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verwezen, in dit artikel wordt beschreven waarom eenheid in de zin van
een communicatiegemeeuschap feitelijk onloochenbaar is en juist het
solipsisme weerlegt.
De ethische inzet is ook aanwezig in het artikel over Karl Jaspers'
reflectie op identiteit en de doorbreking daarvan. De identiteit die in de
zelfkennis optreedt wordt in de act van filosoferen geopponeerd tegen
een 'totalisering van het zijn': qua motief is zo een verwantschap met
Levinas te zien; wat de nitwerking aangaat bewandelt Jaspers een eigen
weg.
Ten slotte vindt U een bespreking van het proefschrift van Rene van
Woudenberg, getiteld: Transcendentale reflecties. Hierin wordt aandacht
geschonken aan de overgang van Kants fundering van transcendentale
geldigheid in het medium van het bewustzijn naar Apels fundering in het
medium van de taal.
Dat het laatste woord over genoemde themata niet gezegd is, lijkt
vanzelf te spreken. Hoezeer hierover het eerste woord al gesproken is
mag voor sommigen verrassender zijn.

1. Aldus de strekking van het artikel van Rorty. Solidarity or objectivity? in: J. Rajchman (ed.): Post-analytic philosophy, Columbia
University Press, New York, 1985, pp. 3-19.

WAAR S n L TE STAAN7
Aristotdes en de vraag naar ptindpes vm keams
door Machiel Keestra.
Inleiding.
Traditioneel zijn het zoeken naar fimderende principes van kennis en
het streven naar unificatie van de wetenschappen nauw met elkaar
verbonden. Met het opgeven van het laatste in het licht van de
wetenschappelijke en wijsgerige ontwikkeling van de laatste eeuw, lijkt
ook de zinvolheid van het vragen naar principes -die ooit eenheid en
samenhang stichtten- in het geding gekomen te zijn. Er is veel meer
sprake van relativering van verschillende vormen en terreinen van
kennis, een relativering die voortvloeit ult het onderscheiden van
verscheidene paradigma's, taalspelen en dergelijke. De explicitering
daarvan lijkt slechts te hoeven plaatsvinden wanneer er een hmdamentele dissensus ontstaat binnen bijv. een bepaalde groep wetenschappers ^.
Vanuit deze situatie wordt er door de leden van de familie 'wetenschap'
wel eens schamper gedaan over die vormen van filosofie die zich nog
bezighouden met het moederlijke project van 'het zoeken van de eerste
principes van zijn, worden en kennen'. Met name dan worden de
familiebanden emstig verstoord, wanneer zo'n zoektocht het resultaat
oplevert van een hierarchie van wetenschappen waarin een imiversele
wetenschap zich buigt over een universeel beginsel van waaruit de
overige wetenschappen kunnen worden afgeleid. Dat in de Hlosofie een
dergelijke pretentie opgeld heeft gedaan bewijzen suggesties van Plato
en Descartes in deze zin: de laatste rept letterlijk over een boom der
wetenschappen waarvan de metafysica de wortels vormt.
Is er nu inderdaad een principiele generatiekloof tussen de moeder der
wetenschappen en haar nakomelingen aanwezig? Kan zij, wanneer zij
zich nog bezighoudt met de vraag naar principes, geen relevantie meer
bezitten ten aanzien van haar spruiten? Met deze vragen voor ogen zal
ik in dit artikel enige aspecten van Aristoteles' bemoeienis met de
principes van kennis bespreken. Gezien bovenstaande opmerkingen is het
de moeite waard om na te gaan of bij hem principes fungeren in het
kader van een unificatie van kennis. Met name moet worden bezien of
principes dan elementaire zijnsbeginselen vormen, waartoe de meer
complexe zijnden gereduceerd kunnen worden. Van zelf doemen hierbij
ook vragen omtrent identiteit en differentie op.
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Waar stil te staan?

Dit soort vragen spelen een rol in de titelvraag van dit artikel, "Waar
stil te staan?", die een vertaling betreft van een veelvuldig gepleegde
frase van Aristoteles: "Histatai pou;"^ Hij geeft daarmee te kennen dat
een bewijsgang niet oneindig kan zijn maar ergens tot stilstand moet
komen, wil zij tenminste een -zelfs relatieve- geldigheid bezitten ^
Bewijzen kunnen niet oneindig van elkaar afhangen maar moeten
uiteindelijk aanknopen bij lets onbewijsbaars dat toch waar is.

vormen van beheersing.'
Dit citaat' mag aannemelijk maken dat het in de griekse oudheid niet
vanzelfsprekend was om te menen dat een samenhang slechts tot stand
kan komen door 66n enkele bepaalde heerser. De absolute heerser is
van veel latere datimi, wat ook geldt voor het 'droit divin'. In dit
opzicht -en misschien ook in andere opzichten- staat de periode van
absolute heerschappij misschien wel verder van ons af dan die griekse
oudheid.

Een HomeniscitaaL

Het presocratisch be^n.

De term 'principe', die inmiddels al enige keren gebruikt is, vindt zijn
oorsprong in het griekse woord 'arche'. Dit zelfstandig naamwoord is
afgeleid van het werkwoord 'archein', dat vooraangaan, beginnen, leiden
en beheersen betekent. Voordat ik het eerste technische gebruik van de
term arche noem, wil ik nog kort aandacht besteden aan een Homeruscitaat bij Aristoteles.
Volgend op een opmerking waarin hij het gebruik van meerdere maar
onsamenhangende principes bekritiseert citeert hij Odysseus: "Heerschappij door velen is niet goed, 66n moet er leider zijn." ^ Mogen wij
aannemen dat de opvoeder der Grieken -zoals Homerus door Plato en
Aristoteles geeerd werd- meende dat een zinvolle sociale structuur
slechts mogelijk was door de vereniging onder een bepaalde en enige
heerser? De kontekst van het citaat staat dat niet zonder meer toe.
Immers, nadat koning Agamemnon zegt terug naar huis te willen en ook
anderen daartoe wil bewegen, roept Athene Odysseus op om hen tegen te
houden^. De "goddelijke zoon van Laertes en veellistige Odysseus"
neemt nu Agcmiemnons skepter en slaat verschillende soldaten terwijl
hij uitroept dat Agamemnon wel van gedachten zal veranderen en dat ze
dan naar deze door Zeus met macht beklede enige heerser moeten
luisteren. 21o beheerste ^ hij het leger. De vindingrijke Odysseus
beweert weliswaar dat er slechts 66n enkele heerser mag zijn, maar hij
bedoelt dat het voetvolk niet eigengereid moet zijn maar moet luisteren
naar hun meerderen. Koning Agamemnon is op zijn beurt echter weer
van 2Leus afhankelijk, terwijl Odysseus tegen Agamemnon in diens
onderdanen weerhoudt om gefaoorzaam aan de wil van Agamemnon te
zijn. Op zijn zachtst gezegd is het hier enigszins duister v^e de situatie
nu feitelijk beheerst. Het feit dat de wrok van Achilles uiteindelijk de
onrust veroorzaakte getuigt ook van de afwezigheid van een sterk
enkelvoudig leiderschap. Het lijkt er meer op dat verschillende verhoudingen en verschillende momenten gepaard gaan met verschillende

Het eerste gebruik van de term arche in de betekenis van principe
wordt toegeschreven aan Anaximander. Bij njn bespreking van het
'apeiron', het oneindige, noemt hij dit 'archen te kai stoicheion toon
ontoon': begin en element van de zijnden ^. Het gaat daarbij om een
beginpunt in tijdelijke en vandaar ook oorzakeUjke zin, zoals lets
dergelijks ook geformuleerd is door Thales, de leermeester van Anaximander. In de woorden van Hippolytos heeft Thales gesteld dat 'archen
ton pantos einai kai telos to hydoor': het begin van alles en het einde is
het water.' Hippolytos beschrijft dan hoe Thales dit principe gebruikte
om te verklaren dat dingen ontstaan uit de verschillende aggregatietoestanden van water terwijl hij tevens stelde dat aardbevingen, winden en
de bewegingen der sterren ermee samenhangen. Thales, als eerste
natuurHlosoof, formuleerde aldus wat men nu een wetenschappelijke
hpothese zou noemen. Immers, een diversiteit van fenomenen wordt
herleid tot verschillende toestanden en samenhangen van een en dezelfde
zaak: water. Ook uit andere overleveringen weten we dat Thales oog had
voor overeenkomsten en regelmaat, waarvan hij gebruik maakte om
voorspellingen te doen. Zxi schrijft Herodotos aan hem toe dat hij een
zonsverduistering voorspelde^'' en een goede olijvenoogst. Verder zijn
verschillende wiskundige vondsten door hem gedaan. Ook al zouden deze
overleveringen apocrief zijn, dan nog is het interessant op te merken dat
het niet onaannemelijk geacht wordt dat eenzelfde persoon zich wijdt
aan zo diverse vormen van kennis en die bovendien met elkaar verbindt."
Aristoteles' kritische uiteenzetting van zijn voorgangers.
In zijn doxografie van de natuurfilosofen, waarin ook Thales figureert,
merkt Aristoteles op dat zij bij nadere beschouwing de noodzaak zouden
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hebben moeten inzien om aan te geven waardoor een dergelijke stof
verandert (Meta. A 984a23). Thales zou dan hebben moeten aangeven
hoe temperatuurverschillen ontstaan, waarin hun werking op water
bestaat enzovoorts. Een enkel principe schiet dus te kort.
In Physica 1,4 onderscheidt Aristoteles twee groepen van natuurfilosofen: de eerste veronderstelt dat een stof middels verdichting en
verdunning oorsprong van vele zaken is, terwijl de andere, waaronder
Anaximander, aanneemt dat in het ene principe reeds tegenstellingen
besloten liggen die in verschillende mengverhoudingen in de verschillende verschijnselen optreden. Zoals Thales nog verdere oorzaken zou
hebben moeten aangeven, zo moeten ook de laatstgenoemde groep
beschrijven hoe uit dit onbepaalde mengsel dan concrete en bepaalde
zaken als viees, botten en vruchten voortkomen.(187bl5) Blijkbaar
hebben de voorgangers van Aristoteles hun opdracht te eenvoudig
opgevat en meenden zij te mogen stilstaan terwijl hun hypothesen nog
principiele lacunes vertoonden en nauweUjks concreet toetsbaar waren.
Anderzijds is er bij hen sprake van het aangeven van een bepaald en
zichtbaar principe dat ontdaan is van mythische eigenschappen.
Het op enkele principes terugvoeren van complexe structuren, waannee
de antieke wetenschap zich bezig hield, laat zich goed op het gebied
van de wiskimde toepassen. Ook zijn manipulaties met het wetenschappelijk object hierbij eenvoudig uit te voeren. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat veel wetenschappelijke activiteit zich destijds op dit
gebied richtte, terwijl er zeer belangrijke resultaten geboekt werden (die
overigens soms na 2000 jaar weer opnieuw ontdekt moesten wordenp; dit
fenomeen van het langdurig uitgewiste collectieve geheugen verdient m.i.
grote erkenning, ook bij de studie van de geschiedenis der filosofie.).
Ter illustratie noem ik een aantal: men formuleerde een acoustische
verhoudingenleer, bewees de irrationaliteit van 2, bepaalden vrij
nauwkeurig de lengte van de seizoenen en ontwierp een eerste stereometrische exhaustieve methode (infinitesimaalrekening). Juist de brede
ontwikkeling en betekenis van de wiskunde gaat echter gepaard met een
speculatie die door Aristoteles vaak gegispt wordt. Aan de getallen
worden -met name door de Pythagoreeers, in mindere mate ook nog door
Plato- zekere betekenissen toegekend of dingen worden zelfs geidentificeerd met hun aantal, ondanks het feit dat de beschouwing van de
principes van de objecten der wiskunde geen enkel oorzakeUjk principe
opgeleverd heeft dat zou kunnen verklaren hoe dan de dingen uit
getallen ontstaan zijn.(Met.l093b8-10, vgl 985b33-986a6). Deze naar
mathesis universalis strevende^^ speculatie berust volgens Aristoteles op
een gebrekkig inzicht in de aard van het wiskundige object. Onder meer
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dergelijke gebreken hoopt hij te verhelpen met zijn op principes
berustende wetenschapstheorie.
In verband met het bovenstaande moet opgemerkt worden dat het
destijds -zoals ook tegenwoordig- ongebruikelijk was dat Qlosofen een

goede kennis van de natuur of empiric hadden. Daarentegen bezaten
artsen die kennis in ruime mate: mede vanwege hun mobiliteit verzamelden zij kennis van de invloed van verschillende omgevingen, weersgesteldheden en voedingswijzen op de gezondheid. Het Hippocratische
corpus biedt ons hier bewijzen van en bevat bovendien enige tientallen
gedetailleerde casuistieken - ook dergelijke studies stierven uit tot in de
16e eeuw n.c.! Dat Aristoteles als zoon van een arts deze empirische
kennis niet alleen tot zich heeft genomen maar ook naar waarde v/ist te
schatten bewijst rijn aanmoediging dat we geen kinderlijke afkeer
moeten hebben van het onderzoeken van nederige diersoorten; elk gebied
der natuur is magiiifiek.(De Part. An. 645al8)

Aristoteles en de ordening van het weten.
Bewijstheorie.
Voor een waarachtige kennis die een bepaald complex object begrijpt
met behulp van principes is het nodig dat er gewaakt wordt voor een
onterechte identificatie. Om het anders en scherper te formuleren: een
unificatie van de kennis van de werkelijkheid kan allicht berusten op
een over-simplificatie. In dat geval zijn onderscheidingen over het
hoofd gezien en worden verbanden gelegd die niet terecht zijn.
Een van de desiderata waarin Aristoteles wilde voorzien was daarom een
bewijstheorie: hiermee kan worden vastgelegd hoe men juiste verbanden
tussen verschillende uitspraken legt en welke fouten hierbij vermeden
kunnen worden^^. Een dergelijke theorie biedt Aristoteles in de
Analytica Priora, waarvan hij dan stelt dat ze handelt 'peri apodeixin
kai epistemes apodeiktikes': over bewijs en bewijzende wetenschap
(24al0). In deze theorie van het syllo^sme (lett. samenvatten, gevolgtrekken) gaat het om een wijze van redeneren waarin, wanneer bepaalde
premissen gedaan zijn, lets anders met noodzaak volgt uit deze premissen
(24bl9). Zo'n premisse bestaat eruit dat van iets wordt gezegd dat het
van toepassing is op iets anders, dat het ene als predicaat van het
andere wordt bepaald. Nu kan men natuurlijk wel allerlei premissen
opstellen zonder dat een wetenschappelijk bewijs het gevolg is. Ten
behoeve van een wetenschappelijke conclusie moet niet alleen de
gevolgtrekking correct zijn, de premissen moeten ook een noodzakeUjk
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verband tussen een oordeelssubject en predicaat betre£fen. Dit wordt nu
in de Analytica Posteriora nader behandeld (73a24).
In het kort komt de syllogismetheorie crop neer dat drie termen op
verschillende wijze met elkaar in verband worden gebracht en wel
steeds volgens subject-predicaat structuur. De belangrijkste rol wordt
hier gespeeld door de middenterm die 'zelf in iets anders is en iets
anders in zichzelf bevat' (AnPr. 25b36): de middenterm wordt geprediceerd van de eerste term, terwijl hij zelf, in de tweede prenusse, als
subject van een ander predicaat fungeert. Wanneer beide prediceringen
algemeen geldig zijn, dan kan men de eerste en tevens 'ruimste' term
onmiddelijk predlceren van de laatste en meest bepaalde term.^'* Op die
wijze worden twee termen met elkaar m verband gebracht die voordien
nog geisoleerd van elkaar bestonden, hetgeen een vergroting van kennis
betekent. Wanneer we bijvoorbeeld van dieren stellen dat ze sterfelijk
zijn en van de mens dat het een dier is, dan kunnen we concluderen dat
de mens ook sterfelijk is. Bovendien kunnen toekomstige bijzonderheden
die we van een van beide termen vinden wellicht ook voor de andere
term gelden.
De Analytica Priora biedt aldus een overzicht en kritiek van de
verschillende constellaties waarin oordelen met gemeenschappelijke
termen met elkaar verbonden kunnen worden.
Wetenschapstheorie.
Aristoteles heeft zichzelf een werktuig verschaft waannee hij redeneringen kan beoordelen. De elementen van een syllogisme echter, de
premissen, zijn daarmee nog niet onder de loupe genomen. Voor zover
een conclusie slechts samenvat wat in de premissen besloten ligt moet
een kritiek van bepaalde conclusies zich ook richten op hun premissen.
Aangezien bovendien een bewijzende wetenschap bestaat uit een soort
keten van syllogismen, steeds volgens de subject-predicaat structuur, dan
moet het begin van de keten een zo algemeen mogeUjk oordeelssubjectpredicaat oordeel betreffen dat noodzakelijk waar is. Dit lijkt inzichtelijk volgens het principe dat de ketting zo sterk is als haar zwakste
schakel.
In de Analytica Posteriora buigt Aristoteles zich over het probleem
onder welke voorwaarden de geldigheid van zijn bewijstheorie beperkt
kan worden tot een strikt wetenschappeUjke bewijstheorie, aangezien
zij in haar onbeperkte vorm ook voor de dialectiek kan gelden, hoewel
de dialectiek eenvoudig mag uitgaan van oordelen die door sommigen
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voor waar worden gehouden. Het wetenschappelijk kennen vindt plaats
wanneer mj de oorzaak^, waeu'door een zaak is, kennen, en wel dat zij
een oorzaak is en zij niet anders kan zijn.(An Pos. 71b9)
Het is op deze plaats dat Aristoteles de principes in het geding brengt.
Tijdens de behandeling van de bewijstheorie kon dat niet gebeuren omdat
althans enkele principes voor elk bevnjs moeten gelden en zij daarom
buiten het domein van het bewijsbare zelf moeten vallen (72bll).
Natuurlijk rijst er dan twijfel: meent Aristoteles werkelijk dat kennis
bestaat uit het leggen of kennen van steeds algemenere bewijsbare
verbanden terwijl uiteindelijk de keten zelf van een onbewijsbaar
principe afhangt? En betekent dat dan inderdaad dat de wetenschappervolgens het traditionele schrikbeeld dat bovengenoemde generatiekloof
heeft opgeleverd- primair die principes moet kennen om vanuit deze zijn
bewijzen te deduceren? Aristoteles haast ^ch om op te merken dat men
deze principes niet zozeer hoeft te kennen als wel dat wetenschappelijke
kennis afhankelijk b van de gelding van zulke principes: 'ex hypotheseoos'(72bl5) - vanuit veronderstellingen wordt er wetenschappelijk gekend.
Allereerst zijn er namelijk de principes die de structuur van de
bewijsbare verbanden bepalen en meer formed van aard zijn. Vervolgens
moeten er ook nog principes zijn die aangeven welke inhouden zo
verbonden kimnen worden. Het gaat hier respectievelijk om de 'koinai'
en 'idiai': de gemeenschappelijke en specifieke principes van wetenschappen.
De algemeenheid van die eerste principes wordt door Aristoteles
enigszins gerelativeerd doordat hij stelt dat ze volgens analogic
gemeenschappelijk zijn maar per wetenschappelijk object inhoudelijk
kunnen verschillen (76a36). 'Wanneer men van iets gelijks iets gelijks
afneemt, blijft iets gelijks over' - dit geldt zowel voor de arithmetiek
als de geometric, hoewel in beide het 'geUjke' niet hetzelfde is: op het
algemeenste niveau heeft dit principe nog niet de inhoudelijke beperking
die het in zijn toepassing krijgen moet (waarover hieronder meer). Het
risico bestaat dan ook dat via zo'n principe inhouden met elkaar worden
geidentificeerd die bij nadere beschouwing onderscheiden zijn. Aangezien
een bewdjs altijd iets algemeens van meerdere zaken betreft moet men
echter volstaan met te reguleren waarover bewezen kan worden.
Het principe van niet-tegenspraak.
Het principe dat wel de grootste algemeenheid bezit en tevens een
ingrijpende invloed heeft op de structuur van het bewijsbare is het
principe van niet-tegenspraak. Dit principe stelt vast dat men niet
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tegelljk een oordeel kan bevestigen en ontkennen, bijvoorbeeld dat de
mens een levend wezen is en een niet-levend wezen (77al6). (Het
merkwaardige is nu echter dat mens, levend wezen en niet-levend wezen
zich bijvoorbeeld wel weer laten identificeren wanneer men hen onder
bijvoorbeeld het aspect van 'bestaan' beschouwt: hoewel de uitoefening
van bestaan door een mens anders is dan door een steen, op een bepaald
niveau vsm abstractie komen ze overeen. Bovendien is een mens sterfelijk
en op een gegeven ogenblik dus niet meer levend. Op dit soort onderscheidingen kom ik nog kort terug.) Die principes 'volgens welke bewijs
gevoerd wordt' (76bl4) worden in de An.Pos. eigenlijk slechts zijdelings
genoemd, terwijl het grootste deel gewijd wordt aan de specifieke
principes van wetenschappen. Men zou daaruit kunnen concluderen dat
zij slechts een formeel-logische betekenis hebben. Verrassend genoeg
wordt in de Metafysica uitgebreid aandacht besteed aan vooral het
principe van niet-tegenspraak^^, met name in boek FV dat handelt over
het 'zijnde qua zijnde' en dat de principes en hoogste oorzaken zoekt,
welke kennis verschillend is van die van de specifieke wetenschappen(1003a21-27). Wat uit de argumentatie in hoofdstuk rV,4 opvalt is dat
dit principe inderdaad niet bewezen kan worden maar wel gelden moet
wanneer men een bepaalde betekenis aan een term wil toekennen terwijl
een term met onbegrensde betekenis eigenlijk geen begrip mag heten
(1006b5v.). Indien dit principe en de uit hem afgeleide principes niet
zouden gelden, dan zou er \an een rationele gedachtengang en gedachtenwisseling nimmer sprake kunnen zijn: uiteindelijk zou daarmee de
specifiek menselijke wijze van bestaan in geding komen^^.
Niet-tegenspraak en betekenis blijken dus met elkaar samen te hangen.
Wordt echter de niet-tegenspraak zo begrepen dat elke vorm van nietzijn wordt uitgesloten, dan is de konsequentie dat het "nu tegelijk
geheel is, enig, samengevat"^^ - onderscheidingen kunnen dan niet
gemaakt worden omdat ze gebruik moeten maken van negaties. Het
ontstaan echter, en elke vorm van verandering, Ujkt tot de slotsom te
d^^dngen dat znn en niet-zijn niet strikt van elkaar kunnen worden
onderscheiden.^

Het inhoudelijk beginseL
Na het tevoren behandelde verwondert het de lezer niet dat Aristoteles
in de Analytica Posteriora zich voornamelijk buigt over het probleem
van de eerste inhoudelijke principes die eigen zijn aan een wetenschap.
Wetenschappelijke kennis als systeem van samenhangende oordelen vergt

11

Waar stil te stazm?

dus ener^jds principes die op formele wijze de samenhzmgen bepalen,
andendjds echter ook principes die de zo bepaalde samenhangen in
inhoudelijk opzicht bepeden. Hoewel ook deze onbewijsbaar zijn moeten
ze wel geldigheid bezitten aangezien een wetenschap anders van begin af
aan in tegenspraken kan vervallen en aldus betekenisloos blijven.
Ondanks deze relevantie koestert Aristoteles niet de illusie dat in de
wetenschap dergelijke principes expliciet gesteld worden, dat is ook niet
nodig om toch geldige kennis te verwerven (76bl5). Gezien de reeds
genoemde noodzakeUjkheid van een eindige bewijsreeks moet er altijd
sprake zijn van een eerste oordeelssubject dat vervolgens steeds nader
geprediceerd wordt. Het dilemma bestaat er nu in dat een dergelijk
object van wetenschappelijke bepaling weliswaar een zekere algemeenheid
moet bezitten, terwijl er toch concrete bepalingen van te geven zijn.
Een onbepaalde eenheid of onderscheidsloze algemeenheid kan daar niet
toe dienen, dus er moet gezocht worden naar een principe dat weliswaar
een zekere interne structuiu' kent maar daarin niet afhankelijk is van
een ander principe. Het moet dus op zichzelf nader bepaalbaar zijn,
zonder uiteen te vallen in elementen die primair zijn.
Hoewel Aristoteles sterk bepaald is door de Academische wijze van
begripsbepaling kan hij uiteindelijk hun wijze van 'dichotoom definieren'
niet accepteren: wanneer men uitgaat van een algemeenste 'genus' dat
steeds middels een bepaalde 'differentia' op dichotome wijze
gespecificeerd wordt heeft dat een aantal ongewenste consequenties. De
belangrijkste is wel dat een object gedefinieerd zou kunnen worden
middels een lukrake opsomming van eigenschappen zoals 'gevederd, tam,
wit'^^ zonder dat daarmee een definiet object gegeven is (hoewel men
meent dat men de genus 'dier' zo eerst differentieert in gevederd en
ongevederd: de gevederden vervolgens in tam en wild en de tammen ten
slotte in wit en niet-wit). Bovendien geldt ook voor het inhoudelijke
principe dat men moet weten wanneer 'stilgestaan moet worden', waarbij
het eindpunt niet aangegeven kan worden wanneer men definieert
volgens genoemde opsomming. Men moet namelijk stilstaan bij een zo
specifiek mogelijk oordeelssubject dat -overeenkomstig zijn taak in de
bewijsgang- echter toch nog algemeenheid bezit.
Men kan nu op verschillende 'niveaus' stilstaan als wetenschapper, maar
dan moeten ook alle samenhangende bepalingen 'mee-stilstajm': dieren
bewegen, landdieren lopen en de mens loopt op twee benen. Naast deze
analoge verschuivmgen kent Aristoteles nog een aantal belangrijke
toevoegingen die dienen om het gewenste niveau van algemeenheid te
bereiken en te behouden. Immers; het kruipende kind loopt 'nog niet' op
twee benen, terwijl de bejaarde 'niet meer' op twee benen kan lopen-
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dank zij de toevoegingen van 'dynamis' , 'energeia' en 'steresis'
(privatio) kan Aristoteles de variatie tussen de exemplaren van een soort
beschrijven zonder de soort te hoeven opdelen in bijvoorbeeld kruipende
en strompelende ondersoorten. Bovendien zou anders de conclusie
onvermijdelijk zijn dat specifieke instanties wezenlijk van elkaar
onderscheiden moeten worden. Daarmee komt het bestaan van algemene
termen (een over velen, zoals Aristoteles ze ook wel noemt) in gevaar
en tegelijk elke vorm van kennis.
Deousia.
Ik zal hier natuiuUjk geen uitputtende behandeling van Aristoteles'
ousia-opvatting kunnen bieden; wel denk ik dat het interessant is om in
het licht van het onderhavige thema eens naar deze veel omstreden
zaak te kijken.
Meerdere individuen van een soort komen in essentie met elkaar
overeen en zij kunnen als zodanig object van wetenschappelijke kennis
zijn.
Voor Aristoteles was het belangrijk om te kunnen laten zien welke
objecten gezamenlijk object van een specifieke wetenschap kunnen zijn,
en welke niet. Daartoe vereiste hij dat in principe zo'n object bepaald,
gedefinieerd zou kunnen worden. Het moest daarbij gaan om een
algemeen object dat niet slechts een ongedifferentieerde eenheid mocht
betreffen.
Zo'n wezen valt nu enerzijds -evenals de algemene principes- buiten het
bereik van het bewijsbare: als beginpunt van een bewijsreeks overtreft
het namelijk in extensie alle ermee samenhangende (of beter: ervan
afhangende) mogelijke oordelen. Anderzijds dient de definitie van het
wezen nu weer om een bepaald gebied van het bewijsbare uberhaupt te
bepalen zodat die oordelen niet slechts metaforisch samenhangen. Dat dit
een heel problematische taak vormt geeft Aristoteles volmondig toe.
Allereerst is er de vraag of een bepaald gebied van een ander onderscheiden kan worden, vervolgens of de definitie dat onderscheid kan
uitvoeren. (vgl. 92b23) De definitie moet dus iets noemen waardoor een
wezen onderscheiden kan worden van al het andere terwijl het juist ook
de eigenheid van het definiendum moet aangeven. In dit geval is de
extensie van de middenterm (bijv. logos) gelijk aan het door de definitie
(van de mens) bestreken gebied en moet deze middenterm de grenzen
markeren van dat gebied.
Voor Aristoteles is het evident dat een dergelijk omgrensd gebied reeds
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als afgrensbaar gekend of ervaren moet kunnen ajn^. Vandaar zijn
opmerking dat wij uitgaan van het voor ons kenbare om het volledig
kenbare te bereiken. Maar bij het zo ervaarde kan niet stilgestaan
worden omdat onderzocht moet worden of en wat hier wetenschappelijk
gekend kan worden. Het definieren vergt echter dat duidelijk wordt of
de genoemde grenzen samenhangen met de wezenlijke identiteit van dat
gebied of dat er slechts een onderscheid gemaakt wordt door het geven
van een eigen naam aan iets: zo kan immers ook de Ilias onderscheiden
worden zonder wezenlijk te verschillen van bijv. de Odysseia en daarom
ook geen eigen wetenschap behoeven.
Kortom: een definitie bepaalt een reeds onderscheiden gebied zodanig
dat dit gebied inderdaad te onderscheiden is van alle andere gebieden,
terwijl dit onderscheid bovendien als principe van een bewijsreeks kan
gelden. Het is zelfs zo dat zo'n gebied als zodanig slechts voorwerp van
kennis is, wanneer die kennis werkelijk samenhangt met de genoemde
wezenlijke bepaaldheid. Hangt die kennis niet daarmee samen, dan
betreft het ook geen kennis die wezenlijk zo'n gebied betreft: zulke
kennis kan dan bijvoorbeeld ook gelden voor andere gebieden, zonder
die verschillende gebieden met elkaar te kunnen identificeren - de
identiteit maakte immers ook het onderscheid tot andere gebieden uit.
De door de definitie genoemde wezenlijke identiteit sluit dus geenszins
uit dat zo'n gebied door bepaalde kennis geidentificeerd wordt met een
ander gebied: er moet dan echter altijd worden vastgesteld onder welk
opzicht die identificatie plaatsvindt. Die identificatie moet niet zonder
verdere bepaling geaccepteerd worden: slechts de definitie bepaalt zonder
meer ('haploos') de identiteit van een zaak.
Dat de in de definitie besproken ousia ook een functie als principe kan
toekomen, blijkt -naast de opmerking in 1041a9: "in zekere zin is de
ousia principe en oorzaak"- uit het feit dat Aristoteles m de Analytica
Posteriora de vraag naar 'wat iets is' met de 'grond waardoor iets is' in
verband brengt. In het geval van 'donder' moet eerst worden vastgesteld
wat 'donder' is: een geluid in de wolken. Daarna moeten we zoeken
waardoor dit geluid tot stand komt: door het uitdoven van vuur in de
wolken. Begonnen we met het eenvoudige woord 'donder', dat we
omschreven als een 'geluid in de wolken' - dan moet de definitie
uiteindelijk luiden: 'Donder is een geluid in de wolken bij uitdovend
vuur'(94a5). Op deze wijze bevat het in de definitie beschreven wezen
zijn eigen grond.
Nu is de donder niet Aristoteles' meest favoriete voorbeeld. Problematischer is het immers om een definitie te geven van bijvoorbeeld 'huis'.
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omdat hier niet zo duidelijk een enkele samenhang aan te geven is dat
een wezenlijke bepaling vormt. Vanuit zijn inzicht dat zelfs een eerste
funderende betekenis niet uit een identiteitsuitspraak kan bestaan vereist
hij ook voor zulke 'eenvoudige' wezens een 'ontledende definitie': "het is
nodig al 'ontledend/verbindend' te onderzoeken en wanneer dat niet
gebeurt ontstaat de overeenkomst tussen het niets en het iets onderzoeken"(1041bl-3)^. De begripsbepaling van 'huis' kan als stof-vorm
complex gegeven zijn, maar ook als doel-middel verband, of nog anders.
Zo vervolgt hij ook in dit geval met het stellen van de vraag "door wat
is de stof dit (namelijk: huis)?" (1041b5). Z«lfs ten aanzien van het
primaire oordeels-subject, dat niet als bepaling van iets anders bepaald
kan worden, moeten we dus zoeken naar een interne geleedheid en
samenhang. Moeilijker nog dan bij een empirische gebeurtenis of een
artefact ligt dit bij een biologische soort: bij biologische wezens is de
functionele eenheid het grootst en de interne geleedheid het minst
opvallend.
Anders dan bij de dihairetische definitie volgens de Academic gaat het
Aristoteles niet om het noemen van een aantal wezenUjke eigenschappen, omdat de samenhang dan onduidehjk blijft. Immers, de samenhang
en vermenging van de elementen kunnen niet zelf elementen zijn.
(1043b7) De definitie betreft dus weliswaar een intern onderscheid
zonder daarmee een wezen in elementen of delen te ontleden. Ongeacht
de articulatie die de definitie biedt, vormt het wezen altijd een eenheid.
Deze eenheid komt tot stand door bijvoorbeeld de verhouding tussen de
stof en de vorm (in de ruimere zin, zoals eidos omvat) te begrijpen als
tussen iets dat in aanleg en iets dat werkelijk een bepaaldheid bezit.
Hier is sprake van een eenheid die tot stand kan komen doordat de
onderscheiden leden al van meet af aan op elkaar betrokken kunnen
zijn. Dit geldt nog sterker tussen de leden die een biologische definitie
vormen: de animaliteit van de mens bijv. wordt gekenmerkt door een
eigenheid die voortvloeit uit het feit dat het specifieke onderscheid
tegelijk alle genus-gebonden eigenschappen doordesemt, bepaalt in hun
uitwerking.^ Het komt dan ook meerdere keren voor dat Aristoteles het
genus als 'potentieel' karakteriseert ten opzichte van de species.^^

Waar blijft het laatste nistpunt?
We hebben gezien dat kennis bestaat uit oordelen die in een bepaalde
samenhang worden geplaatst, welke samenhang uiteindelijk af bleek te
hangen van een principierend oordeels-subject. Vervolgens bleek echter

dat we hiermee geen enkelvoudig principe bezaten, omdat dit wedcrom
zelf in een definitie bepaald moest worden. "Waar stil te staan?" vragen
we dan nu met Aristoteles. Moeten we ons op een oneindige zoektocht
begeven, of op een zeker ogenblik beslissen om stil te staan?
Zoals gezegd bevat de Analytica Posteriora Aristoteles' meest uitgewerkte en uitgebreide wetenschapstheorie, die bovendien de naam
heeft een voorloper van de axiomatische wiskunde te zijn zoals EucUdes
die voor het eerst heeft beschreven. Zijn axiomatische methode lijkt zich
ook uitsluitend in de wiskimde een plaats verworven te hebben. Het is
dan ook merkwaardig dat het boek dat de methode van deze 'zuiverste'
wetenschap bevat, eindigt met 66n van de duisterste hoofdstukken, 11,19,
die Aristoteles geschreven heeft. Hier beschrijft hij hoe in de psyche
waarnemingen herinnerd worden en zich bij elkaar voegen, waaruit
vervolgens een begrip kan ontstaan, zoals van een vluchtend leger de
een na de ander tot staan komt tot de arche, de begin-opstelling weer
bereikt is.(100al2) ^^ Op die manier ontstaan er algemene begrippen en
principes: middels 'epagogd', iets als inductie.
Ik ga op dit probleem niet verder in maar wijs er op dat een algemeen
begrip of principe weliswaar ontstaat door middel van meerdere
waarnemingen, maar dat er -zoals hierboven aangetoond- toch nog een
taak voor de definitie overblijft. De gerecipieerde menigvuldige indrukken
leiden tot een begrippelijke eenheid die echter toch weer gedifferentieerd moet worden. Binnen het kader van een wetenschap is het
aangeven van de herkomst van principes dus nog niet voldoende voor
het bepalen van de betekenis ervan. Sterker nog: hoewel waargenomen
dingen ('pragmata') een primaire rol spelen bij het verkrijgen van
kennis, toont Aristoteles juist dat kennis bestaat uit het articuleren van
die waargenomen dmgen (m de definitie, bijvoorbeeld) en het op andere
wijze in samenhang met elkaar brengen ervan (in redeneringen). Het lijkt
mij dan ook naief om te menen dat pas bij Kant het inzicht in het
propositionele karakter van kennis leidt tot het afscheid van het
waarnemingsmodel.^ Integendeel: juist het inzicht in de verhouding
tussen waarneming en talige kennis beheerst Aristoteles' vragen naar
principes. Dat kan kort gedemonstreerd worden aan de hand van zijn
opvatting over mathematische objecten.
De aantrekkingskracht van de wiskunde als unificerende beschrijving
van de werkelijkheid (welke aantrekkingskracht nog steeds niet echt
lijkt te zijn uitgewerkt) heeft Aristoteles er niet van weerhouden om de
wiskunde en haar objecten een zeer bepaalde plaats toe te kennen.
Daartoe kon hij gebruik maken van zijn onderscheid tussen enerzijds
waargenomen substanties en ander:rijds de wijzen van spreken en denken
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daarover. Wat dat laatste betreft heb ik al beschreven hoe voor hem
wezens- of identiteitsuitspraken moeten worden onderscheiden van
anderssoortige, namelijk categoriale uitspraken (waannee identificatie
onder een bepaald opzicht mogelijk is). De wiskunde is nu voor
Aristoteles een voorbeeld van onze vaardigheid om van onze waarnemingen te abstraheren en een nieuw soort, secundaire eenheid tot stemd
te brengen, die al het waarneembare onder de vraag naar 'poiotds'^
(hoeveelheid) beschouwt. De zijnswijze van deze wiskundige objecten is
dan ook enerzijds secundair aan die van de waargenomen dingen (zij is
niet 'haploos'), anderzijds is zij niet geheel afhankelijk van die dingen.
Dat kan men ook aflezen aan de definitie van de punt in de geometric,
bijvoorbeeld. De punt, zonder omvang, is voor ons niet waameembaar
maar wordt gedefinieerd met gebruikmaking van iets dat wel waarneembaar is: de punt is namelijk kenbaar door zijn tegendeel, dus door
privatio (van uitgebreidheid'; De An. 430b21). Doordat de wiskunde ^ch
op abstracte wijze buigt over materialiteit van objecten en die materiaUteit -doordat de 'hyle' immers zelf vormloos is en daardoor potentieel
alles zijn kan- aan alle waargenomen objecten toekomt, behandelt de
wiskimde in zekere zin de gehele waargenomen werkelijkheid. Dit 'in
zekere zin' impliceert echter dat de wiskunde geen uitspraken over de
'wezenlijke' identiteit van die objecten kan doen.^ Volgens deze
redenering is het niet principieel uitgesloten dat er nog andere wetenschappen zijn die zich op een categoriaal bepaalde wijze richten op
objecten en zo aanspraak op een grote algemeenheid kunnen doen
gelden, terwijl hun oordelen slechts een zeer relatieve geldigheid
bezitten.
Dat Aristoteles zich bewust is van het geconstrueerde karakter van
wiskundige objecten en de rol van de principes daarbij -die als het
ware een bepaald gebied structured bepalen-, bUjkt wel uit zijn
opmerking in de Ethica Eudemia 1222b25 betreftende wiskundige
principes: "als het principe zou veranderen dan zou vrijwel alles wat
ermee bewezen wordt veranderen." Hij is zich -op grond van zijn
opvatting over principes in het algemeen- ervan bewust dat principes en
wiskundige axiomata geen absolute geldigheid bezitten.
Wanneer hij echter elders stelt dat het verkeerd is om de beginselen
van een wetenschap af te wijzen tenzij men andere, meer overtuigende
in hun plaats beat (De Caelo 299a5), dan bedoelt hij te waarschuwen
voor de gevaren van oversimplificatie waaraan een wetenschap zonder
principes blootstaat. Zo waarschuwt hij ervoor om substanties niet
slechts te onderscheiden middels de grootte van hun samenstellende
delen omdat zo het volledige onderscheid tussen vuur, water en lucht

verloren gaat (De Cae 303a28f.). Blijkbaar vallen de wezenlijke kenmerken van de laatste niet samen met de omvang van hun delen.

Totbesluit.
Ik hoop in het voorgaande te hebben kunnen laten zien dat bij
bestudering van Aristoteles' reflectie op principes blijkt dat hij zich
rekenschap gegeven heeft van mogelijke vergissingen bij het trekken van
wetenschappelijke conclusies. Het principenonderzoek helpt te voorkomen
dat verkeerde samenhangen en identificaties gemaakt worden. Uit dat
onderzoek blijkt zelfs dat er altijd een differentie bestaat tussen de
gearticuleerde identiteit van een object en de werkelijke eenheid ervan.
Wanneer men zich niet van deze moeilijkheid bewust is, bestaat het
gevaar dat men elementen van die articulatie of categoriale aspecten
weer gaat opvatten als zelfstandige dingen: "omdat wij veronderstellen
dat elk predicaat van iets zelf weer een individu is, en we het begrijpen
als zijnde 66n ding (...): ook dit moet worden gerangschikt onder de
soort vergissingen die afhankelijk zijn van de taal."(Soph.El. 169a34-37)
Enerzijds moeten we ons dus realiseren dat de talige aard van kennis
verleidt tot vergissingen, terwijl anderzijds eerst de talige articulatie
van waargenomen fenomenen -geformaliseerd of niet- wetenschappelijke
kennis mogelijk maakt.^^ Wetenschappelijke kennis onderscheidt zich dan
van andere vormen van 'samenspraken' in die zin, dat zij ernasir streeft
om verscheidenheid weliswaar in kennis samen te vatten, zonder daarbij
die verscheidenheid te negeren.^^
Er ontstaat zo een samenspel van beweging en stilstand, die wetenschappelijke kennis tot stand brengt. Misschien zelfs tegen beter weten
in moeten bepaalde uitgangspunten vastgesteld worden om van daaruit
oordelen in een kensamenhang te brengen.^^ Hoewel het ondeelbare
uitgangspunt moet zijn kan dat er soms uit bestaan dat bijv. weliswaar
ingezien wordt dat de Ujn oneindig deelbaar b maar dat ten behoeve van
het denken van de lijn, het delen ervan wordt stUgezet (994a24). Het
inzicht in dit samenspel heeft er mede toe geleid dat Aristoteles inzag
hoe men snel tot substantivering van kenprincipes komen kan, hetgeen
echter een kardinale misvatting oplevert. Niet in de laatste plaats is het
de kritiek op dit soort misvattingen die Aristoteles' eigen formuleringen
en herformuleringen motiveerde. Mede hierom herkent Hegel in Aristoteles de voorganger die het meest bestudeerd verdient te worden.
Bovendien zijn beide het erover eens dat de 'Fliissigkeit des Begriffes'

Machiel Keestra

18

niet kan en moet leiden tot een radicaal relativisme noch tot het
alternatief van een absolute identiteitsfilosofie.
NatuurUjk ksm men bovenstaand betoog wantrouwen als een te zeer
modemiserende lezing van Aristoteles. Het is echter ook goed mogelijk
dat de latere manipulatie van Aristoteles' gedachtengoed^ heeft
voorkomen dat bepaald essentiele aspecten vem zijn denken echt
doorgedrongen zijn. Alleen al de eeuwenlang ontbrekende kennismaking
met en interpretatie van zijn biologische geschriften heeft de visie
ernstig beperkt.^^ Het is echter alom bekend dat dit lot van Aristoteles' werk gedeeld wordt met een enorme hoeveelheid andere resultaten
van het antieke Griekse denken. Wat uiteindeUjk de consequenties
(geweest) zijn van deze historische blikvernauwing, kunnen we alleen
maar gissen. De mogelijkheid van een dergeUjke bijziendheid zou ons
echter moeten weerhouden van een al te eenzijdige visie op filosofische
reflectie in het algemeen: haar rijkdom kon wel eens groter zijn dan 66n
blikopslag kan bevatten.

NOTEN:
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1980.
4. Ilias 2,204, geciteerd m Metaph. Xn, 1076a4.
5. Overigens is het interessant te zien dat Aristoteles in de Poetica
juist dit ingrijpen door Athene bekritiseert omdat daarmee de
handeling van het geheel ingrijpend beinvloed wordt door iets
'alogon'; door iets dat juist buiten die handeling zelf valt en zo de
eenheid van die handeling doorbreekt. (1454a37-1454b8)
6. Alleen al het voorkomen van het werkwoord 'koiraneoo' wijst ons op
een zekere ironie: drie regels nadat Odysseus heeft gesteld dat er
slechts 66n 'koiranos', heerser moet zijn, beschrijft Homeros dat
Odysseus zo op zijn beurt "koiraneoon diepe straton": het leger
beheerste en ordende. (II. II, 207)
7. Dat dit in Odysseus' wereld inderdaad zo is bevestigt Finley:
"'Rule by might', in other words, meant that a weak king was not a
king, that a king either had the might to rule or he did not rule at
all." (p. 84) M.I. Finley: The world of Odysseus. Penguin books,
London 1979.
8. DK 12a9,bl, vgl. 12all, b2.

1. Zoals bekend is dit Kuhns (T. Kuhn: The structure of scientific
revolutions, Univ. of Chicago press, Chicago 1970) weergave van
wetenschappelijke ontwikkelingen (p. 47). Overigens heeft hij lateronder druk van de kritiek- voorgesteld om het concept 'paradigma' te
ontdoen van de notie van een wetenschappelijke gemeenschap (Postscript
1969, p. 174).
2. In het algemeen stelt Aristoteles dat "no^sis heoiken epistasei":
denken Ujkt meer op stilstand dan beweging (De An. 407a32). Belangrijk daarbij is het punt waarop stilgestaan mag worden maar vooral dat
er niet oneindig gedacht kan worden. VergeUjk ook Bonitz' Index
Aristotelicum, lemma 'Histanai'.
3. Lear besteedt aan de eindigheid van Aristoteles' bewijsketens
uitgebreid aandacht en verbindt daaraan de veelzeggende opmerking: "To
claim that everything is demonstrable is, I think, to claim that in an
attempted proof one never reaches principles." (p. 23) J. Lear:
Aristotle and logical theory. Cambridge University Press, Cambridge

9. Hippolytos, 'Refutatio omnium haeresium' 1,1, Dit fi-agment, dat
niet door Diels en Kranz gegeven wordt, is wel opgenomen in: J.
Mansfeld: Die Vorsokratiker, Reclam, Stuttgart 1987, p. 52.
10. DK llaS. Von Fritz' stelling dat de antieke wetenschap in tegenstelling tot de positivistische op structuurkennis en niet op
voorspelling uit is heeft beperkte geldigheid.(p. 547) Binnen him
mogelijkheden hebben de antieke wetenschappers ach wel degelijk op
voorspelling gericht. Met name Lloyd heeft aandacht gevraagd voor
voorspellende en experimentele tendenzen in de antieke wetenschapsbeoefening. Hij suggereert dat een al te eenvoudige en lineaire
opvatting van wetenschapsontwikkeling heeft verhinderd dat in de
moderne tijd de relatief sterke ontwikkeldheid van de antieke
wetenschap tot bewustzijn gekomen is. (p. 72) K. von Frita 'Der
Beginn imiversalwissenschaftlicher Bestrebimg und der Primat der
Griechen', in Studium Generale, 1961, pp. 546-637. G. Lloyd: Early
Greek science. Chatto & Windus, London 1982, en 'Experiment in early
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Greek philosophy and medicine', in Proceedings of the Cambridge
philological society, 1964, pp. 50-72.
11. Niettemin berichten zowel genoemde Hippolytos als ook Plato
(Theait. 174a, DK lla9) over een voorval, waarbij Thales turende naar
de hemel in een put viel. Een vrouw heeft hem toen toegevoegd, dat hij
zich inspande om de dingen m de hemel te kennen terwijl hij niet zag
wat er voor zijn voeten was. 2Lo eeu^^ig als de filosofie is, zo eeuwdg
mag men ook blijkbaar de spot die aj oproept dateren.
12. Zoals we kunnen zien aan bijvoorbeeld de uitspraak: 'Alles geUjkt
aan het getal' lamblichos, Vit.Pyth. 162, p 146. Cusanus zinspeelt op
de ontwikkeling van de Pythagoreeers via Plato en Boethius voor hij
schrijft: "exemplar concepcionum nostre mentis numeriun esse" (p. 121
r.). Hiermee gepaard gaat een skepsis ten aanzien van het woord omdat
dat niet nauwkeurig is en willekeurig tot stilstand komt bij het
vaststellen van zijn betekenis. ('imposicio sit libera', 116 r.) Liber
de Mente, als Anhang in: E. Cassirer: Individuum und Kosmos in der
Philosophic der Renaissance, Teubner, Leipzig 1927.
13. Zonder de samenhang van deze 'vondst' met andere nieuwe ideeen en
onderzoekingen van Aristoteles hier expliciet te kimnen maken, verwijs
ik naar de opvatting van Borger dat Aristoteles voor het eerst m de
westerse geschiedenis een lo^ch begrip van de vergissing formuleert.
(p. 126) E. Borger: 'Uberlegungen zur aristotdischen Irrtumslehre vom
Standpunkt der mathematischen Logik', in: E. Borger e.a.: Zur
Philosophic der mathematischen Erkenntnis, Konigshausen + Neumann,
Wurzburg 1980. Zie bijvoorbeeld ook de geUjkstdling van niet-weten
met vergissing in An. Pos, 79b23.
14. Meerdere keren benadrukt Ar. -overigens ten omechte- dat deze
eerste syllo^smefiguur de grondvorm is waartoe alle andere figuren
kunnen worden herleid. Bijv. An.Pr. 29b24.
15. Het hier, in het kader van wetenschappelijke kennis, gebruikte
'aition' wordt in het kader van het bewijs de rol van 'meson',
middenterm toegewezen. Verg. An.Pos. 11,2,90a6.
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16. Omdat Aristoteles meent dat dit het grondprincipe is waarvan de
andere axiomata -zo noemt hij de 'formele' principes- afgeleid kimnen
worden. Volgens Lukasiewicz is dit een verkeerde veronderstelling. (p.
60) J. Lukasiewica 'Aristotle on the Law of Contradiction', in J.
Barnes (red.): Articles on Aristotle, III, Duckworth, London 1979.
17. Ook Lukasiewicz (ibid., p. 62) stelt dat het principe van niettegenspraak een veronderstelling is die praktische en ethische waarde
heeft, terwijl Kuhlmann in Aristoteles een voorganger van de transcendentaalpragmatiek herkent: "Es (nl. dat principe) ist fiir uns qua
Redende und Denkende imhintergehbar." W. Kuhlmann; Reflexive Letzbegriindung, Alber, Freiburg 1985.
18. Parmenides, DK 28b8 r.5.
19. Zo bijv. in Meta. 1010a20: iets dat ontstaat en dus nog niet is,
moet toch ergens uit ontstaan, dus al enigszins bestaan.
20. Het is een belangrijke aanvulling door Aristoteles geweest om
meerdere differenties tegelijk toe te laten, dus niet slechts 'te
land' en 'niet te land' maar 'te land', 'in de lucht' en 'te water'
levend. Slechts dan worden vogds en vissen onderscheiden. Daarmee is
echter het dichotoom definieren onmogdijk geworden, dat inuners
uitgaat van de differenties a en -a m plaats van a,b,c.
21. De Part. An. 643bl9. Aan deze controverse kunnen we niet te veel
aandacht besteden maar vergelijk het interessante commentaar dat
Balme geeft. D.M. Balme, Aristotle's De Part. An and De Gen. An.,
Clarendon Press, Oxford 1972. Overigens wordt dit bezwaar ook in de
An.Pos. genoemd, 92al)
22. Door Leinfellner zelfs als mogelijk grootste prestatie van de
Griekse geest genoemd (p. 121), waarbij hij herinnert aan het feit dat
slechts in onze eeuw dit soort relaties formed behandeld konden
worden. Overigens is Leinfellner een van de weinigen die menen dat men
kan aantonen dat tot op heden de wetenschap een voortzetting van het
aristotdisch wetenschapstheoretisch-axiomatische standpunt vormt. Hij
laat zien hoe de huidige grondslagen en postulaten hun herkomst bij
Aristoteles' prmcipenonderzoek vinden (p. 202). W. Leinfellner: Die
Entstehung der Theorie, Alber, Freiburg 1966.
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23. Dit omschrijft hij wel formed als de voorrang van de uitspraak
'of en 'dat' iets is, boven het noemen van 'waardoor' en 'wat' iets
is. We kunnen weliswaar ook uitgaan van de vraag 'of iets feitelijk
is' en ter beantwoording onderzoeken 'waardoor' dat eventueel zou
zijn: het uiteindelijke antwoord moet dan toch behdsen 'dat inderdaad' het 'waardoor' is. Een moderne variant hiervan mogen we wellicht
herkennen in Quine's 'strategy of semantic ascent' waarbij de
discussie in een gebied wordt geleid "where both parties are better
agreed on the objects (viz., words) and on the main terms concerning
them." W.V.O. Quine, Word and Object, M.I.T. Press, Cambridge 1960, p.
272.
24. Ross vertaalt vrij en becommentarieert daarmee meteen: "But we
must distmguish the element before we begin to inquire; if not, it
is not clear wether the inquiry is sig^cant or unmeaning."
Vertaling opgenomen in J. Barnes' uitgave van The complete works of
Aristotle. The revised Oxford translation, Princeton University Press,
Princeton 1984.
25. Vgl. Meta. 1058al-5: Het gemeenschappelijke moet namelijk niet
alleen in beiden aanwezig zijn, dat bijv. beide dieren ajn; maar dit
gemeenschappelijke moet voor beide anders zijn, bijv. mens en paard.
De Part. An. 643al-3: Specifiek verschillende dieren kunnen in hun
wezen niet een gemeenschappelijk ongedifterentieerd bestandded
hebben, maar elk ogenschijnlijk gemeenschappelijk element moet
werkelijk gedifferentieerd zijn. (Vogel en Mens bijv. zijn . beide
tweevoetig, maar hun tweevoetigheid is divers en gedifferentieerd.)
26. Pdlegrin behandelt zowel plaatsen in de Metafysica als de
biologische geschriften om te laten zien dat genos en eidos als
relatieve termen gebruikt worden en van niveau kunnen wissden,
waarmee ook de bewijsanalogie van niveau wisselt. Niet onterecht wordt
er door een aantal kenners (A. Gotthdf, D. Balme, P. Pdlegrin e.a.)
op gewezen dat men bij interpretatie van Aristoteles' wezensleer te
weinig acht slaat op het feit dat de biologic ook hierm voor hem van
belang is geweest. De verhouding tussen een levende eenheid en het
bepalend ontleden ervan is hier complexer dan bijv. in de wiskunde. P.
Pdlegrin: "Logical difference and biological difference: the unity of
Aristotle's thought", in: A. Gotthdf (ed.). Philosophical issues in
Aristotle's biology, Cambridge University Press, Cambridge, 1987.
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27. J.Bames, Aristotle's Posterior Analytics, Clarendon Press,
Oxford 1975, leest in plaats van arche hier 'alke','position of
strength' omdat hij hier 'principle' zinloos acht. Hij geeft daarmee
blijk van een zo strikte opvatting van Aristoteles' gebruik van de
term 'arche' dat men zijn opvatting, dat Ar, methode van onderzoek
naar principes van kennen (die hij zelf nog tracht te redden als
'pedagogische' methode, waarbij Aristoteles, na zoveel jaren onderwijservaring -hoewel zonder het tegenwoordig onmisbaar geachte
vakdidactisch onderwijs genoten te hebben- blijk geeft van een
gekunstdde en weinig aantrekkelijke wijze van uiUeggen) geen
theoretisch belang meer bezit, met een korrel zout mag nemen. Alleen
al de kritische functie van deze 'theory of demonstration' mag niet
onderschat worden, zelfs nu niet. Overigens heeft de term 'epagoge'
ook een militaire herkomst en betekent dan zoiets als 'opstellen van
een leger'. Metaforische consequentie leidt dan tot een analogic
tussen 'alke' en 'arche'. (J. Barnes: "Aristotle's theory of demonstration", in: Articles on Aristotle, I, Duckworth, London 1979.)
28. Aldus R. Rorty: Philosophy and the mirror of nature, Princeton
University Press, Princeton 1979, pag. 154. Irwins onderzoek naar
Aristotle's first principles (Clarendon Press, Oxford 1988) wordt
mijns inziens te zeer geleid door diens overtuigmg dat Aristoteles
een metafysisch realist is en zijns ondanks een beroep moet doen op
'strong dialectic' om tot kennisfundering te komen. Inderdaad wordt
Aristoteles wel verleid tot dergelijke uitspraken, maar eerder
vanwege een poging om aan de Academische ('separatistische') metafysica te ontkomen.
29. Vanuit een moderne -hermeneutische- overwepng dat niet het
antwoord maar de vraag primair is in de (wijsgerige) reflectie, is
Aristoteles' gewoonte om belangrijke termen vanuit vragende voornaamwoorden construeren (met als hoogtepunt het 'to-ti-fen-einai') extra
intrigerend.
30. Belangrijk hierbij is dat men onderscheid maakt tussen het 'logooi
chooriston' en het 'haploos chooriston': dat wat men redelijkerwijs
kan onderscheiden betreft niet noodzakelijk een reed onderscheid. Zie
hiervoor ook D. Moukanos, Ontologie der 'Mathematika' in der Metaphysik des Aristoteles, Potamitis Press, Athene 1981, pag. 13.
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31. Dat bij Aristoteles de structuur van het zijnde zelf taUg (wemt
volgens de structuur van het 'ti kata tinos') is, zoals Tugendhat
meent, Ujkt mij dan ook tekort doen aan diens inzicht in genoemde
spanning. Elders benadrukt Tugendhat dan ook het fenomenologische
karakter van Aristoteles' analyses. E. Tugendhat: Ti kata tinos, Alber
Verlag, Freiburg 1958, pag. 125 n., en zijn recensie van W. Widand,
Die aristoteUsche Physik in Gnomon 35,1963, pag. 547.
32. Zo moet ook de oproep begrepen worden: "elk onderwerp vraagt om
principes die geUjksoortig aan zichzelf (nl. het onderwerp) zijn" De
Cae 306all.
33. Kullmann betoogt dat Aristoteles' gebruik van bewijsanalogieen en
hypothesen in zijn probleem-gerichte wetenschapstheorie en -beoefening
meer dan oppervlakkig op de moderne hypothetisch-deductieve wetenschap
Ujkt. W. Kullmann: Zur wissenschaftUchen Methode des Aristoteles,
m: Synusia, Festschrift fiir W. Schadewaldt, PfiilUngen 1965.
34. Schmitz besteed in ajn zeer rijke monografie over "Die Ideenlehre des Aristoteles" veel aandacht aan de rol die de -volgens hem
bewijsbaar onechte- Kategorieenschrift speelt in de Aristotdesinterpretatie. Ook zijn analyses van Aristoteles' taalkritiek hebben
bijgedragen aan dit artikel. H. Schmitz: Die Ideenlehre des Aristoteles, dl. I en II, Bouvier Verlag, Bonn 1985.
35. Charles Singer merkt hierover op: "Had a translation of his
biological treatises reached the earUer Middle Ages, the whole
history of thought might have been different"! A short history of
scientific ideas to 1900, Oxford University Press, 1959 New York, p.
138.

