristoteles' goden 
(anders dan die van Plato) nu eenmaal boven elke praxis zijn verheven. Alleen in 
contemplatieve activiteit streeft de mens rechtstreeks naar goddelijke rust, door de 
activiteit van God zelf te beoefenen. In zoverre is hij geen animal rationale meer, 
maar louter nous. Hij maakt als het ware een sprong binnen de keten van het zijn: 
tijdelijk verlost van de verwantschap met de wezens "beneden' hem sluit hij zich aan 
bij de wezens 'boven' hem. Hij voegt zich opnieuw, en nu op een bovenmenselijke 
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wijze, in de wereldorde. 

B 

11. Staat en geluk 

Het begin van de Politika vertoont een opvallende overeenkomst met het begin van 
de Nicowacheïsche Ethica. Omdat elke staat een soort gemeenschap {koinônia) is, 
schrijft Aristoteles, en omdat elke gemeenschap wordt gevormd met het oog op een 
of ander goed {agathon) (want alle mensen doen alles omwille van wat hun als 
'goed' voorkomt), is het evident dat de belangrijkste gemeenschap van allemaal is 
gericht op het belangrijkste goed, en die gemeenschap is de staat {polis) of de 
politieke samenleving {Pol 1252a0). Het onderscheid tussen tussen 'goed' in het 
algemeen en 'hoogste goed', ofwel geluk, loopt parallel met dat tussen de 
gemeenschap in het algemeen en de staat. Elke gemeenschap is op een of ander 
goed gericht, maar alleen de polis is gericht op het allerhoogste goed, op geluk. 

Dit hoeft, strikt logisch beschouwd, niet te betekenen dat geluk buiten de staat 
onmogelijk is. Maar in feite is dat wel Aristoteles' mening, zoals zal blijken. De staat 
schept de voorwaarden die geluk pas mogelijk maken, of liever: die het streven naar 
geluk pas mogelijk maken. Dat streven is en blijft individueel, maar het kan en mag 
niet los worden gezien van de omstandigheid dat het individu ook deel uitmaakt 
van een 'politieke gemeenschap'. Bovendien kunnen we nu al concluderen dat het 
streven naar geluk een historisch bepaald streven is. Want de polis is volgens 
Aristoteles niet van alle tijden, maar de laatste vorm in een lange historische 
ontwikkeling van de menselijke gemeenschap.51 

Aristoteles laat deze ontwikkeling zien in de eerste hoofdstukken van boek I van 
de Politica. Uit de primaire gezinsgemeenschap ontwikkelt zich de familiale 
gemeenschap, het huishouden of 'huis' {oikia), door vereniging van huishoudens 
ontstaan dorpsgemeenschappen, die op hun beurt weer de basis vormen voor de 
polis, "die heeft om zo te zeggen eindelijk de grens van de autarkie bereikt, en is 
weliswaar ontstaan omwille van het leven {to zèn), maar bestaat nu omwille van het 
goed-leven {to eu zèn) (Po/1252b25-30, vgl. 1280b30-40). Opnieuw zien we hier een 
parallellie tussen staat en geluk ('goed-leven'): in beide gevallen ligt hun voleinding 
in autarkie of zelfgenoegzaamheid. 

Het gezin, en bij uitbreiding de familiale samenleving, is dus historisch gezien de 
eerste samenlevingsvorm: in de oudste tijden leefden de mensen verspreid in families 
{Pol 1252b20). Paarvorming is ook noodzakelijk, want man en vrouw kunnen niet 
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zonder elkaar hun primaire doel te verwezenlijken, de voortplanting (1252a25). De 
primaire gemeenschapsvorm is dus nog geheel en al op het biologische leven gericht, 
op het zèn, waarbij de natuurlijke hiërarchie - waarin zelfbehoud middel is tot 
voortplanting - het mensenleven bepaalt, niet minder dan dat van de dieren. In 
eerste instantie zijn ook de mensen niet meer dan 'mannetje' {arren) en 'wijfje' 
{thèlü), de woorden die Aristoteles in dit verband gebruikt (1252a25). 

De geschiedenis van de mensheid kan worden opgevat als het proces van een 
geleidelijke verschuiving van het laatste doel: aan het begin van de ontwikkeling 
draait alles om het (biologische) leven, aan het einde ervan - binnen het kader van de 
polis - is geluk of goed-leven het laatste doel van het menselijk bestaan geworden. 
Deze ontwikkeling is geenszins toevallig. Aristoteles maakt in zijn teleologische 
wereldbeschouwing geen uitzondering voor het domein van de menselijke 
samenleving. Ook hier denkt hij niet alleen vanuit de 'werkoorzaak', de (historische) 
oorsprong, maar ook en vooral vanuit de 'doeloorzaak', het 'omwille-waarvan': 
"Elke polis bestaat dus van nature, omdat de vroegere gemeenschappen dat nu 
eenmaal ook doen; de polis is immers het doel {telos) van andere gemeenschappen, 
en de natuur {fusis) is een doel, want dat wat elk ding is wanneer het 
wordingsproces is voltooid noemen we de 'natuur' van elk ding, zoals van een mens, 
een paard, of een huishouden. Bovendien is het omwille-waarvan {to hou heneka) 
en het doel het beste, dus autarkie is zowel het doel als het beste" {Pol 1252b30-
53a0). 

Aristoteles schrijft in dit verband dat de mens een "van nature een in staatsverband 
levend dier {politikon zôion) is {Pol 1253a0). Daarmee bedoelt hij dus niet dat de 
mens altijd in /?oZKverband heeft geleefd - dat zou voor elke Griek met historisch 
besef een volstrekte ongerijmdheid zijn. In zekere zin, merkt hij in de 
Nicomacheïsche Ethica op, is de mens nog meer een 'parend dier' {zôion 
synduastikon) dan een zôion politikon, namelijk voorzover de familie eerder 
{proteron) en noodzakelijker is dan de staat, en het voortbrengen van nageslacht een 
algemener kenmerk is van alle dieren (£AT1162al5). De mens is echter, of hij nu 
daadwerkelijk in een staat leeft of niet, vanuit teleologisch standpunt altijd een zôion 
politikon, want het is zijn 'natuur' - of, om met Kant te spreken, zijn 'bestemming' -
om in staatsverband te leven. Vanuit dit standpunt kan Aristoteles ook zeggen dat 
de staat van nature eerder {proteron) is dan de familie of dan elk afzonderlijk 
individu {Pol 1253al5). 

Benaderen we de staat vanuit zijn historische oorsprong dan is hij veeleer 
onnatuurlijk dan natuurlijk, indien we 'natuurlijk' opvatten in de betekenis waarin 
Aristoteles de menselijke drang tot voortplanting zo noemt: voor de mens is de 
aandrang om andere wezens van de zelfde soort na te laten even natuurlijk {ûisikos) 
als voor de andere dieren en de planten {Pol 1252a25). Voor dit doel kunnen man en 
vrouw niet buiten elkaar. Die onvermijdelijkheid onderstreept Aristoteles door erbij 
te zeggen 5dat deze verbintenis niet uit weloverwogen keuze {prohairesis) 
plaatsvindt. Dat is bij de staat nu juist wel het geval. Alle eerdere 
gemeenschapsvormen (grote familie, clan, dorp) hebben zich nog natuurlijkerwijs 
uit de primaire familie ontwikkeld, als een steeds verdere uitgroei daarvan door 
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bevolkingstoename. Maar het verschil tussen deze vormen en de staat is kwalitatief, 
niet kwantitatief, zoals we in §8 van hoofdstuk 1 al hebben gezien; het gaat om een 
verschil in vorm of karakter {eidei) (1252a5-10). Evenzo is een staat iets anders dan 
een koninkrijk, althans wanneer de monarchie rechtstreeks voortvloeit uit het 
patriarchaat, waarin de vader als hoofd van de familie het voor het zeggen heeft (ib., 
1252b20-25). 

Die kwalitatieve sprong komt tot uiting in de verandering van doelstelling: niet het 
leven zonder meer maar gelukkig leven is voortaan het hoofddoel, en mensen 
worden samengebracht door het gemeenschappelijk voordeel, voor zover ieder een 
deel van het gelukkige leven toevalt - al blijft de politieke gemeenschap uiteraard ook 
gericht op het zèn zelf {Pol 1278b20). Als de staat alleen was gesticht omwille van 
het leven en niet veeleer omwille van het goed-leven, redeneert Aristoteles, zouden 
ook slaven of dieren een staat kunnen vormen; welnu, dat is niet het geval vanwege 
het feit dat zij geen deel hebben aan geluk {eudaimonia) noch aan leven op grond 
van weloverwogen keuze {prohairesis) (1280a30).53 Ook in het eerste boek van de 
Oeconomica, dat deels is ontleend aan Aristoteles' Politici^, wordt dit kenmerk van 
de staat genoemd, ter onderscheiding van het huishouden, dat een eerdere 
oorsprong heeft (1343al5): een polis is een hoeveelheid huishoudens, land en bezit 
die toereikend is voor goed leven {eu zèn); dat blijkt hieruit dat wanneer zo'n leven 
niet langer bereikbaar is, de gemeenschap wordt ontbonden (1343al0). De auteur 
laat er, geheel in de lijn van Aristoteles, nog op volgen dat de staat met dat doel was 
gevormd, en dat datgene omwille waarvan (hou heneka) iets is ontstaan het wezen 
{ousia, 'wat het is') ervan uitmaakt (ib.). 

Aan de stichting van de staat ligt dus een vrije keuze {prohairesis) ten grondslag. 
In die zin is de staat een kunstmatig geheel, vergeleken met de 'organische' eenheid 
van de familie en de daaruit afgeleide samenlevingsvormen. Aristoteles verzet zich 
tegen Socrates' (of eerder Plato's) ideaal van de staat als een zo groot mogelijke 
eenheid, met het argument dat een staat die steeds meer één wordt op een bepaald 
moment ophoudt een staat te zijn: een staat bestaat van nature uit een veelheid van 
personen, en als de eenwording te ver gaat wordt hij een familie, en de familie een 
menselijk individu, want de familie is méér een eenheid dan de staat, en het individu 
méér dan de familie {Pol. 1261al5). Zelfs als een wetgever bij machte zou zijn de 
staat tot een eenheid te maken moet hij dat niet doen, want hij zou de staat dan juist 
afschaffen (1261a20). Als de staat al een eenheid vormt, dan een eenheid door 
verscheidenheid (1261a25). Binnen die eenheid zoeken de individuen (die in de 
praktijk ook familiehoofden blijven) hun wederzijdse voordeel, omdat ze 
gezamenlijk een doel kunnen bereiken waarvoor ze ieder afzonderlijk onvoldoende 
autark zijn. Nut {to chrèsimon) is ook het principe van de vriendschap die in de staat 
de natuurlijke ouder- of kinderliefde (in het algemeen de ßlia tussen 
bloedverwanten) vervangt, namelijk de 'vriendschap tussen staatsburgers' {lilia 
politikè): deze lijkt stand te houden door het feit dat de individuen niet autark zijn 
(EEl2A2a5). 

We hebben in §2 gezien dat prohairesis altijd betrekking heeft op de middelen om 
een reeds gesteld doel te bereiken. Dan is de staat het ultieme en tegelijk meest 
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fundamentele middel dat de mens kon bedenken om zijn laatste doel te bereiken. 
Een middel dat hij wel moest bedenken, omdat de staat de gemeenschapsvorm is die 
strookt met zijn bestemming als redelijk wezen. De mens moest een zóion politikon 
worden om gehoor te kunnen geven aan zijn diepste verlangen, het verlangen naar 
geluk. Ook hier geldt nog dat geluk het laatste doel is waarop alle handelingen zijn 
gericht. 

12. De groei van het individualisme 

Het streven naar geluk is volgens Aristoteles historisch bepaald. Wat houdt dat in? 
Als we vasthouden aan zijn algemene wijsgerig-antropologische uitspraken, in de 
trant van 'de mens streeft naar geluk', zou dat betekenen dat mensen altijd al naar 
geluk verlangden, en een staat stichtten omdat ze begrepen dat ze dit verlangen 
erzonder niet konden bevredigen. Maar dat kan Aristoteles niet bedoelen. We 
hebben gezien dat er veeleer sprake is van een verschuiving van het laatste doel, van 
zèn naar eu zèn. Het is niet zo dat de individuen in de vroegere familiale 
samenleving al naar 'geluk' verlangden, maar daarbij voortdurend werden 
gefrustreerd door gebrek aan juiste voorwaarden. Binnen Aristoteles' manier van 
denken is het veeleer zo dat ze als leden van de ene menselijke soort weliswaar 
bestemd waren om naar geluk te streven, maar dat ze dat zelf nog niet konden, 
gezien de tijd en de omstandigheden waarin ze werden geboren. De natuurlijke 
bestemming van de mensheid was in hen nog niet verwezenlijkt. 

De mensheid moest eerst nog leren naar geluk te streven. Dit leerproces kunnen 
we beschouwen als deel van het proces van de historische vervolmaking van de 
rede. We hebben in §7 van hoofdstuk 1 gezien dat Aristoteles, evenals Plato, 
aanneemt dat er zo'n proces heeft plaatsgevonden: de eerste mensen bezaten 
weliswaar reeds alle redelijke aanleg om volledig mens te worden, maar ze leefden 
primitiefen waren even onnadenkend (anoètos) als velen nu nog zijn (Pol 1269a5). 
Welnu, de gedachte van de historische vervolmaking van de rede impliceert dat de 
bovengrens van de ontwikkeling van elk individu wordt bepaald door de mate van 
ontwikkeling die de mensheid heeft bereikt in het tijdperk waarin het leeft. 

Naarmate de rede zich verder ontwikkelde, groeide ook het vermogen tot geluk en 
tot het streven daarnaar. Deze ontwikkeling kent twee, onderling samenhangende 
aspecten. Ten eerste de uitbreiding en diversificatie van behoeften, en dus ook van 
bronnen van genot, met als hoogtepunt de bron van wat volgens Aristoteles het 
ware geluk is: de activiteit overeenkomstig de specifiek-menselijke vormen van aretè. 
Ten tweede de ontwikkeling van het individualistische besef dat het individuele 
leven niet primair toebehoort aan de soort (de familie) maar aan het individu zelf, en 
dat dit leven (althans in principe) naar believen kan worden ingericht, op grond van 
een zelfgesteld doel. Het gaat dan om de ontwikkeling van de fronèsis, opgevat als 
de verstandigheid waarmee iemand zijn eigen belang behartigt en zich op zijn eigen 
geluk richt. 

Laten we beginnen met het eerstgenoemde punt. Uitbreiding en diversificatie van 
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behoeften zijn alleen mogelijk bij de menselijke soort; de diersoorten kennen 
onderling weliswaar heel verschillende genietingen, maar alleen bij de mens is er 
ook binnen de soort grote verscheidenheid (ü7V1176a5-10). De menselijke familie 
vormde meteen ook al een ekonomische eenheid, gekenmerkt door taakverdeling of 
arbeidsdeling (1162al5-20). Maar gedurende het familiale stadium bleven de 
behoeften beperkt tot de eerste levensbenodigdheden. Aristoteles beschrijft hoe de 
grote verscheidenheid van voedingsmiddelen de oorzaak is van de verscheidenheid 
van leefwijzen, zowel tussen diersoorten onderling als tussen groepen binnen de 
menselijke soort. Zoals vleesetende dieren anders leven dan vruchtenetende of 
allesetende, zo zijn er ook verschillen in leefwijzen tussen mensen, nomadische 
herders, jagers, vissers, rovers55 en - het talrijkst - de landbouwers. Dit zijn de 
leefwijzen van de mensen die nog zonder ruilhandel of geldhandel hun eigen 
voedsel produceren of vergaren, dus selfsupporting zijn; soms worden ook 
leefwijzen gecombineerd (zoals landbouw en jacht) wanneer ze elk afzonderlijk 
tekortschieten in autarkie {Pol 1256a30-b5). Hoe dan ook, deze mensen brengen hun 
leven door op de manier waartoe hun levensbehoefte {chreiä) hen noodzaakt 
(1256b5). Zo'n vorm van voedselverwerving lijkt de natuur aan alle levende wezens 
te hebben gegeven, merkt Aristoteles op, zowel aan begin van hun leven als wanneer 
ze volgroeid zijn (ib.). In dit stadium staat de mens nog onder de hoede van de 
voorzienige natuur, al neemt hij reeds een bijzondere positie in onder de levende 
wezens: zoals planten er voor de dieren zijn, zijn dieren er voor de mensen: de 
tamme dieren om te gebruiken en op te eten, de wilde (althans de meeste) voor zijn 
voedsel en andere hulpmiddelen, zoals kleding. "Als het waar is dat de natuur niets 
doelloos en vergeefs doet, moeten we aannemen dat de natuur al het andere voor de 
mens heeft voortgebracht" (1256b20, vgl. 1258a20,35). De productieve rede is hier al 
volop in ontwikkeling: uit de verscheidenheid van leefwijzen blijkt dat de natuur er 
ook in heeft voorzien dat de mens zichzelf nieuwe middelen leert om de dingen die 
zij voor hem heeft bestemd te bemachtigen. 

Het gaat hier om leefwijzen in het stadium van de familiesamenleving, want 
ruilhandel ontstond pas in het dorpsstadium - in de eerste gemeenschapsvorm, de 
oikia of het 'huis', bestond zij nog niet {Pol 1257al5-20). Ook de ruilhandel komt 
nog voort uit de natuurlijke stand van zaken (1257al5): zij bestaat alleen maar ter 
aanvulling of herstel van een natuurlijke autarkie of zelfgenoegzaamheid (1257a25-
30), een correctie van de ongelijke verdeling van goederen over de aarde. Toch moet 
het hier al gaan om méér dan de eerste levensnoodzakelijkheden, want tevoren kon 
de mens zonder ruilhandel ook al in zijn levensonderhoud voorzien. Dat wordt 
door Aristoteles bevestigd: terwijl het 'huis' is ontstaan ter leniging van de dagelijkse 
behoeften, is de dorpsgemeenschap, die zich uit meerdere huishoudens vormt, reeds 
gericht op behoeften die de dagelijkse te boven gaan (1252M0-15).56 

Een volgend stadium was de uitvinding van het geld. Die was onontkoombaar 
was omdat "de van nature noodzakelijke dingen" niet altijd makkelijk zijn te 
transporteren, en daarom spraken de mensen na onderling overleg af om voortaan 
een makkelijk hanteerbaar en ruilbaar materiaal te gebruiken met het oog op het 
levensonderhoud {to zèn), zoals ijzer, zilver of andere metalen {Pol 1257a30-35). 
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Zodra het geld was geïntroduceerd, als gevolg van de noodzakelijke ruil van 
goederen, ontwikkelde de ruilhandel zich tot handel, eerst op simpele wijze maar 
later meer systematisch, toen men eenmaal ontdekte hoe men de meeste winst kon 
behalen (1257b0). Vanaf toen gingen mensen zich ook, als een speciale vorm van 
technè, toeleggen op het vergaren van rijkdom, los van hun levensbehoeften 
(1257a5). Met geldverdienen door woeker of sjacheren is volgens Aristoteles de 
grens van het natuurlijke overschreden: ekonomie gaat alleen om distributie van 
goederen, niet om het verdienen van geld (1258a25). Die opvatting waren we al in § 
8 tegengekomen. 

De introductie van het geld maakt verdergaande arbeidsdeling en een schier 
onbeperkte uitbreiding van behoeften mogelijk. We zijn dan al aanbeland in de 
stedelijke samenleving; de stad {polis, haast vanzelfsprekend tegelijk een stadstaat) 
ontstaat uit de vereniging van meerdere dorpen. De wederzijdse afhankelijkheid 
neemt in de stedelijke samenleving nog sterk toe, door de groeiende behoeftigheid. 
De stadstaat kenmerkt zich door een sterke geleding in ekonomische klassen; naast 
de landbouwers, die zorg blijven dragen voor de voedselvoorziening, zijn er 
zakenlieden en neringdoenden, loonarbeiders en niet te vergeten de talloze 
ambachtslieden, die zich bezighouden "met de kunsten of ambachten waarzonder 
een stad niet kan functioneren"; sommige daarvan zijn noodzakelijk, andere zijn 
gericht op luxe of op goed-leven {Pol. 1291a0).57 De ontwikkeling van luxegoederen, 
ter veraangenaming van het leven, ligt in de lijn der verwachtingen: terwijl de 
natuurlijke behoefte ons leert wat de levensbenodigdheden zijn ligt het voor de hand 
aan te nemen dat, wanneer eenmaal in die noodzakelijke goederen is voorzien, er 
een toename van goederen plaatsvindt die gericht zijn op sierlijkheid en welstand 
(1329b25). We kunnen hier opnieuw een 'doeloorzaak' onderscheiden: de 
noodzakelijke en nuttige dingen zijn er omwille van de mooie dingen (1333a35). 

Bovendien zijn er in de stad nog de soldaten, die belast zijn met de verdediging 
(deze klasse kan samenvallen met andere, zoals de boeren), degenen die zich 
bezighouden met rechtspraak en bestuur, en de rijken, die de gemeenschap dienen 
met hun rijkdommen {Pol. 1291a25-30). De scheiding tussen arm en rijk is volgens 
Aristoteles, en ook volgens latere filosofen, onontbeerlijk voor een staat; zij vormt, 
zoals we hebben gezien, de fundamentele tegenstelling. Hier vinden we ook de 
scheiding tussen materiële en immateriële geluksgoederen: de massa {hoi polloi) 
streeft meer naar geldelijk gewin {kerdos) dan naar eer {time) (1318M5), de rijken 
zoeken eer en aanzien in staatszaken of in het verlenen van gunsten en giften aan 
anderen (1263b5). 

Daarmee zijn we bij het tweede punt gekomen, de individualisering van de 
fronèsis. We zien hier immers de genese van leefwijzen die Aristoteles noemde als 
de voornaamste vormen waarin het streven naar geluk zich bij de meeste mensen 
uit, leefwijzen die niet langer worden gedicteerd door natuurlijke noodzaak maar 
vrij kunnen worden gekozen - in principe althans, want in de praktijk wordt de 
keuze goeddeels bepaald door individuele aanleg en door geboorte. Maar dit streven 
veronderstelt al dat de historische verschuiving van het laatste doel haar beslag heeft 
gekregen. Van een nog dierlijk soortwezen is de mens in de stedelijke beschaving 
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een individu geworden dat planmatig naar zijn eigen welzijn streeft, op grond van 
een door hem zelfgekozen leefwijze. Maar die verschuiving is niet algemeen: velen 
komen niet toe aan eu zèn omdat ze nog geheel door de zorg voor het zèn in beslag 
worden genomen (Pol 1278b25-30). Dat geldt ook voor de vrouwen die, hoewel ze 
tot de vrije bevolking van de polis behoren, zelf geen burger zijn maar deel blijven 
van de oikos, het huis. In Aristoteles' verhaal over geluk komen zij niet voor.58 

13. De ontwikkeling van de menselijke deugd 

Het toppunt en einddoel van deze historische ontwikkeling bestaat voor Aristoteles 
uiteraard in de totstandkoming van het 'ware' geluk, dat van de activiteit 
overeenkomstig de menselijke aretai, zowel de theoretische als de praktisch-morele. 
Beide vormen van geluk veronderstellen een optimale ontplooiing van de rede, die 
ondenkbaar is bij de 'onnadenkende' mensen uit de begintijd. Dat geldt al voor de 
meest 'dierlijke' rede, de productieve: alle kunsten (technai) en vermogens 
(dunameis) hebben een historische ontwikkeling doorgemaakt en zijn in de loop der 
tijd verbeterd (Pol. 1268b35). Daarbij bouwde men voort op wat voorgangers al tot 
stand hadden gebracht (Met. 993M5, zie hoofdstuk 1, § 7). 

In het eerste boek van de Metafysica beschrijft Aristoteles deze historische 
ontwikkeling van de menselijke kennis, vanaf de primitieve dierlijke, op zintuiglijke 
indrukken berustende ervaring, via de kunstvaardigheid (technè) en het redeneren 
(logismos) die specifiek zijn voor de mens (Met 980b25), tot aan de wetenschap en 
de zuiver abstracte kennis. Het is tevens de overgang van nuttige naar nutteloze, van 
praktische naar zuiver theoretische kennis, dus een soortgelijke ontwikkeling als die 
van noodzaak naar luxe (zie § 12). Toen er meer en meer uitvindingen werden 
gedaan werden de uitvinders van dingen die bedoeld waren als aangename 
tijdsbesteding (diagôgè) steeds als wijzer beschouwd dan de uitvinders van dingen 
die noodzakelijk waren voor het levensonderhoud, juist omdat hun soort kennis niet 
op nut was gericht (981b 15-20). "Daarom werden, toen al deze zaken al waren 
uitgevonden, de weten-schappen ontdekt die noch op genot noch op 
levensbenodigdheden waren gericht, en het eerst op die plaatsen waar mensen vrije 
tijd (scholè) hadden. Vandaar dat de mathematische wetenschappen het eerst in en 
rond Egypte ontstonden, want daar werd de priesterklasse in staat gesteld vrije tijd te 
hebben (scholazein)" (981b20-25). 

Dit is pas mogelijk in een hoogontwikkelde, stedelijke samenleving, waarin 
sommige klassen worden vrijgesteld van de noodzaak tot ekonomisch-produktieve 
arbeid. Ongetwijfeld zou Aristoteles naast de wiskunde ook de wijsbegeerte zelf als 
bij uitstek het produkt van een stedelijke samenleving beschouwen; ook daarvoor is 
vrije tijd (scholè) immers onontbeerlijk, zoals hij al in de Nicomachische Ethiek 
duidelijk had gemaakt (1177b5 w). In de loop der geschiedenis is de vrije tijd 
toegenomen dank zij de (materiële) overvloed (Po/1341a25). Deze toename was het 
historische doel van de voorafgaande activiteit, zoals in het algemeen scholè het 
doel is van ascholia (§10). Binnen Aristoteles' teleologische optiek mogen we 
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immers ook hier denken in termen van 'doeloorzaak'. de ontwikkeling van 
menselijke kennis had een immanent 'doel', de zuiver theoretische activiteit 
overeenkomstig de deugd van de sofm. De beginregels van de Metafysica maken 
duidelijk dat alle mensen van nature ernaar streven te weten, ook als ze niet van 
plan zijn met hun kennis iets te doen (980a22). Maar historisch gezien kon die 
behoefte aan 'nutteloze' kennis pas na verloop van lange tijd ten volle worden 
bevredigd. 

We kunnen ons de vraag stellen of het superieure geluk dat door de sofia mogelijk 
werd zou hebben kunnen ontstaan als het menselijk geluksstreven niet bij anderen 
de vorm had aangenomen van weeldezucht, hebzucht of eerzucht. Bernard 
Mandeville zal later betogen dat zonder die 'ondeugden' een grote, welvarende staat 
ondenkbaar is, en dat lijkt nu precies het soort staat te zijn waarin wetenschap en 
wijsbegeerte zich kunnen ontplooien. Vooral Kant legt daar grote nadruk op (zie 
hoofdstuk 7, §9). Eenzelfde vraag kunnen we ons stellen ten aanzien van de morele 
volmaaktheid. Plato stelde dat de mensen uit de begintijd, die nog niet met het 
stadsleven kennis hadden gemaakt, noch volleerd waren in (morele) deugdzaamheid 
(aretè), noch in slechtheid (kak/a) (Nom 678b, zie hoofdstuk 2, §10). Volmaakte 
deugd wordt pas mogelijk in een samenleving waarin ook het kwaad 'volmaakt' is 
geworden. Ook in de ogen van Aristoteles moet morele deugdzaamheid in de oertijd 
wel onbestaanbaar zijn geweest; toen waren de mensen immers nog 'onnadenkend' 
en waren de gewoonten en wetten heel simpel, onbeschaafd en onnozel (euèthès) 
(Pol 1269a5, 1268b35-40). Zij verlieten zich nog op de maat die de natuur hun 
dicteerde - een maat die nog nauwelijks een midden was tussen teveel en te weinig, 
omdat die afwijkingen (en dan vooral de overmaat) pas later ontstonden. Pas toen 
werd het nodig dat de mens zelfde maat ging bepalen, door middel van zijn rede. 

Vanuit het beginstadium bekeken zou de ontwikkeling van het kwaad, de toename 
van het egoïsme, kunnen worden beschouwd als een aberratie van de natuurlijke 
norm. Maar als we, zoals Aristoteles geneigd is te doen, de geschiedenis bezien 
vanuit haar doel, dan komt het kwaad in een ander licht te staan: morele goedheid 
werd pas mogelijk door de ontwikkeling van de slechtheid. Als de mens nooit de 
natuurlijke maat had overschreden zou hij ook nooit zijn morele aretè hebben 
kunnen bereiken, als een dispositie die berust op fronèsis, dus een verdienste is van 
de praktische rede, in plaats van een natuurlijk gegeven. Zonder een hang naar 
akolasia zou hij nooit geweten hebben wat só<frosunè was, zonder pleonexia zou de 
ware rechtvaardigheid hem onbekend zijn gebleven. Het kwaad was noodzakelijk 
om het goede te bereiken. Het egoïstische geluksstreven dat zich uit in genotzucht, 
eerzucht of hebzucht, was historisch gezien een middel om het geluk van de morele 
deugdzaamheid mogelijk te maken. Aristoteles is aan zo'n conclusie zelf nog niet 
toe; pas Kant zal haar ondubbelzinnig verwoorden. 
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11. Aristoteles'ambivalentie 

Alhoewel de twee vormen van menselijke aretè, de theoretische en de praktische, 
volgens Aristoteles pas in zijn eigen tijd tot ontplooiing konden komen gekomen, 
beschouwt Aristoteles de (Atheense) polis die hij uit eigen ervaring kent geenszins 
als de ideale. Daarvoor heersen eigenliefde en pleonexie te algemeen, zijn de burgers 
al te zeer verworden tot op eigenbelang gerichte individuen. Bovendien is er nog de 
spanning tussen de twee hoofdklassen in de samenleving, de armen en de rijken, en 
de voortdurende dreiging van burgeroorlog die daarmee samenhangt: de massa is 
geneigd tot opstand vanwege de onrechtvaardige verdeling van materiële goederen, 
de upper class vanwege de gelijke verdeling van eerbewijzen (Po/1266b35-67a0). 

Evenals Plato waagt Aristoteles zich daarom aan het ontwerp van een ideale staat, 
waarin de positieve verworvenheden van de bestaande staten het uitgangspunt 
vormen, terwijl de negatieve zoveel mogelijk worden geëlimineerd. Dit betekent dat 
zijn staat is gericht op het grootste geluk dat voor mensen is weggelegd, door de 
bevordering van 'deugdzaam' leven in beide betekenissen van het woord. De 
bewoners moeten worden opgevoed tot goede staatsburgers en liefst tot zedelijk 
goede mensen, maar bovenal tot individuen die geluk vinden in hun privéleven, 
door een goed gebruik van hun vrije tijd. Want ook in de Politica laat Aristoteles er 
geen twijfel over bestaan dat alleen scholè het ware leven en het ware geluk mogelijk 
maakt, en daarom de voorrang heeft boven ascholia, waartoe ook het politieke 
bedrijf behoort. Omdat scholè verkieslijker is dan ascholia, en het eigenlijke doel 
vormt, is het eerste doel de burgers te leren hun vrije tijd op fatsoenlijke wijze door 
te brengen, scholazein kalos, want dat is het beginsel van alles {Pol 1337b30). 
Omdat oorlog er is omwille van de vrede, ascholia omwille van scholè en 
noodzakelijke en nuttige dingen omwille van de edele of goede {ta kala), moet 
iemand nog beter in staat zijn tot de laatstgenoemde zaken dan tot de eerste, en dat 
zijn ook de doeleinden die bij de opvoeding van de burgers voor ogen moeten 
worden gehouden (1333a30-b0). Hierin ligt Aristoteles' kritiek op de bestaande 
staten van zijn tijd: zelfs de staatsinrichting van de Griekse staten die als de beste 
worden beschouwd is niet gericht op wat het beste is, namelijk op wetgeving en 
opvoeding met het oog op alle deugden (dus zowel van het politieke leven als van de 
scholè), maar op de kwaliteiten die gericht zijn op nut en die de pleonexie 
vergroten59 (1333b5-10). Ze bevorderen met andere woorden het geluk dat gezocht 
wordt in lichamelijk genot of uiterlijke goederen, en bovendien de wedijver om dat 
geluk. 

Wat houdt het scholazein kalos van de burgers in? Het impliceert de morele 
deugden van rechtvaardigheid en bezonnenheid, waartoe men in oorlogstijd al door 
de omstandigheden wordt gedwongen, maar die noodzakelijk zijn ter voorkoming 
van de wildgroei of brooddronkenheid {hubris) die het gevaar vormt van het genot 
van voorspoed en van vrije tijd in een toestand van vrede {Pol 1334a25). Het is 
immers schandelijk {aischros) wanneer men wel de indruk wekt goed te zijn tijdens 
het oorlogvoeren of in drukke bezigheden, maar in tijden van vrede en scholè niet 
beter is dan een slaaf (1334a35). 
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Als typische deugd van de scholè noemt Aristoteles ook hier de ßlosoßa, het 
verlangen naar wijsheid (Pol 1334a20). Nu strookt dit met de superioriteit van het 
theoretische boven het praktische leven, die Aristoteles in de Politica staande houdt 
(1333a25, 1324a30, 1325b 10-20), maar hij lijkt er toch niet vanuit te gaan dat alle 
burgers zo'n belangstelling zouden koesteren. In boek VIII, waar hij nader ingaat op 
de passende scholè waartoe de burgers van zijn staat dienen te worden opgevoed, 
vinden we van deze belangstelling weinig meer terug, en gaat (afgezien van nuttige 
vakken als lichamelijke oefening, lezen en schrijven) bijna alle aandacht uit naar de 
mousikè, die noch noodzakelijk noch nuttig is, maar van oudsher is gericht op het 
leven in 5côo/è(1337bl0-20). 

Mousikè betekent meer dan alleen muziek; zij omvat ook verwante kunsten (dicht-
, zang- en danskunst, theater) en heeft bovendien de nog algemenere betekenis van 
'hogere geestesontwikkeling', culturele verfijndheid. Muzikale, of in het algemeen 
kunstzinnige vorming is vooral zo belangrijk omdat zij de voorbereiding is op een 
voor ieder toegankelijke vorm van theôria, de beschouwelijke activiteit die bij uitstek 
past bij het karakter van de scholè. Aristoteles benadrukt het verschil tussen muziek 
maken en muziek genieten: het is raadzaam de burgers in hun jeugd zelf muziek te 
leren beoefenen, om in hun volwassenheid des te beter te kunnen beoordelen wat 
mooi of edel is, en op de juiste wijze te kunnen genieten (1340b35). Maar dan 
moeten ze haar niet langer zelf beoefenen, maar genieten van het spel van anderen, 
zoals ook Zeus niet zelf zingt of harp speelt - we noemen iemand die muziek maakt 
immers banausos, een handwerksman (1339b5, vgl. 1341b5). 

We zijn allemaal van mening dat muziek tot de aangenaamste dingen behoort, 
schrijft Aristoteles - zelfs dieren kinderen en slaven genieten ervan (Pol 1339b20, 
1341al5). Maar het gaat er dan wel om de burgers door de juiste muziek het juiste 
soort genot bij te brengen. Muziek is voor Aristoteles zo geschikt voor het 
scholazein kalos omdat zij als, mimetische kunst, kan bijdragen aan de morele 
opvoeding, door gevoelens op de juiste wijze weer te geven en op te wekken bij de 
toeschouwer (1340al5-20); eenzelfde vermogen hebben overigens ook de werken 
van 'morele' schilders en beeldhouwers (1340a35). De goede smaak die de burger 
volgens Aristoteles dient te ontwikkelen (1340a 15) heeft dus duidelijk een ethische 
component; smaak is voor de Griek een deel van zijn karakter. 

De term banausos, die ook nog van toepassing is op de uitvoerende musicus, heeft 
voor Aristoteles een negatieve klank, zoals we in §10 hebben gezien. De 
handwerkslieden zitten in Aristoteles' staat dan ook in het verdomhoekje: hun 
leefwijze is minderwaardig (faulos) en hun werk kent geen enkele aretè (Pol 
1319a20). De handwerkers moeten hun minderwaardige status delen met arbeiders 
en marktkooplui (ib). Heel de ekonomische activiteit die de materiële welvaart van 
de stedelijke samenleving uitmaakt is voor Aristoteles verdacht, zoals al blijkt uit 
zijn ambivalente houding tegenover het geld (zie §8 en §12). In zijn staat, evenals in 
die van Plato, zijn boeren, handwerkslieden en dagloners weliswaar noodzakelijk 
voor de ekonomische basis, maar ze maken geen deel uit van de polis, anders dan de 
militaire en politieke klassen (1329a35).61 De vrije burgers - en alleen zij genieten de 
opvoeding van staatswege - mogen geen banausisch of koopmansbestaan leiden, 
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omdat zo'n leven laag en in strijd met aretè is (1328b40). 
Burgers mogen ook geen agrarisch bestaan leiden, maar dan om een andere reden: 

boeren hebben geen vrije tijd voor de ontwikkeling van deugd, noch voor deelname 
aan politieke activiteit {Pol 1329a0). Over de boeren is Aristoteles overigens goed te 
spreken: zij (en vervolgens de herders) vormen het beste 'volk' van de polis, de beste 
basis voor de samenleving, omdat ze druk bezig zijn met hun werk en niet verlangen 
naar de goederen van anderen (1318M0). Pleonexie is hun dus vreemd, anders dan 
de 'massa' in de stad (1266b35). Bovendien vinden ze het prettiger te werken dan 
politiek actief te zijn ofte regeren (1318M5), en wonen ze ver van de stad, terwijl het 
voor handwerkers, dagloners en marktkooplui, die rondslenteren in de stad of over 
de agora, makkelijk is vergaderingen te bezoeken (1319a30). Democratie heeft voor 
Aristoteles zo haar grenzen. 

Uit zijn voorkeur voor boeren of herders spreekt ook een verlangen naar de 
'natuurlijke' manier van leven, zoals die in de begintijd van de geschiedenis 
bestond.62 Bij hem vinden we weliswaar geen verheerlijking van een Gouden Eeuw, 
al merkt hij op dat de autarke mensen die primaire leefwijzen (zoals jacht en 
landbouw) combineren aangenaam {hêdeôs) leven {Pol 1256b0), zoals de boeren 
ook nu nog plezier hebben in hun bestaan. Ze kennen bovendien nog een natuurlijke 
deugdzaamheid, het geluksstreven dat tot overmaat en pleonexie leidt is hun nog 
vreemd. Zo kenmerkt Aristoteles' staat zich door een harmonieuze combinatie van 
de twee polen van de beschaving: enerzijds de natuurlijke leefwijze die dateert uit de 
begintijd, anderzijds het leven overeenkomstig de specifiek-menselijke, redelijke 
natuur. De positie van de tussenklasse (handwerkslieden en handelaren), die toch zo 
onmisbaar was voor de ontwikkeling van de stedelijke beschaving door Aristoteles, 
blijft schimmig. Aristoteles lijkt haar rol, zonder dank voor bewezen diensten, 
zoveel mogelijk te willen beperken. Materiële luxe wordt nu immers minder 
belangrijk voor de upper class, die haar geluk leert te vinden in morele 
deugdzaamheid en schone kunsten. 

Autarkie is het grondbeginsel van Aristoteles' staat: het is duidelijk dat hetzelfde 
leven het beste is zowel voor elke mens afzonderlijk als voor staten {Pol 1325b30). 
Die autarkie komt neer op zelfbeslotenheid, op een bewust beleid van isolatie 
(1325b20), een terugdringen van 'externe' activiteiten, wat de interne activiteit niet 
hoeft te belemmeren, zoals het voorbeeld van God laat zien (1325b25). De 
buitenlandse handel wordt tot de levensbenodigdheden beperkt, want staten die hun 
markt openstellen voor iedereen doen dat omwille van de winst, maar Aristoteles' 
staat dient niet mee te doen aan dergelijke pleonexia (1327a25-30). Deze staat is niet 
gericht op expansie, maar neemt genoegen met een grondgebied groot genoeg voor 
een vrij en tegelijk ingetogen leven in vrije tijd (1326b30), en ook het inwonersaantal 
moet beperkt blijven omdat een te grote massa onbestuurbaar wordt, met als 
minimum het aantal dat autarkie mogelijk maakt, met het oog op het eu zèn volgens 
de beginselen van de politieke gemeenschap (1326b5). Maar binnen deze hechte 
gemeenschap blijft er uiteindelijk toch weer een buitenstaander, de filosoof, die zijn 
geluk zoekt in een goddelijk leven, en zijn banden met zijn medeburgers tot een 
minimum beperkt. Want ook in de Politica wint het filosofische leven het van het 
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leven van de politiek-actieve burger: de ware praxis, en het ware eu prattein, moet 
immers worden gezocht in activiteiten die doel in zichzelf zijn (1325M5-20, zie § 
10). Het meest verkieslijke leven blijft dat van de vreemdeling {xenikos), 
logsgemaakt van de politieke gemeenschap (1324al5), dat wil zeggen het leven van 
de filosoof.6 

De filosoof is voor Aristoteles, meer nog dan voor Plato, een uitzondering, een 
vreemde eend in de bijt. In de Ethica Nicomachea haalt hij met instemming 
Anaxagoras' opmerking aan dat het niet verbazingwekkend is als de gelukkige man 
in de ogen van de massa {hoipolloi) een zonderling (atopos) is, omdat zij oordeelt 
op grond van uiterlijkheden (1179al5). In Aristoteles' ideale staat zou de filosoof 
weliswaar beter worden begrepen door de welopgevoede burgers, die immers zelf 
hun grootste geluk vinden in een vorm van bios theôrètikos. Maar door zich zo 
afzijdig te houden van het politieke bedrijf en van de goederen waar andere burgers 
waarde aan hechten blijft die filosoof niettemin een vreemdeling - hij verkeert liever 
met de goden dan met zijn medeburgers. 
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