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1 HELIOCENTRISCH VERSUS GEOCENTRISCH WERELDBEELD 

 
 

1.1 Inleiding 
 

In de Renaissance vindt er in de marge van de filosofie een ontwikkeling plaats die voor 
het karakter van de filosofie in de eeuwen daarna van doorslaggevend belang is: de 
copernicaanse revolutie. Deze omwenteling betreft in de eerste plaats de astronomie, maar 
via de astronomie ook de fysIca en via de fysica de metafysica en de religie. Wat daarin op 
het spel staat, is het wereldbeeld: de verhouding van hemel en aarde letterlijk en figuurlijk 
opgevat. 

 
Copernicus (1473-1543) was een Pools 

sterrenkundige. Zoals zoveel geleerden uit zijn tijd 
was hij goed op de hoogte van de filosofie en greep hij 
graag terug op antieke bronnen. Zijn 
geruchtmakende boek De Revolutionibus Orbium 
Coelestium (Over de omwentelingen van de 
hemelbanen) is vlak na zijn dood in 1543 verschenen. 
Daarin wordt het heersende geocentrische 
wereldbeeld (de aarde in het middelpunt van het 
universum) vervangen door een heliocentrisch 
wereldbeeld (de zon in het centrum). 

Afbeelding 1 Copernicus 

Meestal wordt Ptolemaeus gezien als tegenpool 
van Copernicus. Hij was een Griekse astronoom en 
astroloog die leefde en werkte in de tweede eeuw na 
Christus in Alexandrië. Ptolemaeus vertegenwoordigt 
een bepaalde variant van het geocentrische systeem. 
Maar hij heeft het niet uitgevonden. Het 
geocentrische wereldbeeld bestond al veel langer. Op het gebied van de astronomie heeft 
hij hetzelfde gedaan als Euclides op het gebied van de wiskunde: hij heeft de vakkennis van 
voorgaande generaties in één boek samengevat, een soort astronomische bijbel, die bekend 
staat onder de Arabische titel Almagest, hetgeen letterlijk betekent “De grootste 
(samenvatting)”. Daaraan heeft Ptolemaeus zijn roem te danken. 

 
In dit eerste hoofdstuk zal ik mij beperken tot de vraag wat de door Copernicus 

bewerkstelligde vernieuwing eigenlijk inhoudt. Ik zal overeenkomsten en verschillen met 
het ptolemaeïsche wereldbeeld bespreken alleen en uitsluitend met het oog op die vraag. 
In hoofdstuk 2 zal de vergelijking verder worden uitgewerkt met het oog op de sterke en 
zwakke kanten van beide stelsels. Aldus hoop ik begrijpelijk te kunnen maken hoe 
Copernicus tot zijn theorie is gekomen en tevens waarom die voor fysische aanvullingen 
en astronomische verbeteringen vatbaar bleek te zijn. Dat laatste zal in het derde 
hoofdstuk verder worden toegelicht. Daar zullen de theorieën aan bod komen van de 
belangrijkste wetenschappelijke volgelingen van Copernicus: Galilei, Descartes, Kepler en 
Newton.  
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1.2 Filosofische achtergrond 
 

De ideeën van Copernicus kwamen niet uit de lucht vallen. Ook in de Oudheid waren 
er al sterrenkundigen geweest, zoals Aristarchos (derde eeuw voor Christus), die 
vergelijkbare opvattingen hadden verdedigd. Ja, nog sterker, de filosoof Nicolaas van Cusa 
(1401-1464), die wellicht als de echte “vader van de moderne wijsbegeerte” kan worden 
aangemerkt en in ieder geval meer recht heeft op de titel dan de vaak zo gebrandmerkte 
Descartes, had al meer dan een eeuw voor de verschijning van Copernicus’ hoofdwerk een 
veel radicalere en modernere visie naar voren gebracht, namelijk dat het universum noch 
een fysisch centrum heeft, noch een fysische periferie. Cusanus, zoals hij ook wel genoemd 
wordt, kwam tot deze opvatting vanuit het christelijk geloof. In zijn boek De docta 
ignorantia (over de geleerde onwetendheid), geschreven in 1440 en voor het eerst gedrukt in 
1513, schrijft hij (hoofdstuk 12 van het tweede deel):  
 

En omdat het steeds iedereen, of hij zich nu op de aarde, op de zon of op een andere 
ster bevindt, zó voorkomt dat hij zich als het ware in een onbeweeglijk middelpunt 
bevindt en dat al het andere beweegt, daarom zouden diegenen, die zich op de zon, 
de aarde, de maan of Mars bevonden, steeds andere hemelpolen verzinnen. De 
bouw van de wereld is dus zo, dat zij overal haar middelpunt heeft en nergens haar 
periferie omdat haar periferie en haar middelpunt God is, die overal en nergens is. 

 
Of Copernicus bekend was met de geschriften van Cusanus is niet geheel zeker, maar 

in ieder geval was hij wel veel conservatiever ingesteld. Dat hij desondanks als de 
geestelijke vader van het nieuwe wereldbeeld bekend staat, is vooral te danken aan het feit 
dat hij als eerste Christelijke astronoom een nieuw systeem heeft uitgewerkt en 
onderbouwd, een systeem waarin het hiërarchische onderscheid tussen het aardse, opgevat 
als het ondermaanse, en het hemelse, opgevat als het onbereikbare, wordt afgeschaft. Want 
dat is, zoals uit het vervolg uitgebreider zal blijken, het essentiële verschil met het 
gevestigde ptolemaeïsche wereldbeeld. De copernicaanse revolutie betreft namelijk niet 
alleen maar de vraag wat in het centrum staat, maar ook hoe dat centrum moet worden 
opgevat. Wij zijn geneigd met terugwerkende kracht aan het centrum van het 
geocentrische wereldbeeld dezelfde status toe te kennen als aan het centrum van het 
copernicaanse systeem, te weten de status van het belangrijkste, het “punt waar alles om 
draait”. Maar dat is onjuist. In het traditionele stelsel wordt het centrum geacht het laagste 
te zijn. Bij Ptolemaeus staat de aarde onder de hemel, bij Copernicus krijgt ze een baan in 
de hemel. En de rol die ze vroeger geacht werd te spelen, wordt door geen enkele vervanger 
overgenomen. Het ondermaanse verdwijnt geheel en al van het toneel. Het nieuwe 
centrum wordt voortaan immers ingenomen door het meest opvallende en stralende, 
volgens Copernicus tevens het meest goddelijke hemellichaam: de zon.  

Ken je aan het centrum een vaste betekenis toe, dan lijkt Copernicus een voorloper te 
zijn van Darwin en Freud. Hij heeft, zo denkt men vaak, de eerste stap gezet om de mens 
van z’n voetstuk te halen. In feite is het echter andersom. En dat strookt ook veel beter met 
de geest van het humanisme dat in de Renaissance hoogtij viert: de mens wordt zich van 
zijn goddelijke status bewust; hij is afkomstig van een volstrekt volmaakte God, die te 
volmaakt is, te verheven om elitair te zijn en zich van Zijn schepselen te isoleren, een 
stralende, mededeelzame God die zich in alles en iedereen openbaart.  

Bovendien: zodra eenmaal is ingezien dat het centrum door zijn nieuwe invulling van 
betekenis verandert, wordt ook duidelijk wat het metafysische punt is waar alles in de 
copernicaanse revolutie om draait, namelijk in eerste instantie hoe hiërarchische 
verhoudingen op het vlak van de astronomie opgevat moeten worden. En die vraag raakt 
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uiteraard hiërarchische verhoudingen in het algemeen, ook kerkelijke en politieke. Daar ligt 
mijns inziens de reden waarom de copernicaanse revolutie als symbool van moderniteit 
beschouwd kan worden. (zie voor verdere toelichting het Vademecum p. 29-34) 

Gezien vanuit dit perspectief is het niet zo verwonderlijk dat zowel de kerk van Rome 
als de protestantse kerken nogal angstig op het nieuwe wereldbeeld hebben gereageerd. 
Het is vooral die angst die tot een conflict heeft geleid. Want Cusanus, Copernicus en hun 
geestverwanten waren helemaal niet uit op een conflict met de kerk en nog veel minder op 
een conflict met het christelijk geloof. Zij waren allemaal religieus bevlogen geleerden die 
er diep van overtuigd waren dat hun wereldbeeld meer recht deed aan Gods volmaaktheid 
dan het gevestigde geocentrische systeem. 
 
 
1.3 Een (on)filosofisch obstakel 
 

De belangrijkste hindernis die een goed begrip van de copernicaanse revolutie in de 
weg staat, is van algemene aard. Die is gelegen in de wijdverbreide misvatting dat iets 
nieuws alleen maar nieuw is, als het uit de lucht komt vallen. Dit dogma kan zowel leiden 
tot een karikaturaal, gedramatiseerd beeld van vernieuwing als tot de daaraan 
tegengestelde sceptische opvatting dat er van vernieuwing helemaal geen sprake is. Men 
stelt zich het oude en het nieuwe voor volgens het schema A-B of, als naast verschil ook 
nog continuïteit wordt erkend, als AB-AC, waarbij A het gelijkblijvende voorstelt en de 
vervanging van B door C het verschil. Wanneer we zo denken, realiseren we ons niet, dat 
oud en nieuw tegenpolen zijn en dat tegenpolen altijd als tegengestelde vormen van hetzelfde 
begrepen moeten worden. Iets nieuws kan alleen maar nieuw zijn, als het nieuw is in 
hetzelfde waarin het oude oud is. Evenals andere tegenpolen staan oud en nieuw tegenover 
elkaar als AB-BA. Dit schema past beter bij de idee van een revolutie. Het laat zien, dat het 
gemeenschappelijke niet als een vaststaande factor geïdentificeerd kan worden omdat het 
niet buiten de tegenstelling staat. Het is immers juist datgene wat tegengestelde vormen 
kan aannemen.  

Omdat het dogma dat ik hier aan de kaak stel, van algemene aard is, omdat het 
bepalend is voor de manier waarop over wat dan ook gedacht wordt en dus ook voor het 
licht waarin de werkelijkheid gezien wordt, is het filosofisch te noemen. Maar omdat het 
volgens mij een dogma is, een vooroordeel dat het daglicht niet verdraagt, is het tevens 
onfilosofisch van aard. Gezien vanuit dat dogma zelf klinkt dat vreemd. Het lijkt logischer 
te zijn, dat het filosofische en het onfilosofische over verschillende territoria zijn verdeeld. 
Maar het punt waar het mij om gaat, houdt o.a. in dat filosofie alleen kan bestaan bij de 
gratie van het feit dat ze zich beweegt op het terrein van haar eigen tegenpool. Waren we 
niet behept met onfilosofische misvattingen, dan zou er voor filosofen even weinig te doen 
zijn als voor artsen in een wereld zonder ziektes of voor kappers in een wereld zonder 
haargroei. Filosofie is een innerlijke strijd, een strijd tegen filosofische vooroordelen, 
illusies, ideologieën, idées fixes en wat dies meer zij, kortom: een Djihad in de ware zin van 
het woord. Deze opvatting is bepalend voor de manier waarop de geschiedenis van de 
moderne wijsbegeerte in dit college benaderd wordt.  

Uit het voorafgaande is eigenlijk al gebleken dat tegenstellingsblindheid zowel kan 
leiden tot een overschatting van verschillen als tot hun onderschatting. Kijk je naar het 
overbekende conflict met de kerk, dan leidt de identificatie van religie met haar kanonieke 
kerkelijke vorm vanzelf tot de aanname dat al diegenen die door de kerk als ketters zijn 
gebrandmerkt, ongelovigen waren. Aldus kan gemakkelijk het totaal verkeerde beeld 
ontstaan dat al die moderne filosofen die met ontzag over God hebben gesproken, dat 
alleen maar hebben gedaan uit angst voor kerkelijke répresailles.  
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En zoals we gezien hebben, wordt het revolutionaire karakter van de copernicaanse 
revolutie schromelijk onderschat, wanneer het gemeenschappelijke, de aanname dat het 
universum een centrum heeft, eenvormig wordt opgevat, als een constante factor die 
buiten de tegenstelling zou staan.  
 
 
1.4 Gemeenschappelijke uitgangspunten 
 

Copernicus en Ptolemaeus hebben meer met elkaar gemeen  dan alleen de aanname dat 
het universum een centrum heeft. Ze delen ook de opvatting dat de zichtbare bewegingen 
van de hemellichamen voorzover ze niet cirkelvormig schijnen te zijn, uit cirkelvormige 
bewegingen verklaard moeten worden. Deze aanname hangt samen met de grondidee dat 
het hemelse volmaakt is en dat de cirkel de figuur is die het beste aan het 
volmaaktheidsideaal beantwoordt. Cirkel en bol werden reeds door de Grieken gezien als 
zichtbaar symbool van perfectie omdat ze afgerond zijn, volledig en eenvoudig. Van alle 
gesloten figuren is de cirkel de eenvoudigste omdat die overal even sterk gekromd is. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat gezien vanuit dit perspectief de beste verklaring van de 
astronomische verschijnselen tevens de eenvoudigste moet zijn. Dit laatste speelt bij 
Copernicus een zeer belangrijke rol. Hij was er trots op dat het grondplan van zijn systeem, 
waarin vrijwel alle cirkelbanen concentrisch zijn, eleganter is dan het geocentrische. 

Behalve deze theoretische uitgangspunten hebben Copernicus en Ptolemaeus ook nog 
iets anders gemeen, namelijk de verschijnselen die ze pretenderen te verklaren. Copernicus 
beroept zich nauwelijks op nieuwe waarnemingen! Hij wil precies dezelfde gegevens 
verklaren als zijn voorgangers. Van welke aard zjn deze gegevens? Het zijn de voor 
tegengestelde verklaringen vatbare bewegingen die aan de hemel te zien zijn. De 
moeilijkheid is, dat deze verschijnselen niet te beschrijven zijn zonder er een voorlopige 
uitleg aan te geven. Zelfs als je een slag om de arm houdt door te zeggen dat een bepaalde 
beweging zodanig verloopt, dat het is alsof zus en zo, dan fungeert ‘zus en zo’ als potentiële 
verklaring. Hieruit blijkt opnieuw dat het gemeenschappelijke iets ongrijpbaars heeft: 
zodra je het fixeert, ontglipt het je omdat je het dan in een bepaalde vorm gegoten hebt, 
terwijl het in feite juist te doen is om iets neutraals dat tegengestelde vormen kan 
aannemen en dus niet aan één bepaalde vorm gebonden is.  

De telescoop is pas in de zeventiende eeuw uitgevonden. De gegevens waar het hier om 
gaat, zijn dus beperkt tot bewegingen die met het blote oog te zien zijn. Van oudsher 
hebben astronomen echter van instrumenten gebruik gemaakt om hun waarnemingen te 
verfijnen: meetinstrumenten waarmee de hoek tussen de richting waarin het één te zien is 
en de richting waarin iets anders te zien is, exacter dan op basis van een schatting bepaald 
kan worden. Want omdat echte afstanden niet direct zichtbaar zijn, is elke meting in de 
elementaire astronomie een hoekmeting. ‘Afstanden’worden gemeten in graden. Als je zo 
precies mogelijk wilt weten hoe hoog een bepaalde ster op een bepaald moment op de 
plaats waar jij je bevindt boven de horizon te zien is, kun je een sextant of iets dergelijks 
gebruiken.  

Paradoxaal genoeg heeft de copernicaanse revolutie vanwege het feit dat die de 
ontwikkeling van de moderne natuurwetenschap en de daarop gebaseerde techniek in 
gang heeft gezet, ertoe geleid dat steeds minder mensen en vooral steeds minder 
‘beschaafde’ mensen vertrouwd zijn met de elementaire astronomische gegevens. Wij zijn 
zo gewend geraakt aan ruimtevaart, satellietfoto’s en modellen van het planetenstelsel en 
we worden ’s avonds door zoveel kunstlicht omringd, dat we nauwelijks nog weten welk 
schouwspel voor de hele mensheid al duizenden jaren als baken heeft gediend. 
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1.5 De verschijnselen: twee typen bewegingen 
 
Wat heeft deze permanente tele-visie show te bieden? De steeds weer terugkerende 
bewegingen die met het blote oog aan de hemel te zien zijn, vallen in twee typen uiteen. 
*) 
A) De snelste en meest opvallende beweging is de dagelijkse rotatie van alle 
hemellichamen. Gezien vanuit Europa is er één uitzondering: de poolster. Die markeert 
het punt waar alles omheen lijkt te draaien of beter: het eindpunt van de draaiïngsas 
die via de waarnemer onder de grond door naar het zuiden wijst. Hemellichamen die 
niet verder van de poolster ‘verwijderd’ zijn dan de poolster van de horizon ‘verwijderd’ 
is, zoals de sterren die deel uitmaken van de kleine Beer, de Grote Beer en Cassiopeia, 
draaien als wijzers van een klok om de poolster heen, maar dan in tegengestelde 
richting en half zo snel als de kleine wijzer. Aan de oostelijke horizon komen nieuwe 
sterrenbeelden op, aan de westelijke horizon gaan de sterren onder. In het zuiden zien 
we alles in bogen van links naar rechts bewegen 
 
Dit gegeven ligt ten grondslag aan onze plaatsbepaling. De tegenstellingen tussen noord 

en zuid en tussen oost en west zijn hierop gebaseerd. Leefden we in een wereld zonder 
schijnbare dagelijkse rotatie van alle hemellichamen of in een permanent bewolkte wereld, 
dan zouden we niet over deze begrippen beschikken (voer voor Wittgensteinianen). De 
zogenaamde windrichtingen zijn niet gedefinieerd door de wind, maar door de hemel. 
Overdag kan het enige dan zichtbare hemellichaam als baken dienst doen: de zon. Want 
voor de zon geldt in onze streken hetzelfde wat voor alle overige hemellichamen geldt: het 
hoogste punt wijst in de richting van het zuiden. 

Als je vanuit onze omgeving naar het noorden reist, komt de poolster hoger boven de 
horizon te staan; als je naar het zuiden reist, lager. Deze verandering blijkt gelijkmatig te 
zijn. In onze maten uitgedrukt: per 110 km één graad. Op grond van dit simpele, al eeuwen 
bekende gegeven kon gemakkelijk worden opgemaakt dat het aardoppervlak gelijkmatig 
gekromd is. Extrapoleer je deze ervaring dan ligt het voor de hand aan te nemen dat de 
aarde rond is, een bol. De grootte van die bol is eenvoudig te schatten: Als één graad 110 
km in beslag neemt, moet de aardomtrek 360 keer zo groot zijn, d.w.z. ongeveer 40.000 
km. Reeds bij de Grieken en wellicht al veel eerder was dit bekend. De hemel leert ons dus 
iets over de aarde en kan vervolgens als hulpmiddel dienst doen om tot op zekere hoogte 
te bepalen waar je je op aarde bevindt, namelijk hoe noordelijk of zuidelijk. “Poolshoogte 
nemen” betekent letterlijk: meten hoe hoog de poolster boven de horizon te zien is. Die 
hoogte, gemeten in graden, correspondeert met de breedtegraad.  

Uit dit alles volgt ook, dat de aarde een equator moet hebben, namelijk de cirkel 
waarop al die punten gelegen zijn waar de Poolster exact aan de horizon te zien is en waar 
dus aan de zuidelijke horizon de andere hemelpool verschijnt. Of, wat op hetzelfde 
neerkomt: de cirkel waarop al die punten gelegen zijn, waar de hemelequator door het 
zenit loopt. 

Het vermoeden dat de aarde rond is, wordt ook nog door een ander, minder alledaags 
verschijnsel bevestigd. Reeds Aristoteles heeft er op gewezen dat bij een 
maansverduistering, die zoals men al lang wist, aan de schaduw van de aarde moet worden 
toegeschreven, die schaduw rond blijkt te zijn.  

 
B) Sommige hemellichamen hebben naast hun dagelijkse rotatie ook nog een 
betrekkelijk trage eigen beweging en wel in tegengestelde richting: van west naar oost. 
Op grond van dit gegeven kunnen de hemellichamen in twee soorten worden 
ingedeeld: enerzijds de zogenaamde vaste sterren die alleen maar de onder A) 
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genoemde beweging vertonen en in vaste verhoudingen ten opzichte van elkaar 
(sterrenbeelden) te zien zijn en anderzijds de ‘dwaalsterren’ die niet bij een sterrenbeeld 
kunnen worden ingedeeld. Het Griekse woord voor dwalen of zwerven is planein. 
Daarom heten ze planeten. (Let wel: het gaat hier om het planeetbegrip dat voorafgaat 
aan een eventuele verklaring.) 
Deze dwalers blijken in feite ongeveer in hetzelfde vlak te bewegen. De kring van 

sterrenbeelden waar ze doorheen bewegen bestaat uit de zogenaamde tekens van de 
dierenriem. De meest opvallende dwaler, de zon, beschrijft in één jaar een baan in een vlak 
(de ecliptica) dat een hoek maakt van 23 ½ graad met de hemelequator. Aan dit gegeven is 
de wisseling van de seizoenen te danken. Bewoog de zon langs de hemelequator, dan 
zouden er geen seizoenen zijn (zie Appendix).  

Met het blote oog zijn er 7 ‘planeten’ waar te nemen: de zon, de maan, Mars, Jupiter, 
Mercurius, Venus en Saturnus. De dagen van de week zijn naar hen genoemd. In het Frans 
komt dat duidelijk tot uiting, in andere talen, zoals het Nederlands, wordt het enigszins 
verbloemd doordat de namen van de planeten, die tevens namen zijn van Grieks-Romeinse 
goden, door Germaanse godennamen zijn vervangen.  

De eigen beweging van twee van deze dwalers is bepalend voor onze tijdsindeling. De 
zon geeft niet alleen de maat van het jaar, maar eigenlijk ook van de dag. Ons etmaal is een 
zonnedag en duurt ongeveer 4 minuten langer dan de onder A) genoemde algemene 
dagelijkse rotatie. Dat komt doordat de zon op grond van zijn eigen beweging elke dag ca. 

Afbeelding 2 De 7 planeten (Houtsnede, einde 15e eeuw) 
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één graad opschuift in een richting die tegengesteld is aan de draairichting van de 
dagelijkse rotatie. De maand is grofweg bepaald door de periode van een maancyclus (ten 
opzichte van de zon) en de semi-conventionele periode van een week correspondeert 
ongeveer met een maankwartier en wonder boven wonder is het aantal dagen waardoor 
zo’n maankwartier wordt benaderd, gelijk aan het aantal zichtbare planeten. 

Deze dwalers bewegen niet allemaal op dezelfde manier. De zon en de maan doorlopen 
betrekkelijk regelmatig de tekens van de dierenriem, maar de overige 5 planeten maken 
lusbewegingen. 

Bovendien is er nog een ander verschil waar te nemen: Mercurius en Venus blijven 
steeds in de buurt van de zon, terwijl Mars, Jupiter en Saturnus zich van de zon niets 
aantrekken. 

 
*) Eigenlijk is er naast de typen A) en B) ook nog een derde type C) te onderscheiden: 

een beweging die zeer langzaam verloopt en die nauwelijks anders dan op basis van een 
vergelijking met waarnemingsgegevens van voorgaande generaties kan worden vastgesteld. 
De zogenaamde equinox-punten, de punten waar de zon zich bevindt wanneer dag en 
nacht even lang zijn, d.w.z. de punten die de lijn markeren waarlangs het vlak van de 
ecliptica en het vlak van de equator elkaar snijden, draaien in één mensenleven ongeveer 
één graad weg, terwijl de helling van het ecliptica-vlak constant blijkt. Ook deze rotatie, die 
een periode van ca. 26.000 jaar in beslag neemt, was al aan Ptolemaeus bekend. In mijn 
beschrijving van de twee tegengestelde wereldsystemen (zie 1.6 en 1.7) zal ik dit gegeven 
echter buiten beschouwing laten.  
 
 
1.6 Het systeem van Ptolemaeus 
 

Hoe verklaart Ptolemaeus de hierboven geschetste verschijnselen? Zoals ik eerder 
gezegd heb, is zijn systeem ingewikkelder dan het copernicaanse. Dat is ook zo, maar 
slechts in een bepaald opzicht, namelijk wat het aantal cirkels betreft dat hij nodig heeft 
om de basisgegevens te verklaren. 
Maar in een ander opzicht, wat de 
principes van zijn verklaring betreft, 
is zijn systeem veel eenvoudiger. 
Ptolemaeus tracht, vasthoudend aan 
het circulariteitsaxioma, de indruk 
die de hemellichamen op ons maken, 
zo veel mogelijk te vertrouwen. Aan 
alle bewegingen die als circulair 
verschijnen, kent hij realiteitswaarde 
toe. Alleen de lusbewegingen van de 
planeten Mercurius, Venus, Mars, 
Jupiter en Saturnus worden door 
hem als slechts schijnbaar 
beschouwd. Hij vat ze op als resultaat 
van een beweging die in feite uit twee 
cirkelbewegingen is samengesteld. 
Dat zijn de zogenaamde epicycles die 
hij aanneemt: circulaire bewegingen 
om een centrum dat op zijn beurt in 

Figuur 3 Systeem Ptolemaeus 
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een grote cirkel om het middelpunt van het universum heen draait. 
De mogelijkheid schijnbare bewegingen van hemellichamen te verklaren door aan de 

aarde een tegengestelde beweging toe te schrijven, was aan Ptolemaeus wel bekend. Maar 
hij wijst die als een abstracte en gekunstelde gedachteconstructie van de hand. Voor hem 
staat het vast dat de aarde stil staat in het centrum van het heelal. Want als ze bewoog, dan 
zouden we dat moeten merken! 

Ad A) Alle hemellichamen worden geacht naast hun eventuele eigen beweging in één 
sterrendag om ons heen te draaien. Dit betekent dus, dat Noordpool, Zuidpool en equator 
primair aan de hemel toekomen en pas in tweede instantie aan de aarde. De aardse 
Noordpool is de plaats, waar de noordelijke hemelpool, de poolster, in het zenit te zien is, 
etc. 

Ad B) De vaste sterren bevinden zich in de buitenste sfeer. De zeven planeten staan 
tussen ons en de vaste sterren in, de maan het dichtst bij. Daarna komen Mercurius en 
Venus die beide langs een epiciykel draaien, waarvan het middelpunt met de zon 
meedraait, waarmee verklaard is dat ze altijd in de buurt van de zon te zien zijn. 
Daarbuiten ligt de sfeer van de zon die evenals de maan een enkelvoudige cirkelbaan heeft. 
En tenslotte Mars, Jupiter en Saturnus die alledrie weer een dubbele cirkelbeweging 
uitvoeren.  
 
 
1.7 Het systeem van Copernicus 
 

In een bepaald opzicht, zo zagen we, is het wereldbeeld van Ptolemaeus heel eenvoudig. 
Hij sluit zo veel mogelijk aan bij de fenomenen. Voorzover het circulariteitsaxioma dat 
toelaat, kent hij realiteitswaarde toe aan 
de indruk die de bewegingen van de 
hemellichamen op ons maken. Hij maakt 
slechts gebruik van één enkel 
verklaringsprincipe dat steeds op 
dezelfde manier wordt toegepast: 
onregelmatige lusbewegingen moeten 
door epicycles worden verklaard. En 
omdat er in feite vijf planeten zijn die 
zo’n oncirkelvormige beweging vertonen, 
heeft hij ook vijf epicycles nodig. Wat dat 
betreft is zijn systeem betrekkelijk 
gecompliceerd. 

Bij Copernicus is het net andersom. 
De machinerie van waaruit hij de 
verschijnselen verklaart, is eenvoudiger, 
maar hij sluit minder direct bij de 
verschijnselen aan. De discrepantie 
tussen werkelijkheid en verschijning is 
groter. Weliswaar maakt hij slechts gebruik van één enkel verklaringsbeginsel, namelijk dat 
de hemelbewegingen anders schijnen dan ze werkelijk zijn doordat wij ons op een 
bewegende aarde bevinden. Maar dit beginsel is gecompliceerder en wordt door hem op 
verschillende manieren toegepast. Copernicus plaatst de aarde niet alleen buiten het 
centrum, waardoor ze een hemelse status krijgt die volgens hem ook beter past bij haar 
volmaakte sferische vorm, maar hij voelt zich ook gedwongen aan de aarde verschillende 
bewegingen tegelijk toe te kennen. Het probleem van de samengestelde beweging keert dus in 

Afbeelding 4 Systeem Copernicus 
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een andere vorm terug. De hemel wordt rustiger en eenvoudiger, de aarde, die deel 
uitmaakt van de hemel, onrustiger en gecompliceerder. 

In feite kent Copernicus drie bewegingen aan de aarde toe: een dagelijkse, een jaarlijkse 
en ook nog een 26.000 jarige die met de zogenaamde precessie van de aarde te maken heeft 
maar door hem ten dele verkeerd wordt uitgelegd. Hier beperk ik mij tot de eerste twee die 
respectievelijk met de bewegingstypen A en B te maken hebben. 

 
Ad A) De dagelijkse rotatie, d.w.z. de rotatie in één sterrendag van alle hemellichamen 

(van oost naar west) wordt door Copernicus verklaard als weerschijn van een tegengestelde 
beweging van de aarde om haar as (van west naar oost) Dit betekent, dat de hemel een as, 
een Noordpool, een Zuidpool en een equator lijkt te hebben omdat de aarde krachtens 
haar rotatie een as, polen en een equator heeft.  

De vaste sterren, die nog steeds volgens het ptolemaeïsche model geacht worden in de 
buitenste sfeer van het universum verankerd te zijn, komen nu absoluut stil te staan. En de 
zeven dwaalsterren hoeven de door Ptolemaeus aan hen toegeschreven dagelijkse rotatie 
niet meer mee te maken. Hun beweging wordt dus, hoe dan ook, eenvoudiger. Alleen de 
baan die ze ten opzichte van de vaste sterren lijken te beschrijven, dient nog verklaard te 
worden. 

 
Ad B) De jaarlijkse beweging van de zon door de tekens van de dierenriem wordt door 

Copernicus verklaard vanuit de aanname dat de aarde jaarlijks om de zon draait. Wij zien 
de zon (die in het centrum rust en die wat dat betreft met de vaste sterren overeenkomt, 
maar desondanks door Copernicus vanwege zijn centrale positie volmaakter geacht wordt 
te zijn dan de perifere vaste sterren) elke maand tegen de achtergrond van een ander teken 
van de Dierenriem doordat wij in tegengestelde richting om de zon heen draaien. Het vlak 
van de ecliptica is dus niet eigen aan de zon, zoals Ptolemaeus dacht, maar typerend voor 
de relatie van de aarde tot de zon. Het is het vlak waarin de aarde om de zon draait. 

De onregelmatige lusbewegingen van Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus, 
kunnen nu op basis van dezelfde hypothese verklaard worden. Die onregelmatigheden zijn 
toe te schrijven aan het feit dat wij die vijf planeten vanuit een zesde, jaarlijks om de zon 
heen draaiende planeet waarnemen. De vijf genoemde planeten draaien net als de aarde in 
eenvoudige, concentrische cirkels om de zon. De epicycles van Ptolemaeus zijn overbodig 
geworden. Dat Mercurius en Venus steeds in de buurt van de zon te zien zijn, komt 
doordat wij hun banen van buitenaf bekijken. Het zijn binnenplaneten die dichter bij de 
zon rondcirkelen dan de aarde, terwijl Mars, Jupiter en Saturnus juist verder van de zon 
zijn verwijderd. 

Hoe is het gesteld met de maan? Dat is het enige hemellichaam dat in het systeem van 
Copernicus hetzelfde blijft doen wat volgens Ptolemaeus alle ‘planeten’ geacht worden te 
doen: in een eigen baan om de aarde heen draaien. Maar omdat de aarde nu uit het 
centrum is verdwenen en tot planeet is geworden, tot een hemellichaam dat een eigen baan 
heeft om het centrum, krijgt de maan een nieuwe status toebedeeld: ze wordt tot 
derderangs hemellichaam gedegradeerd, tot planeet van een planeet. Gezien vanuit de 
aarde beschrijft ze een eenvoudige cirkel, maar in werkelijkheid, van buitenaf gezien, 
gezien vanuit het centrum, heeft ze een samengestelde beweging. Dit is de enige epicycle-
beweging die in het grondschema van het copernicaanse systeem voorkomt. 

 
 
1.8 Conceptuele veranderingen 
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Het woord “maan” verandert bij Copernicus fundamenteel van betekenis. Aanvankelijk 
fungeert dat woord als eigennaam. Er was slechts plaats voor één hemellichaam dat recht 
had op deze titel net zoals er maar één Donau is, de Donau. Nu blijkt de maan onze maan te 
zijn, de begeleider van de planeet aarde. De mogelijkheid dat ook andere planeten door één 
of meer manen worden begeleid, kan niet bij voorbaat worden uitgesloten. Het woord 
“maan” staat sinds Copernicus voor een begrip, waaraan meerdere hemellichamen zouden 
kunnen beantwoorden. Toen Galilei met regelmatige tussenpozen door zijn telescoop naar 
Jupiter keek, zag hij vier heen en weer bewegende stipjes in de buurt van die planeet. Hij 
zag dat Jupiter manen heeft of, zoals ook wel eens gezegd is: hij zag dat de aarde een 
planeet is. 

Zowel in het oude als in het nieuwe wereldbeeld 
duidt het woord “maan” op het laagste type 
hemellichaam. Het verschil is alleen dat er in het 
systeem van Ptolemaeus iets voorkomt, dat onder de 
maan staat: de aarde, het ondermaanse, terwijl bij 
Copernicus de aarde een bovenmaanse status krijgt 
toebedeeld: de maan verhoudt zich voortaan tot de 
aarde als de aarde tot de zon. 

Ook de inhoud en de omvang van het 
planeetbegrip verandert door de copernicaanse 
revolutie fundamenteel. Wat behouden blijft is de 
grondidee dat een planeet een hemellichaam is met 
een eigen baan om het centrum. Zolang de aarde 
geacht wordt in het centrum te staan, is het onzinnig 
haar als planeet te beschouwen. Maar zodra dat 
centrum door de zon wordt ingenomen, is dat niet 
meer zo. “Planeet” betekent dan: hemellichaam dat 
een eigen baan om de zon beschrijft. Het feit dat de 
aarde voor ons niet als hemellichaam verschijnt is dan 
geen reden meer om haar die status te ontzeggen. Bevonden we ons elders, bij voorbeeld 
op Mars, dan zouden we de aarde aan de hemel zien en Mars niet. De zon kan nu echter 
niet langer als planeet betiteld worden, omdat die zich in het centrum bevindt. De zon heeft 
planeten zonder er zelf één te zijn. En de maan houdt ook op planeet te zijn omdat die 
geen eigen baan om de zon beschrijft.  

Afbeelding 5 Telescoop Galilei 

Toen lang na Copernicus ontdekt werd, dat de zon in feite slechts onze zon is, een 
middelmatig sterretje, rees dezelfde vraag die eerde ten aanzien van de maan gerezen was, 
namelijk of er wellicht nog andere sterren zijn die ook planeten hebben. Onlangs pas is 
ontdekt dat die er in feite zijn.  
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2 KRACHT, ZWAKTE EN GENESE VAN HET COPERNICAANSE SYSTEEM 
 

2.1 Gemeenschappelijke successen 
 

In het vorige hoofdstuk heb ik mij beperkt tot een vergelijkende beschrijving van het 
ptolemaeïsche en het copernicaanse systeem. Ik heb mij geconcentreerd op de vraag wat 
beide stelsels inhouden zonder aandacht te besteden aan hun krachtmeting. In dit 
hoofdstuk zal ik daar op ingaan door te trachten de sterke en zwakke kanten van beide 
theorieën op een rijtje te zetten. Dan zal vanzelf ook duidelijk worden hoe het 
copernicaanse systeem ontstaan is en tevens welke moeilijkheden overwonnen moesten 
worden om het uiteindelijk te laten zegevieren. 

Teneinde het terrein waarop het verschil in kracht tot uiting komt, zo duidelijk 
mogelijk af te kunnen bakenen, zal ik beginnen met die verschijnselen die vanuit beide 
stelsels in principe even makkelijk of moeilijk verklaard kunnen worden. In deze paragraaf 
beperk ik mij tot gemeenschappelijke successen. 

 
a) De schijngestalten van de maan kunnen vanuit beide theorieën even probleemloos 
worden behandeld. Zonder veel moeite kan geconstateerd worden dat die wisselen 
volgens de stand die de maan ten opzichte van de zon inneemt. Hoe dichter de maan 
bij de zon staat (gemeten in graden), hoe dunner het maansikkeltje wordt en hoe 
verder de maan van de zon afstaat, hoe voller ze wordt. Volle maan vindt steevast plaats 
als de maan 180º van de zon verwijderd is. 
 
b) Voor maan-en zonsverduisteringen geldt precies hetzelfde. Een maansverduistering 
vindt alleen plaats bij volle maan, dan dus wanneer de aarde tussen de zon en de maan 
in staat. Daarom ligt het voor de hand aan te nemen dat de maan dan door de schaduw 
van de aarde verduisterd wordt. Een zonsverduistering vindt alleen plaats bij nieuwe 
maan. Ook dan staan zon, maan en aarde in één lijn, maar nu zo dat de maan precies 
tussen de aarde en de zon in staat. Of de aarde in het centrum van het universum rust 
dan wel om haar as en om de zon draait, doet voor dit alles niets ter zake. 
 
c) Zoals we in 1.5 al hebben gezien, gaat de vraag naar de vorm en de grootte van de 
aarde anders dan vaak wordt aangenomen, vooraf aan de controverse tussen 
Copernicus en Ptolemaeus. 
Voor de vraag naar de grootte 
en de afstand van de maan en de 
zon geldt hetzelfde. De eerder 
genoemde astronoom 
Aristarchos had al lang voor 
Ptolemaeus een geniale 
methode ontwikkeld om deze vragen te beantwoorden. Dat hij in feite ook een 
voorloper was van Copernicus, doet in dit verband niets ter zake. Want zijn 
overwegingen konden door de aanhangers van het gevestigde geocentrisme zonder 
enig bezwaar worden overgenomen. 

 
Afbeelding 6 Methode Aristarchos 

In vereenvoudigde vorm is deze methode als volgt. Aristarchos combineert op 
vernuftige wijze twee gegevens met elkaar. Het eerste heeft betrekking op het hierboven 
besproken fenomeen a): de schijngestalten van de maan. Wanneer is het halve maan? 
Opmerkelijk genoeg wanneer de zon ongeveer 90º van de maan afstaat! Daaruit blijkt, 
aldus Aristarchos, dat de zon tientallen keren verder van ons verwijderd moet zijn dan 
de maan. Stond de zon oneindig ver weg, dan zou de hoek maan-aarde-zon precies 
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recht zijn als de maan half is. Stond de zon even ver weg als de maan, dan zou de maan 
half zijn als de zon vlak naast de maan te zien is. Stond de zon twee keer zo ver weg, 
dan zou bij halve maan die hoek 60º moeten zijn. Aristarchos trachtte de betreffende 
hoek, die in feite inderdaad zeer weinig van een rechte hoek afwijkt, te meten en kwam 
op grond daarvan tot de conclusie dat de zon twintig keer zo ver van ons verwijderd is 
als de maan. En gezien het feit dat de zon en de maan voor ons even groot lijken (we 
zien ze beide onder een hoek van een halve graad) betekent dat tevens dat de zon qua 
afmetingen twintig keer zo groot is als de maan. 
In principe is op deze methode niets aan te merken. Maar in de praktijk is het 
bijzonder moeilijk die exact uit te voeren. Het maanoppervlak is te ruw om exact vast te 
kunnen stellen wanneer de maan half is en de afstand tussen de zon en de halve maan 
wijkt zo weinig van 90º af, dat het verschil nauwelijks met de middelen waarover 
Aristarchos beschikte, te bepalen is. In feite was zijn schatting veel te bescheiden: de 
zon staat ongeveer 400 keer zo ver weg als de maan en is dus ook ongeveer 400 keer zo 
groot (zie figuur….). 
Dit alles doet echter voor het tweede deel van de beschouwing van Aristarchos niet zo 
veel ter zake. Zijn conclusie dat de zon tientallen keren verder van ons af staat dan de 
maan, is juist. En dat is voldoende om aan te kunnen nemen dat de schaduw die de 
aarde bij een maansverduistering op de maan werpt, ongeveer even groot is als de aarde 
zelf. Want denk aan de volgende situatie: midden in een kamer hangt een lamp die 2 
meter van een muur verwijderd is. Houd ik nu een voorwerp vlak voor die muur, zeg op 
een afstand van 10 cm van die muur, dan zal de schaduw van dat voorwerp nauwelijks 
in grootte verschillen van dat voorwerp zelf. 
Welnu, bij een beginnende maansverduistering valt uit de kromming van het hapje dat 
uit de maancirkel wordt weggehaald, op te maken hoe groot de aardschaduw is ten 
opzichte van de maan zelf, namelijk ongeveer vier keer zo groot. Omdat we de diameter 
van de maan zien onder een hoek van een halve graad, zal de diameter van de 
aardschaduw 4 keer zo groot zijn en de straal van de aardschaduw 2 keer zo groot. Die 
beslaat dus een deel van de maanbaan dat correspondeert met een hoek van 1º. De 
maanbaan als geheel heeft dus een omtrek die 360 keer zo groot is als de straal van de 
aardschaduw. Nemen we nu op grond van de eerder genoemde overweging aan dat de 
aardschaduw even groot is als de aarde zelf, dan betekent dit tevens dat de 
cirkelomtrek van de maanbaan 360 keer zo lang is als de straal van de aarde. De 
afstand van de maan tot de aarde zal 2  keer zo klein moeten zijn, d.w.z. grofweg 60 
keer zo groot als de straal van de aarde. Maar, zoals in 1.5 uiteengezet, kan de omtrek 
van de aarde makkelijk bepaald worden. Die is 40.000 km. En dus moet de straal van 
de aarde, de afstand van het aardoppervlak tot het middelpunt van de aarde, 2  keer zo 
klein zijn, oftewel ca. 6000 km. De afstand van de maan tot de aarde is dus ca. 60 x 
6000 km oftewel 360.000 km. 
 
d) Ook seizoenen kunnen in principe door beide theorieën even goed worden verklaard, 
maar niet in de praktijk. Vanuit een geocentrisch perspectief zijn ze veel makkelijker te 
begrijpen. Daarom nemen ze in dit verband een uitzonderingspositie in. Voor verdere 
uitleg verwijs ik naar de Appendix. 

 
 
2.2 Gemeenschappelijke problemen 
 

Van oudsher hebben astronomen er een eer in gesteld zons- en maansverduisteringen 
te kunnen voorspellen. Dat is echter geen eenvoudige zaak. Bewoog de maan in exact 
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hetzelfde vlak als de zon, dan zou er elke maand een maansverduistering en een 
zonsverduistering plaatsvinden. Maar dat is niet het geval. In feite helt de maanbaan iets 
ten opzichte van het vlak waarin de zon zijn jaarlijkse baan beschrijft. Alleen wanneer de 
maan zich op het juiste moment in dat vlak bevindt, kan er een zons- of 
maansverduistering optreden. Dat is de reden waarom dat vlak ecliptica wordt genoemd 
(van het Grieks ekleipsis hetgeen verduistering betekent). 

Vooral Hipparchos (2e eeuw voor Christus), de belangrijkste voorganger van 
Ptolemaeus, heeft de beweging van zon en maan nauwkeurig onderzocht. Hij heeft bij 
voorbeeld geconstateerd dat de knopen van de maanbaan, de punten waar de die het 
ecliptica-vlak snijdt, rondlopen. Ook heeft hij waargenomen dat de snelheid waarmee de 
maan de tekens van de dierenriem doorloopt, niet constant is. En tenslotte heeft hij ook 
nog kunnen vaststellen dat de schijnbare grootte, de hoek waaronder we de maan zien, 
lichtelijk verandert, waaruit valt op te maken dat ook de afstand van de maan tot de aarde 
niet constant blijft. Met betrekking tot de zon kwam hij tot vergelijkbare bevindingen. 
Ook die beweegt niet eenparig en ook die verandert van schijnbare grootte. 

Hoe trachtten Hipparchos en Ptolemaeus dergelijke verschijnselen te verklaren? Niet 
door aan het ciculariteitsaxioma te twijfelen, maar door het centrum van de banen die de 
zon en de maan beschrijven enigszins te verleggen. Verder schreven ze de zichtbare 
versnellingen en vertragingen toe aan een cirkelbeweging die éénparig verloopt, niet gezien 
vanuit het middelpunt van de baan en ook niet gezien vanuit de aarde, maar vanuit een 
denkbeeldig punt dat even ver van het middelpunt verwijderd is als de aarde. 

Copernicus was niet in staat deze en dergelijke subtiele onregelmatigheden op een 
wezenlijk betere manier te verklaren. Hij was er trots op de grote epicycles in de banen van 
Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus te kunnen elimineren, maar hij voelde zich 
gedwongen evenveel kleine epicycles en lichtelijk excentrische bewegingen toe te laten als 
Ptolemaeus. Alleen het grondplan van zijn systeem is wezenlijk eenvoudiger en eleganter 
dan het grondplan van het geocentrische stelsel. Maar zodra Copernicus gedwongen wordt 
in détail te treden – en daartoe voelt hij zich gedwongen – komt hij eigenlijk niet verder 
dan zijn voorganger. 

Het is achteraf gezien niet zo’n wonder dat beide 
theorieën even slecht in staat zijn de subtiele variaties te 
bestuderen die Hipparchos zo ijverig bestudeerd had. 
Want zoals we later zullen zien (hoofdstuk 3, wordt het 
pas een kleine eeuw na Copernicus opgelost door Kepler 
(1571-1630). Die heeft namelijk voor het eerst van 
nieuwe, veel nauwkeuriger waarnemingsgegevens gebruik 
gemaakt, gegevens die hem verschaft worden door de 
Deense astronoom Tycho Brahe (1546-1601), de beste en 
meest systematische astronomische waarnemer van zijn 
tijd. Diens observaties hebben Kepler er uiteindelijk toe 
gebracht een nieuwe intelligibele orde te ontdekken. Het 
circulariteitsaxioma wordt door hem definitief over 
boord gegooid en vervangen door een ander, universeler 
volmaaktheidsmodel: het elliptische. Pas sinds Kepler, die 
een toegewijde volgeling was van Copernicus, konden 
ook de epicycles definitief worden afgeschaft. 

 

Afbeelding 7 Copernicus 
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2.3 De zwakte van het ptolemaeïsche systeem gezien vanuit Copernicus (ad B) 
 

We hebben nu een aantal aspecten besproken waarin het copernicaanse systeem even 
sterk of even zwak is als het ptolemaeïsche. In welk opzicht is het sterker, of – wat op 
hetzelfde neerkomt – in welk opzicht schiet het geocentrische stelsel volgens Copernicus te 
kort? Waarom en in hoeverre is het voor verbetering vatbaar?  

Zoals ik in 1.2 al betoogd heb, is de meest principiële, filosofisch relevante consequentie 
van de copernicaanse revolutie hierin gelegen, dat het traditionele onderscheid tussen het 
ondermaanse en het hemelse wordt afgeschaft. Als je dit eenmaal hebt ingezien, is de 
verleiding groot, deze consequentie ook als het doel op te vatten dat Copernicus voor ogen 
stond. Dat is echter onjuist. Het ideaal waarnaar hij streeft is in feite veel conservatiever. 
Hij wil niet alleen vasthouden aan het klassieke circulariteitsaxioma, maar ook en vooral 
aan de overtuiging op grond waarvan dat altijd is aangehangen, namelijk dat recht gedaan 
moet worden aan de volmaaktheid van het hemelse. Uiteraard wil Copernicus niet bij voorbaat 
vasthouden aan het dogma dat de aarde in het centrum rust, maar hij wil het evenmin bij 
voorbaat ontkennen. Hij ontkent het uiteindelijk alleen omdat en voorzover dat nodig is 
om de volmaaktheid van het hemelse serieus te nemen. Zijn kritiek is een interne, 
immanente kritiek, een kritiek die gebaseerd is op een grondbeginsel dat ook door 
tegenstanders wordt geaccepteerd. 

Als we willen reconstrueren hoe Copernicus tot zijn vernieuwing gekomen is, moeten 
we ons in eerste instantie uitsluitend concentreren op de vraag hoe en op grond van welke 
overwegingen in het ptolemaeïsche stelsel de hemelse sferen geordend zijn. Dat is een 
kwestie waarvan het belang makkelijk over het hoofd kan worden gezien en waaraan in het 
vorige hoofdstuk nog geen aandacht is besteed. Afgaande op de in 1.5 beschreven 
empirisch constateerbare verschijnselen, zou je de extra beweging van de zeven 
dwaalsterren, die allemaal volgens hun eigen ritme de tekens van de dierenriem doorlopen, 
ook op een heel andere manier kunnen interpreteren dan zowel Aristoteles als Ptolemaeus 
als Copernicus het gedaan hebben. Je zou kunnen aannemen dat ze allemaal ongeveer even 
ver van ons verwijderd zijn en dat hun verschillen in omlooptijd louter en alleen te wijten 
zijn aan de omstandigheid dat de één nu eenmaal trager van natuur is dan de andere. De 
planeten zouden een gemeenschappelijke ringbaan bewandelen, waar elk in z’n eigen 
tempo z’n eigen spoor volgt. Uiteindelijk zijn ook niet alle dieren even snel; waarom zou 
voor planeten niet hetzelfde kunnen gelden? Wellicht klinkt dit alles heel primitief en 
dom, maar uiteindelijk is het in wezen niet dommer dan de aanname die Ptolemaeus, 
Copernicus en Kepler betreffende de vaste sterren met elkaar delen, namelijk dat die 
allemaal even ver van ons afstaan. 

Ik vermeld dit alles alleen om meer reliëf te geven aan het punt waarop de kritiek van 
Copernicus op Ptolemaeus zich toespitst. Die speelt zich af op het vlak van een 
gemeenschappelijk uitgangspunt, dat ook al bij Aristoteles te vinden is en dat eigenlijk 
helemaal niet zó vanzelfsprekend is, namelijk dat de verschillende planeten elk niet alleen 
hun eigen schijnbare snelheid hebben, maar ook elk een eigen baan. Ze bevinden zich op 
verschillende afstanden van het centrum en horen in verschillende sferen thuis. De vraag 
waar de kritiek van Copernicus aangrijpt, betreft de ordening van die sferen. 

 
Volgens Ptolemaeus hoort de maan in de laagste hemelse sfeer thuis. Waarom 

eigenlijk? Eén overweging is ongetwijfeld dat de maan door de zon beschenen wordt, 
terwijl dat bij de overige planeten met het blote oog niet valt vast te stellen. Die worden 
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door Ptolemaeus in navolging van Aristoteles dan ook geacht allemaal zelf licht te geven. 
De maan neemt zo gezien een uitzonderingspositie in: ze is evenals de aarde van huis uit 
duister. 

Er is echter ook nog een andere overweging te noemen. De omlooptijd van de maan is 
korter dan van enige andere planeet. Hoe komt dat? Niet doordat de maan sneller ter been 
is dan de overige planeten, maar doordat ze de kleinste cirkelbaan beschrijft en dus ook 
het dichtst bij het centrum staat. Hier stoten we dus op een algemeen beginsel dat ik voor 
het gemak als periodebeginsel of als revolutiebeginsel zal betitelen: Hoe groter de omlooptijd, hoe 
groter de baan. Waarop is dit beginsel gebaseerd? 

Op de aanname dat de planeten absoluut gezien ongeveer even snel bewegen. Ze gedragen 
zich als onvermoeibare wandelaars. Wellicht zal de één zich ietsje sneller voortbewegen dan 
de ander, maar die verschillen zijn in ieder geval niet groot genoeg om afbreuk te doen aan 
de stelregel dat een planeet die er veel langer over doet de tekens van de dierenriem één 
keer te doorlopen dan een andere een grotere baan doorloopt. De verschillen in 
hoeksnelheid moeten grotendeels of wellicht geheel en al worden toegeschreven aan het 
feit dat de planeten zich op verschillende afstanden van ons bevinden. 

In het ptolemaeïsche stelsel wordt dit periodebeginsel consequent toegepast op de 
maan, de zon, Mars, Jupiter en Saturnus. De zon heeft namelijk een jaar nodig om de 
tekens van de dierenriem te doorlopen en staat dus, zoals ook uit de in 2.1 c) beschreven 
overwegingen van Aristarchos wordt bevestigd, een stuk verder van ons vandaan dan de 
maan. Mars heeft voor één revolutie ongeveer twee keer zo lang nodig als de zon. Die staat 
dus nog verder weg. Jupiter heeft er ongeveer 12 jaar voor nodig en Saturnus 30 jaar. 
Hiermee is verantwoord waarom de banen van de maan, de zon Mars, Jupiter en Saturnus 
in deze volgorde ten opzichte van het centrum geplaatst moeten worden. 

Maar hoe zit het met Mercurius en Venus? Die bewegen mee met de zon en hebben dus 
gemiddeld dezelfde omloopstijd als de zon. Hier stoten we dus op een probleem. Het 
periodebeginsel laat ons in de steek. Maar daar is, zo lijkt het, wel een mouw aan te passen. 
Vragen we Ptolemaeus waarom volgens hem Mercurius dichter bij ons staat dan Venus en 
Venus dichter bij ons dan de zon, dan heeft hij wel degelijk een aannemelijk antwoord in 
petto. Mercurius en Venus richten zich naar de zon. Het centrum van hun epicycle volgt de 
zon. Ze gedragen zich ten opzichte van de zon als honden die trouw hun baasje volgen als 
ze worden uitgelaten, maar af en toe wat vooruit hollen of wat achterblijven. Mercurius en 
Venus nemen dus ten opzichte van de zon een ondergeschikte positie in. De zon is 
maatgevend en staat dus hoger. En omdat Venus zich meer vrijheid veroorlooft, ze wijkt 
verder van de zon af dan Mercurius, lijkt het redelijk aan haar een hogere positie toe te 
kennen. 

Dit alles klinkt heel mooi maar is volgens Copernicus in strijd met het 
revolutiebeginsel. Want als dat beginsel juist is, dan zou niet alleen een verschil in 
omloopstijd moeten wijzen op een verschil in baangrootte, maar dan zou ook omgekeerd 
een significant verschil in baangrootte met een verschil in omloopstijd samen moeten 
gaan. Welnu, de banen van Mercurius, Venus en de zon moeten aanzienlijk in grootte 
verschillen omdat er anders voor de epicycles geen plaats zou zijn.  

Wat de ordening van de planeten betreft, hinkt het ptolemaeïsche systeem dus op twee 
benen. Ten dele is het gebaseerd op het periodebeginsel, ten dele op een ander principe, 
namelijk de ondergeschiktheid t.o.v. de zon.  

Dit is het punt waar het in de kritiek van Copernicus om draait. Hij vindt het 
bestaande wereldbeeld te halfslachtig om te kunnen beantwoorden aan het ideaal dat 
altijd al door de astronomen is nagestreefd en waaraan hij als christen extra gehecht is: de 
verschijnselen verklaren vanuit een perfecte, goddelijke orde. En zoals uit het vervolg zal blijken, 
geeft hij aan zijn kritiek een zeer verrassende wending. Hij lost het probleem niet op door 
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één van de twee beginselen waarop de traditionele ordening van de planeten berust, af te 
schaffen, noch door ze beide door een ander beginsel te vervangen, maar door ze beide 
even serieus te nemen! Zijn diagnose houdt namelijk in, dat de interne inconsistentie van 
het ptolemaeïsche stelsel juist voortkomt uit de omstandigheid dat aan beide beginselen 
slecht een beperkte betekenis wordt toegekend. Hoe je het ook wendt of keert, ook 
Ptolemaeus moet toegeven dat de zon, afgezien van het feit dat het een bijzonder 
opvallend hemellichaam is dat ons meer licht en warmte geeft dan enig andere planeet, een 
uitzonderlijke positie inneemt. Het is in zijn stelsel immers de enige planeet die door 
andere planeten gevolgd wordt. Deze concessie is echter niet van harte. Men tracht het 
maatgevende karakter van de zon zo veel mogelijk te bagatelliseren en wordt volgens 
Copernicus juist daarom gedwongen de universele betekenis van het periodebeginsel te 
ontkennen.  

 
 

2.4 Genese en kracht van het copernicaanse systeem 
 

Welke mogelijkheden kunnen in overweging worden genomen om de in de vorige 
paragraaf gesignaleerde inconsistentie te voorkomen? Laten we beginnen met de twee 
zorgenkinderen: Mercurius en Venus. Het probleem was: hoe kunnen die een eigen baan 
doorlopen als ze geen eigen omloopstijd hebben? De meest voorzichtige oplossing bestaat 
hierin deze twee ‘planeten’ de status van een echte planeet te ontzeggen. We nemen aan dat 
ze om de zon draaien, zodat ze tot begeleiders, tot satellieten van een echte planeet worden 
gedegradeerd. Het conflict met het periodebeginsel is nu verdwenen. We krijgen in het 
bovenmaanse slechts met vier planeten te doen die netjes geordend zijn volgens hun 
omlooptijden: de zon die met twee satellieten in één jaar rondloopt, dan Mars die er 2 jaar 
over doet, vervolgens Saturnus met zijn 12-jarige periode en tenslotte Saturnus die er 
ongeveer 30 jaar voor nodig heeft om rond te komen. 

De meest dwingende reden waarom Copernicus niet voor deze oplossing gekozen 
heeft, is empirisch van aard. Het waarnemingsgegeven waarop hij zich in dit verband 
beroept, is niet erg spectaculair. Voor een leek is het betekenisloos, maar voor een 
denkende, filosofisch ingestelde astronoom is het van cruciaal belang: de planeten Mars, 
Jupiter en Saturnus verschijnen het helderst aan de hemel, wanneer ze tegenover de zon te 
zien zijn. Welnu, dit feit is zowel in het ptolemaeïsche stelsel als in het zojuist geschetste 
alternatieve systeem volstrekt onbegrijpelijk. En het blijft onbegrijpelijk ongeacht of we 
aannemen dat deze planeten zelf licht geven dan wel door de zon beschenen worden. Want 
als ze zelf licht geven, zouden ze altijd even helder moeten zijn. Hun extra epicycle-
beweging zou voor fluctuaties kunnen zorgen, maar die zouden om een gemiddelde heen 
moeten oscilleren dat constant blijft en onafhankelijk is van de positie die ze ten opzichte 
van de zon innemen. En als we aannemen dat deze planeten door de zon beschenen 
worden, dan zouden ze, omdat ze een grote baan buiten 
de zonnebaan beschrijven, juist helderder moeten zijn als 
ze niet al te ver van de zon te zien zijn. Wanneer ze 
tegenover de zon te zien zijn, is hun afstand tot de zon 
volgens Ptolemaeus het grootst en dus zouden ze dan 
juist minder sterk beschenen moeten worden.  

Afbeelding 8 Systeem Brahe 

Hoe kan het genoemde verschijnsel wel verklaard 
worden? Alleen door aan te nemen dat deze drie planeten 
wanneer ze tegenover de zon te zien zijn, minder ver van 
ons verwijderd zijn. . En dat is natuurlijk alleen mogelijk 
wanneer we aannemen dat het middelpunt van de grote 
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cirkels die ze beschrijven, niet in of bij de aarde gelegen is, maar elders. Waar? 
Redelijkerwijs is er maar één antwoord mogelijk: bij de zon. Ook Mars, Jupiter en Saturnus 
draaien om de zon, maar dan wel zo, dat hun afstand tot de zon groter is dan de afstand 
van de zon tot de aarde. Immers, was dat niet zo, dan zouden ze evenals Mercurius en 
Venus steeds in de buurt van de zon te zien moeten zijn. Ze bewegen dus om zo te zeggen 
achter ons langs. Hun afstand tot de zon blijft constant, maar wanneer ze tegenover de zon 
te zien zijn, staan ze dichter bij ons en zijn ze dus ook helderder. 

Als we zo lang mogelijk aan het geocentrische wereldbeeld willen vasthouden, komen 
we aldus bij het volgende semi- heliocentrische stelsel dat na Copernicus daadwerkelijk 
door de empirisch ingestelde Tycho Brahe is verdedigd: in het centrum van het universum, 
dat tevens het centrum is van de overkoepelende sfeer van de vaste sterren, rust de aarde. 
Daaromheen draait eerst de maan en vervolgens de zon. Dat zijn de enige echte planeten 
die een eigen baan om het centrum doorlopen. Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en 
Saturnus zijn allemaal satellieten van de planeet zon. De eerste twee draaien tussen de 
aarde en de zon, de laatste drie om de zon en ook om ons heen. (zie figuur…) 

Het voordeel van dit systeem is niet alleen hierin gelegen, dat het in staat is te verklaren 
waarom Mars, Jupiter en Saturnus op hun helderst zijn wanneer ze tegenover de zon te 
zien zijn, maar ook dat de grote epicycles die ze door Ptolemaeus geacht worden te 
beschrijven, overbodig zijn geworden.  

Het feit dat ze een lusbeweging schijnen uit te voeren kan nu namelijk worden 
toegeschreven aan de omstandigheid dat ze zowel een baan beschrijven om de zon alsook 
jaarlijks met de zon om ons heendraaien. 

Waarom heeft Copernicus dit semi-geocentrische, semi-heliocentrische stelsel nooit 
serieus in overweging genomen? Deels om esthetische redenen. Het heeft onmiskenbaar 
een halfslachtig karakter. Maar er is ook nog iets anders dat wellicht nog belangrijker is: 
Het periodebeginsel speelt in dit systeem een zeer eigenaardige, nogal dubbelzinnige rol. 
Enerzijds wordt het gebruikt om de positie van de enige twee echte planeten, de maan en 
de zon, ten opzichte van de aarde, die tevens als centrum fungeert, te bepalen. De zon, die 
er 12 keer zo lang over doet de tekens van de dierenriem te doorlopen, beschrijft dus ook 
een veel grotere baan. Anderzijds wordt het periodebeginsel op de satellieten van de zon 
toegepast teneinde te verantwoorden hoe ze ten opzichte van hún centrum geordend 
worden. Maar die twee toepassingen worden niet met elkaar in verband gebracht. Hoe 
komt dat? Doordat de grote epicycles nog niet echt zijn geëlimineerd. Ze schijnen bij Mars, 
Jupiter en Saturnus van het toneel verdwenen te zijn doordat ze zó zeer vergroot zijn dat ze 
niet meer zo makkelijk als zodanig herkend kunnen worden. Maar in feite blijft het zo dat 
alle zonnesatellieten, ook al draaien ze voortaan om een echt centrum en niet meer om een 
denkbeeldig punt, twee verschillende cirkelbewegingen geacht worden uit te voeren: een 
jaarlijkse om het centrum van het universum en daarnaast nog een andere om het punt 
dat jaarlijks om het centrum van het universum heendraait. 

Gaan we een stap verder door de uitzonderlijke, maatgevende positie van de zon nóg 
serieuzer te nemen, dan kan – en daar is Copernicus bijzonder enthousiast over – ook aan 
het periodebeginsel veel beter recht worden gedaan. Nemen we aan dat niet de zon jaarlijks 
om de aarde heendraait, maar de aarde jaarlijks om de in het centrum van het universum 
rustende zon, dan passen alle stukjes van de puzzel prachtig in elkaar. De zon houdt op 
planeet te zijn omdat die tot lichtend centrum gepromoveerd wordt. Alle zonnesatellieten 
worden tot echte planeten gepromoveerd. En de aarde, die nu ook een planeet wordt, 
krijgt binnen de familie precies de positie die bij haar jaarlijkse omloopstijd past! Ze krijgt 
de sfeer toegewezen tussen Venus, die een periode van 9 maanden heeft en Mars die in ca. 2 
jaar om de zon heendraait. 
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Gezien vanuit dit perspectief is het makkelijk te verklaren hoe het komt dat Mercurius 
en Venus altijd in de buurt van de zon te zien zijn, terwijl Mars, Jupiter en Saturnus zich 
van de zon lijken los te kunnen maken. Dit onderscheid berust alleen en uitsluitend op de 
positie die de aarde in de planetenfamilie inneemt. Voor ons zijn Mercurius en Venus 
binnenplaneten. We zien hun baan van buitenaf, terwijl we de banen van de 
buitenplaneten Mars, Jupiter en Saturnus juist van binnenuit zien. Van een absoluut 
verschil is helemaal geen sprake. Alle planeten draaien in concentrische cirkels om één en 
hetzelfde centrum, geordend overeenkomstig hun omloopstijden. 

Aldus het bekorende grondplan van het copernicaanse systeem. Er zijn echter een 
heleboel factoren die roet in het eten gooien. Naast de in 2.2 besproken problemen is de 
maan de meest opvallende spelbreker. Die wordt tot begeleider van de planeet aarde 
gedegradeerd en zorgt onvermijdelijk voor een betrekkelijk opvallende epicycle. Bovendien 
telt de maan bij de toepassing van het periodebeginsel voortaan niet meer mee. 
 
 
2.5 De toetsbaarheid van het periodebeginsel als consequentie 
 

Het copernicaanse stelsel heeft een consequentie die voor de verdere ontwikkeling van 
de astronomie door Kepler en van de fysica door Newton van bijzonder groot belang is 
geweest. Als je aanneemt dat de aarde jaarlijks om de zon draait, wordt het mogelijk de 
grootte van de overige planetenbanen ten opzichte van de aardbaan te bepalen en wel los 
van het periodebeginsel. Het gevolg hiervan is in de eerste plaats dat de deugdelijkheid van 
dit beginsel, dat op zichzelf in feite niet veel meer is dan een betrekkelijk willekeurige, 
maar wel aannemelijke hypothese, getoetst kan worden. Want de omloopstijden zijn bekend 
en als je over een methode beschikt los daarvan de grootteverhoudingen van de 
planetenbanen te bepalen, kun je een lijstje maken en kijken of het klopt dat langere 
perioden met grotere banen corresponderen. Welnu, het resultaat waartoe Copernicus 
gekomen is, luidt grofweg, dat Mercurius 0,36, Venus 0,72, Mars 1,5, Jupiter 5 en Saturnus 
9 keer zo ver van de zon verwijderd is als de aarde. Dat is een empirische bevestiging van 
het periodebeginsel. Maar er blijkt ook uit, dat het verband tussen omloopstijd en 
baangrootte niet lineair verloopt. Want was dat wel zo, dan zou bij voorbeeld de baan van 
Saturnus 30 keer zo groot moeten zijn als die van de aarde. Het wandelmodel moet dus 
met een korreltje zout worden genomen. De planeten bewegen niet allemaal met dezelfde 
snelheid. Het ringbaanmodel bevat kennelijk ook een kern van waarheid, want, om bij het 
voorbeeld van Saturnus te blijven: die beweegt zich trager voort dan de aarde. Uit de 
andere gevallen blijkt een vergelijkbare afwijking van het strikt lineair opgevatte 
periodebeginsel. Naar het centrum toe neemt de absolute snelheid toe. 

Het tweede gevolg van de door Copernicus ontwikkelde toetsing is, dat hij daardoor in 
staat wordt gesteld zijn systeem nader te preciseren. Hij kan een maquette maken die de 
verhoudingen van de verschillende planetenbanen ten opzichte van elkaar correct 
weergeeft. Was de eerder (21.c) besproken methode van Aristarchos om te bepalen hoeveel 
keer verder de zon van de maan verwijderd is dan de maan, praktisch uitvoerbaar, dan zou 
Copernicus ook nog de schaal van zijn model hebben kunnen aangeven. 

Ptolemaeus meende wel de volgorde van de planeten te kunnen bepalen, maar was niet 
in staat te preciseren hoeveel verder de één van het centrum verwijderd is dan de ander. 
Wel kon hij aangeven hoe groot de epicycles die Mercurius en Venus geacht worden te 
bestrijken, zijn ten opzichte van de grote cirkel die door het centrum van het betreffende 
epicycle wordt beschreven. Hoe gaat dat in z’n werk? 

Wanneer de betreffende planeet, zeg Venus, haar uiterste positie t.o.v. de zon bereikt 
heeft, kan uiteraard worden vastgesteld hoe ver die dan van het centrum van de zon en dus 
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ook van het middelpunt van haar epicycle verwijderd is. Noemen we het standpunt van de 
aardse waarnemer A en het middelpunt van de epicycle M en de positie die Venus dan 
inneemt V, dan is ons de hoek MAV bekend. Verder weten we op puur meetkundige 
gronden ook nog het volgende: een voorwerp dat een cirkelbaan beschrijft, (of het nu een 
planeet is of een kindje in een draaimolen doet er niet toe) en dat vanuit een punt P 
bekeken wordt dat buiten die cirkel gelegen is, maar wel in hetzelfde vlak als die cirkel, 
lijkt het verst van het middelpunt verwijderd te zijn, wanneer de kijkrichting de cirkel 
raakt. Want elke lijn die de cirkel vanuit P snijdt, maakt met PM een kleinere hoek dan de 
twee raaklijnen die vanuit P getrokken kunnen worden. Verder weten we eveneens op puur 
meetkundige gronden, dat elke lijn die een cirkel raakt loodrecht staat op de straal die 
vanuit het middelpunt naar de raaklijn toeloopt. Passen we dit alles toe op Venus, dan 
blijkt de situatie als volgt te zijn: Venus lijkt het verst van de zon af te staan, als de lijn AV 
haar cirkelbaan raakt. Hoek MVA moet dan dus recht zijn. En omdat hoek MAV gemeten 
kan worden, is ons de vorm van de driehoek AVM bekend. En dat is voldoende om de 
verhouding van de lijnstukken AV en AM te kunnen bepalen (zie figuur) 

 

 
Afbeelding 9 Bepaling relatieve baangrootte binnenplaneet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het kader van het copernicaanse systeem kan aan het resultaat van deze 

meetmethode een veel interessantere betekenis worden toegekend. Immers, zodra wordt 
aangenomen dat Venus niet om een denkbeeldig, met de zon meedraaiend punt 
heendraait, maar om de zon zelf, kan M worden vervangen door het middelpunt van de 
zon. Nemen we verder aan dat de aarde evenals Venus om de zon heendraait, dan geeft de 
verhouding AV:AM aan hoe groot de baan van Venus is ten opzichte van de aardbaan. 

Om bij de buitenplaneten de relatieve baangrootte te bepalen, keert Copernicus op zeer 
vernuftige wijze de hierboven beschreven methode binnenstebuiten. Stel dat we met 
Jupiter te doen hebben, dan is gezien vanuit Jupiter de aarde een binnenplaneet. Bewoners 
van Jupiter zouden dus op precies dezelfde manier de relatieve grootte van de aardbaan 
kunnen bepalen als wij de relatieve grootte van de Venus- of Mercuriusbaan (zie figuur) 

 

 
Afbeelding 10 Bepaling relatieve baangrootte buitenplaneet 
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Wanneer zien zij de aarde op maximale afstand van de zon staan? Helaas kunnen we 
het hen niet vragen. Maar gelukkig is dat ook niet nodig. Want we weten dat dat gebeurt 
wanneer hoek JAM recht is. En wij zijn vanuit onze aardse positie in staat vast te stellen 
wanneer dat het geval is, namelijk wanneer vanuit ons gezien Jupiter 90º van de zon 
verwijderd is. Op dezelfde manier kunnen we ook bepalen wanneer vanuit Jupiter de aarde 
in dezelfde richting te zien is als het middelpunt M van de zon. Dat gebeurt namelijk 
wanneer de aarde zich in positie A´ bevindt, precies tussen Jupiter en de zon. Voor ons is 
Jupiter dan 180º van de zon verwijderd. Stellen we nu op beide momenten vast in welke 
richting ten opzichte van de vaste sterren de zon te zien is wanneer de aarde zich in A 
bevindt en wanneer ze zich in A• bevindt, dan weten we hoe groot de boog is die de aarde in 
die tussentijd heeft doorlopen. We kunnen hoek AMA´ oftewel hoek AMJ bepalen. En dus 
weten we genoeg om de vorm van driehoek JAM te achterhalen. De verhouding JM:AM is 
ons dan bekend. 

 
 

2.6 Argumenten voor de dagelijkse rotatie van de aarde (ad A) 
 

In de eerder (1.5) gegeven beschrijving van de elementaire astronomische gegevens ben 
ik begonnen met de meest opvallende beweging, de schijnbare dagelijkse rotatie van alle 
hemellichamen om ons heen (type A). Gezien vanuit dat perspectief konden de 
bewegingen van de planeten (type B) als betrekkelijk langzame, extra rotaties worden 
opgevat. In de tot nu toe geschetste reconstructie van de copernicaanse kritiek op het 
ptolemaeïsche systeem ben ik welbewust andersom te werk gegaan. Ik ben begonnen met 
de planetenbewegingen omdat die voor Copernicus van primair belang zijn. Het gevolg is, 
dat de beweging van het type A hier pas in tweede instantie aan bod komt en daardoor ook 
in een ander licht komt te staan. Die verschijnt nu als een snelle extra beweging die aan de 
reeds beschouwde bewegingen toegevoegd dient te worden.  

Zien we deze beweging tegen de achtergrond van het eerder genoemde periodebeginsel, 
dan blijkt die niet alleen sneller te zijn, maar ook van totaal andere aard. Het zou namelijk 
in de eerste plaats een algemene beweging moeten zijn waaraan zowel de planeten als de 
vaste sterren deelnemen en in de tweede plaats een beweging die niet verloopt volgens het 
patroon van een meer of minder strikt opgevat wandelmodel, maar volgens het patroon 
van het radmodel. De schijnbare beweging is immers zodanig, dat niet de absolute snelheid 
overal ongeveer dezelfde is, maar de hoeksnelheid overal exact gelijk is. Alles draait per 
sterrendag precies 360º. Alle hemellichamen bewegen om ons heen alsof ze aan één enorm 
rad van avontuur bevestigd zijn. 

Wat is de consequentie hiervan voor de planeten? De maan die zich het dichtst bij de 
draaiïngsas bevindt, zal een extra beweging moeten uitvoeren die ongeveer 27 keer zo snel 
is als haar maandelijkse beweging. Mercurius, Venus en de zon die door Ptolemaeus geacht 
worden allemaal krachtens hun eigen beweging in één jaar om ons heen te draaien, zullen, 
om de dagelijkse rotatie bij te kunnen houden, een extra beweging moeten uitvoeren die 
365 keer zo groot is. Aan de tweejaarlijkse beweging van Mars zal een ca. 700 keer zo snelle 
beweging toegevoegd moeten worden. Jupiter, die nog verder van de hemelas verwijderd is, 
zal dagelijks met een snelheid moeten rondwentelen die meer dan 4000 keer zo groot is als 
z’n eigen ca. 4000 dagen durende rotatie. Bij Saturnus, die nog verder weg staat, scheelt het 
een factor 11.000. En van de vaste sterren die zich in de buurt van de hemelquator 
bevinden, wordt nog veel meer gevraagd. Want die zijn, ook volgens Ptolemaeus, 
onmetelijk veel verder van ons verwijderd dan Saturnus. 

Dit alles klinkt nogal onwaarschijnlijk, maar het wordt nog veel onwaarschijnlijker 
wanneer we de in 1.5 gekozen benaderingswijze volgen door de dagelijkse rotatie als een 
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primair gegeven te beschouwen, waaraan de eigen bewegingen van de planeten moeten 
worden toegevoegd. Want die eigen bewegingen verlopen in tegengestelde richting, niet 
van Oost naar West, maar van West naar Oost. Ze dienen dan dus als kleine vertragingen 
opgevat te worden. De maan bij voorbeeld dient één zevenentwintigste van haar dagelijkse 
snelheid in te leveren om haar eigen, zevenentwintig dagen durende omwenteling uit te 
kunnen voeren. Jupiter slechts één kwart promille en Saturnus nog minder dan één tiende 
promille. Gezien vanuit dit perspectief blijkt het periodebeginsel tot een lachertje 
gedegradeerd te zijn. Want wat houdt dat beginsel in als je het bij voorbeeld toepast op 
Jupiter en Saturnus? Je zegt dan: Saturnus heeft ruim twee keer zoveel tijd nodig de tekens 
van de dierenriem te doorlopen als Jupiter. Dat is een onloochenbaar empirisch gegeven. 
Hoe dient het verklaard te worden? Niet door aan te nemen dat Saturnus trager is dan 
Jupiter, maar dat z’n baan groter is. Dit klinkt mooi zo lang van de dagelijkse beweging is 
geabstraheerd. Maar zodra die als werkelijk aanwezig wordt voorondersteld, verliest deze 
verklaring z’n aannemelijkheid volledig. Want waarom zou het Saturnus, die sowieso al 
dagelijks veel sneller om ons heendraait dan Jupiter, meer moeite kosten z’n eigen baan te 
beschrijven? Een minieme vertraging zou al voldoende zijn om Jupiter bij te kunnen 
houden. 

Zoals uit dit alles blijkt, is de kern van de kritiek van Copernicus op de gangbare 
interpretatie van de dagelijkse rotatie geschoeid op dezelfde leest als zijn kritiek op de 
ordening van de planeten. Zijn bezwaar luidt, dat het geocentrische stelsel inconsistent is. 
Het maakt gebruik van verschillende, elkaar tegensprekende gezichtspunten. Het 
periodebeginsel wordt met het radmodel gecombineerd. En dat is onmogelijk. Als je aan 
de vooronderstelde dagelijkse rotatie van alle hemellichamen realiteitswaarde toekent, dan 
is er voor de toepassing van het periodebeginsel op de bewegingen van de planeten geen 
ruimte meer. Alles valt dan in duigen. De ordening van de planeten kan überhaupt niet 
meer verantwoord worden. 

Wil je dat voorkomen, wil je het periodebeginsel serieus nemen, dan is er, aldus 
Copernicus, maar één simpele oplossing: de dagelijkse rotatie van alles en slecht alles wat 
de aarde te boven gaat, is slechts de weerschijn van een dagelijkse, tegengestelde rotatie die 
alleen de aarde uitvoert. Het rad van avontuur wordt aldus geweldig verkleind zodat de 
bewegingen van de planeten er niet meer door verstoord worden. Want ook al lijkt de 
aarde ons geweldig groot te zijn, in het universum als geheel is het slechts een stipje. 
Bovendien, als eerder al is aangetoond dat de interne consistentie van het wereldsysteem 
alleen gered kan worden door aan te nemen dat de aarde een jaarlijks om de zon draaiende 
planeet is, wat is er dan nog tegen aan die aarde ook nog een tweede beweging toe te 
kennen? 

Het gevolg van dit alles is niet alleen dat de planeten voortaan alleen nog maar hun 
eigen beweging om het centrum hoeven uit te voeren, maar ook dat zij de enige 
hemellichamen zijn die überhaupt bewegen. Want de sfeer van de vaste sterren komt nu 
evenals de in het centrum geplaatste zon stil te staan. 
En dat heeft een kwalitatieve, filosofisch relevante 
betekenis. Centrum en periferie zijn voortaan met 
elkaar verbonden. Dat doet onmiskenbaar denken aan 
de in 1.2 vermelde metafysische speculatie van 
Cusanus. De hiërarchie wordt anders opgevat dan in 
het geocentrische stelsel. Daar corresponderen de 
letterlijke en de figuurlijke betekenis van “hoger” en 
“lager” exact met elkaar. In het copernicaanse systeem 
is dat niet meer het geval omdat het centrum en de 
periferie, de lichtgevende zon en de lichtgevende vaste 

Afbeelding 11 Maantekening Galilei 
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sterren, beide geacht worden in figuurlijke zin ‘hoger’ te staan dan de daartussen 
bewegende planeten. Die worden nu niet meer geacht zelf licht te kunnen geven. Want als 
de aarde, die, zoals we uit ervaring weten, haar licht van de zon ontvangt, een planeet is, 
dan ligt het voor de hand aan te nemen dat voor de overige planeten hetzelfde geldt. 
 
 
2.7 De voorspellende kracht van de copernicaanse theorie 
 

Galilei (1564-1624) was één van de allereerste astronomen die dankbaar van de aan het 
begin van de zeventiende eeuw uitgevonden telescoop gebruik heeft gemaakt. Wat voor 
nieuws heeft de sterrenhemel te bieden als je van een eenvoudige veldkijker gebruik maakt 
die een keer of zes vergroot? Er zijn drie verschijnselen te noemen die allemaal als 
bevestiging van het heliocentrische wereldbeeld opgevat kunnen worden: ze tonen de 
voorspellende kracht van de theorie van Copernicus. Zijn blik reikte verder dan hij zelf 
heeft kunnen zien! 

a) De maan blijkt kraters en bergen te hebben. Kennelijk is ze veel tastbaarder, veel 
minder etherisch dan de aanhangers van het ptolemaeïsche stelsel in navolging van 
Aristoteles hadden aangenomen. Volgens hen zouden de hemellichamen slechts 
zichtbaar zijn, niet tastbaar. Het zou principieel onmogelijk zijn op de maan te lopen. 
De verrekijker onthult dat de hemelsbrede kloof tussen het aardse en het hemelse een 
illusie is die gevoed wordt door de gebrekkigheid van het blote oog.  
b) Jupiter, die in eerste instantie als een heldere, geelachtige ster verschijnt, ziet er door 
de telescoop als een schijfje uit waarnaast vier kleine lichtende puntjes te zien zijn die, 
zoals Galilei op basis van systematische observaties constateerde, in de loop van de tijd 
zonder Jupiter te verlaten van positie veranderen. Kortom: Jupiter heeft manen. En dat 
is een boodschap warmee Copernicus bijzonder blij geweest zou zijn. Want in zijn 
systeem is er maar één maan en dus ook maar één planeet die het voorecht geniet door 
een satelliet begeleid te worden. De symmetrische, systematische opbouw van zijn 
systeem wordt door de maan enigszins verstoord (zie 2.4). Het zou gezien vanuit zijn 
standpunt veel mooier zijn als de aarde geen maan had of als de aarde niet de enige 
planeet was met een maan. De telescoop leert dat het laatste het geval is.  
c) Venus blijkt net als de maan 
schijngestalten te vertonen. Voor 
Galilei was dat een openbaring. Want 
wat blijkt daaruit? Niet dat Venus een 
maan is van een andere planeet, maar 
dat ze evenals de aarde en de maan het 
licht dat ze geeft, ontvangt van de zon. 
Wij zien dat licht in de vorm van 
schijngestalten omdat Venus gezien vanuit de aarde een binnenplaneet is. Zoals in 2.6 
al aan de orde is gekomen, nam Copernicus aan dat alle planeten door de zon worden 
beschenen. Maar hij kon het niet bewijzen.  

Afbeelding 12 Venusfasen volgens Galilei 

 
 
2.8 De kwetsbaarheid van het copernicaanse systeem 
 

Zoals uit het voorafgaande gebleken is, heeft de door Copernicus aangebrachte 
vernieuwing twee aspecten: 

a) Doordat de aarde en de zon van plaats verwisselen, wordt de aarde tot hemellichaam 
gepromoveerd en verdwijnt het traditionele onderscheid tussen het aardse, opgevat als 
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het ondermaanse en het hemelse. We kijken niet alleen naar de hemel, maar zijn ook in 
de hemel. Dit aspect van de theorie van Copernicus is niet alleen astronomisch van aard, 
maar heeft ook een religieuze betekenis, zowel voor zijn aanhangers als voor zijn 
tegenstanders. Denk aan het Nieuwe Testament: “Het Koninkrijk der Hemelen is op 
aarde”.  
b) Copernicus kent aan de aarde niet alleen een andere, meer verheven positie toe, maar 
ontneemt haar ook de rust waarvan ze in het ptolemaeïsche systeem kon genieten. De 
aarde wordt geacht twee, of eigenlijk drie hemelse bewegingen uit te voeren. Maar 
daarmee is nog niet alles gezegd; want zoals we uit ervaring weten, is de aardse materie 
ook nog zwaar. Alle voorwerpen op aarde die de kans krijgen ongehinderd naar 
beneden te bewegen, d.w.z. naar het aardcentrum, doen dat spontaan. Hoe verhoudt 
zich deze natuurlijke centripetale tendens tot de hemelse circulaire bewegingen waarin 
alle aardse materie daarnaast nog geacht wordt betrokken te zijn Dit aspect van de 
copernicaanse revolutie is fysisch en problematisch van aard. Het probleem van de 
samengestelde beweging, dat bij Ptolemaeus tot de zichtbare ‘planeten’ beperkt blijft 
(aan de zon en de maan wordt een dubbele beweging toegekend en aan de overige vijf 
dwaalsterren een driedubbele) keert bij Copernicus in een andere, verscherpte vorm 
terug doordat het op de aardse sfeer, waar alles in het teken staat van de zwaarte, wordt 
overgeplant.  
 
Het ziet er dus naar uit dat b) een schaduw werpt op a). De meeslepende, zo mooi 

klinkende slogan dat de aarde een hemellichaam is, lijkt alleen bijval te kunnen vinden bij 
zweverige mensen die hun ogen sluiten voor de zwaarte van de aardse materie. Mensen die 
daartoe niet bereid zijn, mensen die met beide benen op de grond staan, kunnen in de 
theorie van Copernicus moeilijk iets anders zien dan een uiterst vernuftige, maar abstracte, 
gekunstelde en wereldvreemde gedachteconstructie, een elegant model, waarvan bij 
astronomische berekeningen dankbaar gebruik kan worden gemaakt, maar waaraan geen 
realiteitswaarde toekomt.  

De autoriteit op het gebeid van de fysica was de beroemde Griekse filosoof Aristoteles 
(384-322 v. Chr.) wiens natuurfilosofische geschriften in de loop van de Middeleeuwen 
dankzij de Arabieren in het westen bekend waren geworden. Zijn gezag was enorm, maar 
niet van dien aard dat men hem klakkeloos napraatte. Het is eerder zo, dat iedereen die op 
het gebied van de natuurbeschouwing iets nieuws naar voren wilde brengen, zich verplicht 
voelde dat te doen in het kader van een kritisch commentaar op zijn opvattingen. De hele 
aristotelische natuurfilosofie stond in het teken van hetzelfde geocentrische wereldbeeld 
dat zes eeuwen later dankzij Ptolemaeus een canonieke vorm heeft gekregen.  

Het fysische bezwaar dat door aristotelici tegen Copernicus naar voren wordt gebracht, 
luidt als volgt: zelfs als je afziet van de jaarlijkse beweging die door Copernicus aan de 
aarde wordt toegeschreven, zelfs als je je geheel en al beperkt tot de vooronderstelde 
dagelijkse rotatie van de aarde om haar as, dan blijkt zijn theorie in strijd te zijn met de 
ervaring. We weten immers hoe enorm groot de aarde ongeveer is. Alles wat zich op de 
evenaar bevindt, zou in één enkel etmaal een afstand van ca. 40.000 km moeten afleggen. 
Het zou dus moeten bewegen met een snelheid van ca. 1660 km per uur oftewel 450 meter 
per seconde! In onze streken zou die snelheid wat kleiner zijn, maar altijd nog groot 
genoeg om overweldigend te zijn. Er zou een permanente, vernietigende oostenwind 
moeten waaien en vallende voorwerpen zouden systematisch westwaarts moeten afwijken 
omdat de aarde tijdens hun val naar het oosten wegdraait. Maar, aldus de aristotelici, van 
dat alles is niets te merken. 

Copernicus heeft de eerste druk van zijn hoofdwerk pas op z’n sterfbed in handen 
gekregen. Hij heeft dus niet meer kunnen meemaken hoe zijn ideeën door de wereld 
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ontvangen zouden worden. Maar hij heeft er wel een goed voorgevoel van gehad. Hij was 
voldoende op de hoogte van de aristotelische fysica om in zijn boek te kunnen anticiperen 
op het hierboven geschetste bezwaar dat ook later, in de tijd van Galilei, zo’n belangrijke 
rol is gaan spelen in de discussie over de realiteitswaarde van het copernicaanse systeem. 
Zijn antwoord luidt: “jullie aristotelici vooronderstellen dat de bewegingen die ik aan de 
aarde toeken, gedwongen zouden zijn. Maar dat is niet het geval. Ze zijn even natuurlijk als 
de bewegingen die aan de zwaarte toegeschreven moeten worden”. Voor echte aristotelici 
was deze repliek niet bevredigend. Ze wezen er op dat de aardse stof niet verschillende 
naturen tegelijk kan hebben: zowel de neiging naar het aardcentrum toe te bewegen als de 
neiging dagelijks om de aardas te draaien als de neiging jaarlijks om de zon rond te 
wentelen.  
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3 VAN GALILEI TOT NEWTON (verkorte versie) 
 
 
3.1 De logica van het aristotelische bezwaar 
 

Alvorens in te gaan op het belangrijkste argument dat Galilei tegen de aristotelici naar 
voren heeft gebracht om de fysische mogelijkheid van de dagelijkse rotatie van de aarde 
aan te tonen, wil ik in deze paragraaf eerst even stil staan bij de door Galilei bekritiseerde 
vooronderstelling waarop de aristotelische gedachtegang is gebaseerd. Voor het overige 
verwijs ik naar het tweede deel, met name de paragrafen 8.6 en 8.7. 

Essentieel voor het aristotelische perspectief is, dat in de aardse sfeer alles in het teken 
staat van een gebrekkige vorm van teleologie. Beperken we ons tot de bewegingen van 
zware lichamen, dan kunnen we weliswaar zeggen dat die niet altijd gedwongen zijn, maar 
dan moet daar direct aan worden toegevoegd dat zelfs de meest natuurlijke en spontane 
beweging, de vrije val, dwang vooronderstelt. Want dat is volgens Aristoteles een beweging 
naar de nog niet bereikte natuurlijke plaats. Die vooronderstelt dus een weliswaar 
onvermijdelijke, maar desondanks gedwongen verwijdering van de natuurlijke plaats. 

De door Galilei ter discussie gestelde vooronderstelling houdt in, dat voor zware 
lichamen alle bewegingen die op een of andere manier afwijken van de verticale beweging 
omlaag, iets gedwongens hebben en daarom kracht vereisen. Waarom is dat volgens 
Aristoteles zo? Omdat er in het algemeen maar één type beweging is die geen kracht vereist: de 
natuurlijke beweging naar de natuurlijke plaats. Deze stelregel geldt voor Aristoteles niet 
alleen voor alles wat zwaar is, maar ook voor andere elementen dan het voor de zwaarte 
verantwoordelijke element aarde. Het kost bij voorbeeld geen kracht vuur omhoog te laten 
bewegen. Ja, nog sterker, het geldt volgens Aristoteles ook voor het hemelse element. Alle 
hemellichamen bevinden zich op hun natuurlijke plaats en dus kan er bij hen van een 
spontane beweging, naar hun natuurlijke plaats geen sprake zijn. De bewegingen die ze in 
feite uitvoeren, zijn natuurlijk in die zin dat ze overeenstemmen met hun aard en dat ze 
zich niet van hun natuurlijke plaats verwijderen. Maar het is desondanks een beweging die 
kracht vereist.  

Ondanks het feit dat de aristotelische natuurbeschouwing in twee rigoureus 
gescheiden delen uiteenvalt, aardse en hemelse fysica, is er toch een algemeen beginsel te 
vinden dat aan beide onderdelen ten grondslag ligt en dat het verband tussen beweging en 
kracht betreft: elke beweging die niet rechtlijnig naar de natuurlijke plaats van het bewegende 
voorwerp toegaat, vereist kracht om in stand gehouden te worden. En dus zal zo’n niet rechtlijnig 
naar de natuurlijke plaats toe gaande beweging vanzelf verminderen, zodra de betreffende 
kracht wegvalt. 

Dit laatste is het punt waar het in de discussie met de volgelingen van Copernicus om 
gaat. Verplaatsen we ons in de positie van een aristotelicus, dan lijkt de aanname dat de 
aarde een planeet zou zijn die jaarlijks om de zon draait, te gek om los te lopen. We 
concentreren ons dus op de andere door Copernicus aan de aarde toegekende beweging: de 
dagelijkse rotatie. Daar valt eventueel nog zinnig over te praten. Voor de aarde als geheel 
zou die draaiing niet een beweging zijn naar haar natuurlijke plaats, maar eerder een 
hemelse beweging met behoud van natuurlijke plaats. Dat zou zelfs zo zijn als je aanneemt 
dat de aarde thuishoort in een baan om de zon. Want door de dagelijkse rotatie wordt die 
baan niet verlaten. Een dergelijke beweging vereist kracht om in stand gehouden te 
worden. Laten we daarom aannemen dat die kracht door een bovenzinnelijk wezen, een 
engel of God voortdurend wordt uitgeoefend.  

Tot zover lijkt er nog geen vuiltje aan de lucht te zijn. De moeilijkheid is echter dat de 
aarde niet een perfect afgeronde bol is, maar dat zich op haar oppervlak allerlei loslopende 
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wezens en allerlei voorwerpen en stoffen bevinden die zich van het geheel hebben 
afgezonderd. Zolang die door hun zwaarte, hun streven naar het middelpunt van de aarde, 
in contact zijn met het aardoppervlak, zullen ze met de aarde meedraaien. Maar zodra ze 
de kans krijgen vrij ten opzichte van het aardoppervlak te bewegen, zal de op de aarde als 
geheel uitgeoefende kracht geen grip meer op hen hebben en zal dus de snelheid waarmee 
ze aanvankelijk ronddraaiden, vanzelf verminderen. Een steen die wordt vastgehouden 
door een zich boven op een toren bevindend mens, zit vast aan de aarde en draait dus 
netjes in 24 uur rond. Maar zodra de steen wordt losgelaten, is het contact met moeder 
aarde verbroken en zal de vooronderstelde oostwaartse beweging vanzelf verminderen met 
als gevolg dat hij niet recht onder de toren zou neerkomen, maar een stuk verder naar het 
westen.  

 
 

3.2 Galilei’s kritiek 
 

In de vorm van een socratisch gesprek legt 
Galilei, in de gedaante van Salviati zijn 
aristotelische opponent Simplicio drie vragen voor. 
De eerste luidt: hoe zal een zwaar lichaam, zeg een 
harde bronzen bal, bewegen als het op een 
gelijkmatig hellend vlak wordt gelegd? Simplicio 
antwoordt: Naar beneden en wel steeds sneller. 
Want voorzover die bal de kans krijgt dichter bij 
zijn natuurlijke plaats te komen, zal zijn snelheid 
gaandeweg toenemen. Tweede vraag: hoe zal die bal 
zich gedragen als ik hem een duw geef en over dat 
hellend vlak omhoog laat rollen? Dan zal, volgens 
Simplicio, de beweging vanzelf uitdoven. Want 
voorzover iets zwaars omhoog wordt bewogen, 
verwijdert het zich verder van zijn natuurlijke 
plaats. Zodra de dwingende, opwaartse kracht niet 
meer wordt uitgeoefend, volgt die bal zijn eigen natuur.  

Afbeelding 13Galilei 

De cruciale derde vraag luidt: hoe zal die bal bewegen als ik hem laat rollen over een 
oppervlak dat noch omhoog gaat noch omlaag, over een horizontaal oppervlak dus dat 
overal even ver van het aardoppervlak verwijderd is? Nu wordt Simplicio paradoxaal 
genoeg gedwongen, niet door Salviati wel te verstaan, maar door het natuurlijke licht van 
zijn eigen verstand, toe te geven dat er in dit geval noch de eerder genoemde reden voor 
versnelling, noch de eerder genoemde reden voor vertraging aanwezig is. Hij zou kunnen 
antwoorden dat er vertraging optreedt maar om een andere reden dan bij de beweging 
omhoog. Dat geeft Salviati ook toe. Uiteraard heeft in alle drie gevallen wrijving en 
luchtweerstand een minieme vertragende werking. Maar als daar van geabstraheerd wordt, 
moet het antwoord luiden: die bal zal met dezelfde snelheid voort blijven rollen ondanks 
het feit dat er geen kracht werkzaam is die die beweging in stand houdt. 

Dit laatste is het springende punt. De door Copernicus aangenomen dagelijkse rotatie 
van de aarde is misschien wel door goddelijke interventie ontstaan, maar heeft sindsdien 
geen kracht van beweging meer nodig om voort te blijven duren. Het algemene 
aristotelische beginsel dat elke beweging die niet rechtlijnig naar de natuurlijke plaats van 
het bewegende voorwerp toegaat een kracht vereist om in stand gehouden te worden, is 
onjuist. En dus vervalt ook het argument dat vallende voorwerpen westwaarts zouden 
moeten afwijken.  
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Galilei drijft dus heel behoedzaam een wig in het aristotelische onderscheid tussen 
natuurlijke en tegennatuurlijke aardse beweging. Er is een derde mogelijkheid, die in het 
teken staat van indifferentie en dus niet teleologisch van aard is.  

Het is een inerte beweging die onafhankelijk van externe krachten blijft voortbestaan. 
Kortom, Galilei formuleert hier een eerste, voorzichtige, circulaire versie van de wet die 
later als traagheidswet bekend zou worden. Die vormt het eigenlijke breekpunt met de 
aristotelische opvatting over kracht en beweging en kan daarom ook als symbool worden 
gezien van de moderne natuurwetenschap. Daarmee is niet gezegd dat nu in één keer 
volledig vast ligt hoe het krachtbegrip voortaan bepaald moet worden, maar wel dat de 
contouren van de nieuwe benaderingswijze zich bij Galilei beginnen af te tekenen. Zijn 
‘traagheidswet’ legt niet vast hoe een 
voorwerp beweegt, maar alleen hoe het 
beweegt als aan bepaalde voorwaarden 
is voldaan. Als er geen kracht van 
buitenaf meer op inwerkt, blijft het in 
de bewegingstoestand die het gekregen 
heeft.  

Een dergelijke als-dan wet zou door 
een handelend, in de loop van de 
natuurverschijnselen ingrijpend wezen, 
God of een mens, gebruikt kunnen 
worden om één of ander doel te 
realiseren. Of de voor dat doel vereiste 
condities vervuld zijn, wordt open 
gelaten en of het bedoelde effect 
optreedt eveneens. Het enige wat wordt 
uitgesloten is, dat de condities zich 
zouden voordoen en het effect uitblijft. 
De samenhang is natuurlijk en 
onverbrekelijk. Moderne natuurwetten 
worden geacht onschendbaar te zijn. 
De aristotelische opvatting dat de 
natuur der dingen geschonden kan 
worden en dat de natuur zich soms 
vergist, namelijk wanneer ze haar doel 
niet bereikt, wordt rigoureus van de 
hand gewezen. De natuur heeft geen doeleinden en vergist zich nooit. Hoogstens kunnen 
wij van haar wetten gebruik maken om onze doeleinden te realiseren. 

Afbeelding 14 Titelblad Dialoog Galilei, voorstellende 
Aristoteles, Ptolemaeus en Copernicus 

En andersom kunnen we ook welbewust bepaalde kunstmatige condities realiseren om 
er achter te komen volgens welke wetmatigheid de natuur werkt. Kortom, we kunnen 
experimenten uitvoeren, we kunnen in de natuur ingrijpen om de natuur beter te leren 
kennen. En in de mate waarin we de natuur beter hebben leren kennen, kunnen we 
succesvoller in haar verloop ingrijpen. Elk experiment vereist technische vaardigheid en 
levert de mogelijkheid tot nieuwe technische toepassingen die voor de uitvoering van 
nieuwe experimenten gebruikt kunnen worden. 

 
Galilei heeft daadwerkelijk allerlei experimenten gedaan, maar hij legt minstens 

evenveel nadruk op het belang van gedachte-experimenten. Galilei is namelijk een 
platonist die heilig gelooft in aangeboren inzichten die middels de socratische methode 
manifest kunnen worden gemaakt. Zo bewijst hij bij voorbeeld op puur a-priorische 
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gronden dat lichte en zware voorwerpen even snel vallen. Dat gaat als volgt: Iedereen, ook 
iemand die denkt dat zware dingen sneller vallen, geeft toe dat twee even grote en even 
zware voorwerpen die van precies hetzelfde materiaal gemaakt zijn, even snel vallen en wel 
op dezelfde manier. Welnu, laat je twee zulke voorwerpen, zeg twee biljartballen, op 
hetzelfde moment van precies dezelfde hoogte los, dan zullen ze niet alleen op hetzelfde 
moment op de grond neerkomen, maar ook gedurende hun val steeds zij aan zij blijven. En 
dus, zo zegt Galilei, zou je ze ook aan elkaar vast kunnen maken. Geen van tweeën zou de 
ander hinderen. En dan heb je een voorwerp dat twee keer zo zwaar is als één biljartbal en 
dat desondanks precies even snel valt. 

 
 
3.3 Kracht en beweging volgens Descartes 
 

Descartes heeft getracht de benaderingswijze van Galilei in een omvattend methodisch 
verantwoord kader te plaatsen. Hij hoopte de filosofie samen met de nieuwe fysica 
definitief op het rechte spoor te zetten. In feite heeft Descartes voor de natuurwetenschap 
minder betekend dan hij hoopte. Al snel werd hij, ook in Frankrijk, geheel en al door 
Newton (1643-1727) overvleugeld (zie hieronder 3.5). Maar diens nieuwe ideeën zijn in 
belangrijke mate gevormd in en door een kritiek op Descartes. 

Desalniettemin is er in de Principia Philosophiae, het werk waarin Descartes zijn fysica 
uiteenzet, minstens één principe te vinden dat een algemene en duurzame erkenning heeft 
gevonden. In §39 van het tweede deel wordt de ons bekende lineaire traagheidswet voor het 
eerst geformuleerd: elk lichaam dat beweegt tracht z’n beweging rechtlijnig voort te zetten.  

Om dit te onderbouwen wijst Descartes er op dat er kracht voor nodig is een voorwerp 
dat aan een touw bevestigd is, rond te laten draaien. Zodra het zich van het touw weet los 
te maken, zal het rechtlijnig voortbewegen. In Galilei’s beschouwing betreffende de over 
het aardoppervlak voortrollende bal speelt de zwaartekracht een essentiëlere rol dan hij 
suggereert. Maar, zoals straks zal blijken, huldigt Descartes over die zwaartekracht een 
heel andere opvatting dan wij gewend zijn, een prenewtoniaanse, strikt mechanicistische 
opvatting.  

Kijken we naar bovenstaande formulering van de lineaire traagheidswet, dan trekt het 
woord “tracht” direct onze aandacht. Dat riekt naar aristotelische teleologie! Is die 
verdenking terecht? In ieder geval is de tendens die Descartes aan alle materie toeschrijft, 
niet zoals in de aristotelische aardse fysica, gericht op het bereiken van de natuurlijke 
plaats. Het begrip ‘natuurlijke plaats’ is definitief afgeschaft. En die ‘tendens’ is evenmin 
geconcipieerd naar het model van de door Aristoteles aan de hemellichamen toegekende 
neiging in een bepaald ritme rond te draaien. Waarop is het streven waarover Descartes 
spreekt dan wel gericht? Op het rechtlijnig voortzetten van de beweging die het 
betreffende voorwerp feitelijk heeft. 

Kan deze tendens gefrustreerd worden? Het lijkt van wel, want als er een kracht op het 
bewegende voorwerp wordt uitgeoefend, zoals bij het aan een touw bevestigde gewicht dat 
in het rond wordt gedraaid, dan wordt het gedwongen een koers te volgen die van zijn 
rechtlijnige neiging afwijkt. We zijn dus, zo lijkt het, weer terug bij het aristotelische, door 
Galilei ter discussie gestelde onderscheid tussen natuurlijk en gedwongen beweging. 

Bij nader inzien echter blijkt er van echte dwang geen spreke te zijn. Want bewegende 
voorwerpen gedragen zich volgens Descartes als stoïcijns ingestelde mensen die alleen 
willen behouden wat ze hebben en nooit en te nimmer wat ze ooit hadden of straks 
zouden kunnen hebben. Dergelijke mensen zijn altijd tevreden. Ze schijnen op de 
toekomst gericht te zijn, maar leven in feite geheel en al in het nu. Zodra ze de helft van 
hun bezit verliezen, passen ze hun wensen onmiddellijk aan aan de nieuwe status quo. Een 
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moment waarop zo iemand meer of minder heeft dan hij wil, is nooit aan te wijzen. Het 
effect van kracht is dus niet, zoals Aristoteles aanneemt, gelegen in beweging, maar in een 
verandering van rechtlijnige beweging die onmiddellijk gelijk opgaat met een 
overeenkomstige verandering van de genoemde tendens.  

Waardoor wordt die kracht uitgeoefend? Als we afzien van de raadselachtige 
verbinding van lichaam en ziel, die volgens Descartes buiten het bestek valt van de 
wetenschap, kunnen we antwoorden: door de materie zelf. Het ene voorwerp oefent kracht 
uit op het andere. Bij voorbeeld: een rechtlijnig voortrollende biljartbal stoot tegen een 
stilliggende biljartbal aan, brengt die in beweging en blijft zelf stil liggen. Kennelijk 
oefenen beide biljartballen tijdens die botsing invloed op elkaar uit. Want ze veranderen 
beide van bewegingstoestand en dus verandert voor beide datgene wat ze willen behouden. 
Na de botsing neigt de aanvankelijk bewegende bal alleen nog maar naar het behoud van 
zijn rust, terwijl de aanvankelijk van z’n rust genietende bal nu alleen nog maar z’n 
beweging wil handhaven. 

Waar halen die biljartballen de kracht vandaan elkaars bewegingstoestand en elkaars 
wensen te kunnen veranderen? Hier stoten we op het tweede fundamentele principe van de 
cartesiaanse fysica! Zijn antwoord luidt namelijk (Principia II, §43), dat de zojuist 
besproken ‘traagheidskracht’, de tendens te volharden in de feitelijke bewegingstoestand, 
de enige kracht is die in de materie huist. Dat is typerend voor het harde, rationalistische 
karakter van Descartes’ mechanicisme. Elke invloed die dingen op elkaar uitoefenen, 
berust op een conflict. De bewegende biljartbal brengt krachtens z’n tendens z’n eigen 
beweging rechtlijnig voort te zetten, de aanvankelijk rustende bal in beweging. En de 
rustende brengt krachtens zijn tendens zijn rust te handhaven, de bewegende bal tot rust. 
Maar, zoals gezegd, wordt dit conflict op een heel elegante manier opgelost, namelijk zo, 
dat beide partijen volkomen tevreden uit de strijd komen.  

In dit alles ligt ook opgesloten, dat dingen alleen middels direct contact kracht op 
elkaar kunnen uitoefenen. Dat is volgens Descartes de enige begrijpelijke beïnvloeding. 
Alle krachten die op aantrekking schijnen te berusten en die dus ook op afstand schijnen 
te werken, zoals de zwaartekracht, de aantrekkingskracht die een magneet op een stuk ijzer 
uitoefent of de elektrostatische kracht waarmee een gewreven stuk barnsteen 
papiersnippertjes aantrekt, moeten in feite aan een stuwende en duwende werking van een 
onzichtbaar medium worden toegeschreven. Ook de beweging van de planeten wordt door 
Descartes in deze trant met behulp van een werveltheorie verklaard. 

Al deze verschijnselen worden niet toegeschreven aan het universele wezen van de 
materie, maar aan bijzondere omstandigheden of constellaties van partikeltjes die zich in 
feite in bepaalde regionen van het universum voordoen. Descartes is dan ook met 
Aristoteles van mening dat zwaarte een typisch aards verschijnsel is, terwijl hij anderzijds, 
geïnspireerd door Copernicus uitdrukkelijk verkondigt dat de materie overal in het 
universum van dezelfde aard is (Principia II,§22) 

 
Toen Newton in 1687 zijn beroemde, universele, hemel en aarde omspannende 

attractiewet wereldkundig maakte, brak hij met het tweede principe van Descartes 
natuurbeschouwing. Hij ontkende dat alle krachten waardoor lichamen van hun 
rechtlijnige uniforme beweging afwijken, uit de traagheid van de materie voortkomen. 
Newton deed een beroep op een tweede kracht die geacht wordt op afstand te werken: de 
zwaartekracht. De volgelingen van Descartes reageerden verontwaardigd. Newton, zo 
zeiden ze, doet een beroep op occulte, onbegrijpelijke invloeden. Hij wil kennelijk weer 
terug naar de Middeleeuwen. Maar de empiristen reageerden zeer opgetogen: Newton leert 
ons genoegen te nemen met wetmatigheden die niet apriori zijn in te zien. De charme van 
zijn theorie is juist dat die niet probeert verwondering weg te nemen, maar eerder op een 



 37

universeel wonder te attenderen. Newton laat verbanden zien tussen uiteenlopende 
verschijnselen zonder de pretentie te hebben achter de coulissen te kunnen kijken om te 
zien hoe het nu eigenlijk allemaal werkt.  

Hoe is Newton tot zijn attractiewet gekomen? Niet alleen door de cartesiaanse fysica te 
bekritiseren, maar ook en vooral door de wijzigingen die de astronoom Kepler in het 
systeem van Copernicus had aangebracht, aan een fysische analyse te onderwerpen. 
Newton verhoudt zich tot Kepler als Galilei tot Copernicus.  

 
 

3.4 De wetten van Kepler 
 

Kepler leefde en werkte in dezelfde tijd als Galilei. Beide waren enthousiaste 
aanhangers van Copernicus en in die hoedanigheid hebben ze elkaar ook als 
wapenbroeders begroet. Maar ze konden geen begrip voor elkaars werk opbrengen. Kepler 
was als fysicus te conservatief ingesteld om de vernieuwingen van Galilei te kunnen 
waarderen en Galilei was te veel gehecht aan het copernicaanse systeem om het belang van 
de door Kepler bewerkstelligde tweede astronomische revolutie in te zien. We zien dus dat 
de geschiedenis zich herhaalt: de astronomen lopen vooruit op de fysici; hun 
vernieuwingen hebben een incubatietijd van een aantal decennia nodig om in goede aarde 
te vallen. 

Kepler was zo mogelijk nog esoterischer en 
pythagoreïscher ingesteld dan de alchemist 
Newton, maar opmerkelijk genoeg zeker niet 
minder empirisch. Kepler ging zeer gewetensvol om 
met de waarnemingsgegevens die Tycho Brahe hem 
verstrekte. De deugden van het rationalisme en het 
empirisme waren in zijn karakter op 
wonderbaarlijke wijze met elkaar verenigd. Hij was 
er zó diep van overtuigd dat de kosmos tot in de 
kleinste détails volgens een exact en perfect, in 
mathematische taal geconcipieerd goddelijk plan 
geschapen is, dat hij zonder de moed te verliezen 
bereid was hypothesen die maar een klein beetje 
afweken van de empirische gegevens, in de 
prullenbak te gooien.  

Kepler is beroemd geworden door drie wetten 
die de bewegingen van de planeten beschrijven. 
Voor hij die ontdekte had hij echter ook een andere 
wet opgesteld die als voltooiing van het copernicaanse systeem bedoeld was en die in de 
verdere ontwikkeling van de astronomie en de natuurwetenschap geen enkele rol van 
betekenis heeft gespeeld. Deze allereerste wet die ik omdat hij niet meetelt voor het gemak 
als ‘nulde wet’ zal betitelen, heeft een heel ander karakter dan de overige drie. Het is een bij 
uitstek esoterische wet die niet voldoet aan de in 3.2 beschreven eisen waaraan een 
moderne natuurwet moet voldoen. Juist daarom is Keplers nulde wet interessant. Die laat 
ex negativo zien welke koers de moderne natuurwetenschap gevolgd heeft. Vandaar dit 
kleine excurs. 

Afbeelding 15 Brahe 

Toen Kepler had kennis genomen van de nieuwe ordening die Copernicus aan de 

Afbeelding 16 Regelmatige veelvlakken volgens de Timaeus van Plato 
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hemelse sferen had toegekend en tevens van hun in 2.5 beschreven grootteverhouding, 
vond hij dit alles zó schitterend, dat hij op zoek ging naar een antwoord op de vraag 
waarom er nu juist niet meer en niet minder dan 6 planeten zijn en waarom hun 
onderlinge afstanden zich nu juist zo tot elkaar verhouden als Copernicus had vastgesteld 
en niet anders. Het moet, zo dacht hij, een volledige serie zijn. Is er in de wiskunde iets 
dergelijks te vinden? Ja, de regelmatige veelvlakken, d.w.z. lichamen die op een regelmatige 
wijze door regelmatige veelhoeken worden begrensd vormen zo’n serie. Want de Grieken 
hadden al bewezen dat er vijf en slechts vijf van dergelijke lichamen bestaan: die hebben 
respectievelijk vier, zes, acht, twaalf en twintig zijvlakken. In de Timaeus van Plato hadden 
ze al een zeer belangrijke natuurfilosofische rol gespeeld. (zie figuur) 

Elk regelmatig veelvlak past zowel om 
een bol als in een bol. Door uit te gaan van 
een bol die je als eenheid beschouwt, de 
sfeer waarin de aarde om de zon draait, kun 
je daar omheen een veelvalk plaatsen dat 
die bol raakt, om dat veelvlak weer de 
omgeschreven bol, die op zijn beurt als 
ingeschreven bol van een ander veelvlak 
kan dienen. En naar binnen toe kun je in de 
sfeer van de planeet aarde een veelvlak 
plaatsen, daarin vervolgens de ingeschreven 
bol daarvan en zo voort. Hoe de grootten 
van de concentrische sferen zich tot elkaar 
verhouden, zal afhangen van de volgorde 
waarin de vijf beschikbare veelvlakken 
worden gebruikt. Kepler meende een 
volgorde gevonden te hebben die exact met 
het copernicaanse model overeenkomt (zie 
figuur ). En omdat de zes planetensferen 
samen met de in hun centrum rustende 
zon een zeventallige familie vormen, kon 

hij de verleiding niet weerstaan dit alles met de in de pythagoreïsche traditie overgeleverde 
beschouwingen betreffende de zeven tonen van het octaaf in verband te brengen. Aldus 
ontvouwde zich voor hem een schitterende, goddelijke harmonie der sferen. (zie afb…) 

Afbeelding 17 Keplers nuldewet 

Waarom valt deze wet buiten de boot van de moderne natuurwetenschap? Omdat die 
pretendeert te beschrijven met welk doel God de materiële schepping geordend heeft. Het 
is niet een wet waarvan een handelend wezen, God of een schepsel, gebruik kan maken om 
één of ander willekeurig doel te bereiken. Het is niet een als-dan samenhang. En dat is, 
zoals ik in 3.2 uiteen heb gezet, nu juist essentieel voor wetten die middels een werkelijk of 
denkbeeldig experiment ontdekt kunnen worden. De drie door Newton geanalyseerde 
wetten van Kepler voldoen wel aan deze eis. 

 

Afbeelding 18 Kepler eerste en tweede wet 

De eerste twee wetten horen bij elkaar. Samen 
dienen ze ter vervanging van het in 1.4 genoemde 
circulariteitsaxioma dat Copernicus kritiekloos 
van Ptolemaeus overneemt. Dit axioma bestaat 
namelijk uit twee delen. Het eerste heeft 
betrekking op de vorm van de planetenbanen. Die 
worden geacht cirkels te zijn of uit 
cirkelbewegingen samengesteld te zijn. Het tweede 
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deel betreft de manier waarop die cirkels doorlopen worden: regelmatig oftewel eenparig. 
Alle schijnbare versnellingen of vertragingen van de planeten dienen vanuit gelijkmatige 
cirkelbewegingen verklaard te worden, bij voorbeeld door aan te nemen dat de waarnemer 
zich niet in het middelpunt van de betreffende cirkel bevindt (zie 2.2) 

De eerste wet van Kepler houdt in dat de baan van elke planeet een ellips is waarvan één 
brandpunt door de zon wordt ingenomen. Een ellips kan op verschillende manieren worden 
gedefinieerd. Het eenvoudigst is de volgende omschrijving: het is de figuur die ontstaat 
wanneer een cilinder door een plat vlak wordt doorsneden. De brandpunten van een ellips 
zijn dan de punten waar de bollen die in de cilinder passen het doorsnijdingsvlak raken. 
Uit deze definitie blijkt vanzelf dat een ellips niet per se iets anders is dan een cirkel. 
Cirkels en ellipsen verhouden zich niet tot elkaar als koeien en paarden, maar eerder als 
koeien en dieren. Elke cirkel is een ellips, maar niet andersom. Een cirkel is een ellips 
waarvan de brandpunten met elkaar samenvallen. De eerste wet van Kepler dient dus niet 
zonder meer als ontkenning van het circulariteitsaxioma opgevat te worden, maar eerder 
als verruiming daarvan. God is niet gebonden aan het eenvoudige en eentonige 
volmaaktheidsideaal van de cirkel. Hij kan, als Hij wil - en de ervaring leert dat Hij het in 
feite zo gewild heeft - méér afwisseling aanbrengen door de afstand van de planeet tot de 
zon te laten variëren. Als hij er voor kiest de maximale afstand 1,1 keer zo groot te laten 
zijn als de minimale afstand, dan ligt daarmee de vorm, de excentriciteit van de ellipsbaan 
volledig vast.  

De tweede wet geeft aan hoe de planeten deze ellipsbaan doorlopen, namelijk zo, dat 
de lijn die de planeet met het centrum van de zon verbindt, steeds in gelijke tijden even 
grote oppervlakken doorloopt. Dit is de zogenaamde perkenwet (zie afb….). Ook die is niet 
zonder meer in strijd met het circulariteitsaxioma. Want volgens deze wet geldt nu juist 
dat de verandering van snelheid is aangepast aan de vorm van de baan. Hoe langgerekter de 
ellips, hoe meer de snelheid zal variëren. Want dan zal de planeet in de buurt van de zon 
sneller moeten bewegen om in gelijke tijden gelijke perken te doorlopen. Als de 
excentriciteit van de ellipsbaan nul is en we dus met een cirkelbaan te doen hebben, is de 
beweging, geheel overeenkomstig het ciculariteitsaxioma, éénparig. Want dan zijn de 
‘perken’ cirkelsegmenten. Een planeet die zodanig in een cirkel om de in het middelpunt 
staande zon draait, dat de lijn die hem met de zon verbindt in gelijke tijden gelijke 
oppervlakten bestrijkt, beweegt met constante 
snelheid.  

Afbeelding 19 Kepler

Gezien vanuit de astronomie zijn de eerste 
twee wetten het belangrijkst. Ze zorgen er voor 
dat al die kleine epicycles en excentrische 
cirkelbewegingen die het systeem van 
Copernicus ontsierd hadden (zie 2.2), 
afgeschaft kunnen worden. Gezien vanuit de 
fysica, en dat is het perspectief van waaruit 
Newton de zaak benadert, komt aan Kelpers 
derde wet het grootste gewicht toe. Die heeft 
niet betrekking op het circulariteitsaxioma, 
maar op het periodebeginsel (zie 2.3), d.w.z. op 
de vraag hoe de omlooptijd van een planeet 
samenhangt met de grootte van z’n baan, of 
wat op hetzelfde neerkomt, z’n gemiddelde 
afstand tot de zon., 

De perkenwet zegt alleen maar dat de 
afwijkingen van de gemiddelde snelheid op 
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een bepaalde manier overeen moeten stemmen met de afwijkingen van de gemiddelde 
afstand tot de zon. De vraag of en zo ja hoe de gemiddelde snelheid van de gemiddelde 
afstand afhangt, wordt geheel en al in het midden gelaten. Zonder met de tweede wet in 
conflict te komen zou God aan alle planeten dezelfde gemiddelde snelheid gegeven 
kunnen hebben. Als dat zo was, zou het eerder genoemde wandelmodel gerealiseerd zijn en 
dus zou ook het periodebeginsel een zeer eenvoudige, lineaire vorm aannemen. Want dan 
zouden we bij voorbeeld kunnen zeggen: Saturnus doet er 30 keer zo lang over om de zon 
heen te draaien als de aarde, dus is zijn baan ook 30 keer zo groot en staat hij ook 
gemiddeld 30 keer zo ver van de zon af als de aarde. Maar zoals we in 2.5 hebben gezien, 
heeft Copernicus al vastgesteld dat het in feite anders is. Saturnus staat volgens zijn 
bevindingen slechts 9 keer zo ver weg. En dus moet het ook zo zijn dat hij langzamer om 
de zon heendraait dan wij. De lineaire versie van het periodebeginsel is dus onjuist. De 
snelheid waarmee de planeten om de zon heendraaien neemt bij de buitenplaneten af en 
bij de binnenplaneten toe. De zaak is dus geordend volgens een soort draaikolkmodel. De 
planetenbanen liggen dichter bij elkaar dan je op grond van het wandelmodel zou 
verwachten, maar het draaikolkeffect is niet sterk genoeg om de geldigheid van het 
periodebeginsel teniet te doen. De vijf combinaties van omlooptijd en baangrootte die 
Copernicus in verhouding tot de omlooptijd en de baangrootte van de aarde had 
vastgesteld, stemmen overeen met zijn uitgangspunt dat een grotere omlooptijd wijst op 
een grotere baan. 

Kepler heeft getracht in het door preciezere metingen lichtelijk gecorrigeerde lijstje van 
gegevens die Copernicus had overgeleverd een mathematisch exacte wetmatigheid te 
ontdekken. Zijn vraag luidde: als het verband tussen omlooptijd en gemiddelde afstand 
tot de zon niet lineair is, hoe is het dan wel? Willekeurig kan het niet zijn. Er moet een 
mooie, goddelijke systematiek in zitten. Zijn derde wet geeft daarover uitsluitsel. Die 
houdt in dat niet de verhouding van omlooptijd tot baangrootte constant is, maar de 
verhouding van het kwadraat van de omlooptijd tot de derde macht van de baangrootte. 
Dat klinkt heel ingewikkeld, maar als je rekening houdt met het feit dat de gemiddelde 
snelheid per definitie evenredig is met de baangrootte en omgekeerd evenredig met de 
omlooptijd, dan wordt het iets eenvoudiger. Dan blijkt Keplers derde wet in te houden dat 
de gemiddelde snelheid waarmee de planeten om de zon heendraaien groter wordt 
naarmate ze dichter bij de zon staan en wel zo, dat het kwadraat van hun gemiddelde 
snelheid omgekeerd evenredig is met hun gemiddelde afstand tot de zon. Bij voorbeeld: 
gegeven het feit dat de aarde ongeveer 9 keer zo dicht bij de zon staat als Saturnus, moet 
de aarde •9 oftewel 3 keer zo snel om de zon 
draaien als Saturnus. 

Afbeelding 20 Newton 

 
 
3.5 Newtons attractiewet als apotheose 
 

Als we willen begrijpen hoe Newton tot 
zijn attractiewet gekomen is, moeten we ons 
op de derde wet concentreren. De complicaties 
die de eerste twee wetten met zich 
meebrengen, moeten later onderzocht worden. 
Voorlopig gaan we uit van het simpelste geval 
dat zich volgens de eerste wet kan voordoen: 
de cirkelbeweging. Die moet dan, zoals ik in de 
vorige paragraaf al heb uiteengezet, volgens de 
perkenwet een volstrekt gelijkmatige 
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cirkelbeweging zijn, een beweging met een constante snelheid.  
Zoals we in 3.3 gezien hebben, had Descartes er op grond van zijn lineaire 

traagheidsbeginsel al op gewezen dat er een kracht voor nodig is om een dergelijke 
voortdurend van de rechtlijnige afwijkende beweging in stand te houden. In welke richting 
werkt deze kracht? Kennelijk in de richting waarin het touw aan het draaiende voorwerp 
trekt: in de richting van het middelpunt van de betreffende cirkelbaan. Het is een 
centripetale kracht die voortdurend resulteert in een even grote afwijking van de 
rechtlijnige beweging die het voorwerp zou uitvoeren als het werd losgelaten. Deze kracht 
is dus steeds even groot en staat voortduren loodrecht op de richting waarin het voorwerp 
beweegt. Daarom verandert niet de grootte van de snelheid, maar alleen en uitsluitend de 
richting.  

Hoe verhoudt de grootte van die kracht zich tot de grootte van de overige relevante 
factoren? Eén ding is duidelijk: als de snelheid en de baangrootte dezelfde blijven, zal een 
twee of drie keer zo grote kracht vereist zijn om een twee of drie keer zo grote massa in het 
rond te laten draaien. De vereiste kracht is recht evenredig met de massa. Waarom? Dat 
kan in dezelfde trant worden aangetoond als Galilei had bewezen dat alle lichamen even 
snel vallen (zie 3.2) Neem twee precies even zware gewichten, bevestig ze elk aan een even 
lang touw en laat ze naast elkaar even snel ronddraaien. Dan zal elk van beide touwen een 
even grote kracht moeten uitoefenen. Vervang je ze door één touw waaraan beide 
gewichten zijn bevestigd, dan is de situatie in wezen precies dezelfde. Dat zal een dubbel zo 
grote kracht moeten uitoefenen als elk van de naast elkaar gespannen touwen.  

Hoe hangt de vereiste kracht af van de lengte van het touw, of wat op hetzelfde 
neerkomt, de baangrootte? Newton slaagde er in deze vraag puur op grond van het 
traagheidsbeginsel met mathematische middelen te beantwoorden. Wat dit betreft 
ontpopte hij zich eerder als rationalist dan als empirist. Deze a-priorische afleiding vraagt 
om nieuwe mathematische middelen, namelijk de differentiaal- en integraalrekening die 
Newton net iets eerder dan Leibniz in het kader van mechanische vraagstukken heeft 
ontwikkeld. Deze benaderingswijze zal ik hier buiten beschouwing laten. Ik volsta met het 
resultaat: de vereiste kracht is omgekeerd evenredig met de baangrootte 

Voor de vraag hoe de vereiste kracht afhangt van de snelheid waarmee het voorwerp 
beweegt geldt hetzelfde. Ook die kan los van de empirie uitgaande van het cartesiaanse 
traagheidsbeginsel met behulp van de differentiaalrekening worden beantwoord. De 
uitkomst luidt, dat de vereiste kracht evenredig is met het kwadraat van de snelheid.  

Voorafgaand aan Newton was de 
Nederlandse natuurkundige Christiaan 
Huygens (1629-1695) los van de toen nog 
niet ontwikkelde differentiaalrekening tot 
dezelfde wetmatigheid gekomen en wel op 
basis van een ingenieuze meetkundige 
beschouwing die gebruik maakt van de door 
Galilei beschreven parabolische baan die een 
schuin afgeschoten projectiel beschrijft. 
Uiteraard kan de zaak in principe ook puur 
empirisch worden benaderd door de kracht 
te meten met behulp van een veer en door de 
verschillende grootheden onafhankelijk van 
elkaar te laten variëren. Hoe dan ook, de 
door Huygens ontdekte wet luidt dat de 
vereiste kracht F recht evenredig is met de 
massa m, omgekeerd evenredig met de 

Afbeelding 21 Huygens 



 42

afstand r tot het middelpunt en evenredig met het kwadraat van de snelheid v . 
Newton paste deze wet niet toe op de feitelijk bestaande planeten, want die beschrijven 

niet-cirkelvormige ellipsen, maar op denkbeeldige planeten die gehoorzamend aan de 
derde wet van Kepler in exacte cirkesl eenparig om de zon heen draaien. Zijn vraag luidde: 
hoe groot is de kracht die hen in hun baan houdt? Volgens Huygens geldt: F = mv2•r, 
volgens de derde wet van Kepler geldt dat v2 omgekeerd evenredig is met de afstand r tot de 
zon. Combineer je die twee wetmatigheden met elkaar, dan moet de centripetale kracht die 
de denkbeeldige planeten ondervinden evenredig zijn met hun massa en omgekeerd 
evenredig met het kwadraat van hun afstand tot de zon.  

De zon trekt dus aan deze netjes in cirkels ronddraaiende planeten, maar zonder van 
een touw of iets dergelijks gebruik te maken. Hoe kan dat? Hoe kan de zon op afstand, 
zonder direct contact invloed uitoefenen? Newton zei: hypotheses non fingo, ik verzin geen 
hypothesen. Ik weet het niet. Maar hij voegde er wel aan toe dat deze invloed aan dezelfde 
wetmatigheid gehoorzaamt die ook bij andere van een bron uitgaande invloeden 
geconstateerd kan worden. Bij voorbeeld: de kracht van een lichtbron neemt ook af met 
het kwadraat van de afstand. En dat is niet zo verwonderlijk want alle punten die even ver 
van de bron verwijderd zijn, vormen een boloppervlak waarvan de grootte toeneemt met 
het kwadraat van de afstand. Dezelfde oerkracht wordt dus om zo te zeggen over een 
steeds groter oppervlak uitgesmeerd.  

Toen Newton eenmaal tot dit resultaat was gekomen, vroeg hij zich af hoe een 
willekeurig projectiel zou bewegen dat in het krachtveld van de zon terecht komt. Dat was 
een zeer moeilijke opgave waarvoor de differentiaal- en integraalrekening onmisbaar 
waren. Zijn uitkomst luidde dat de baan steeds een kegelsnede is, d.w.z. een ellips, 
parabool of hyperbool. Hiermee wordt de eerste wet van Kepler nog verder gegeneraliseerd. 
Ook de tweede wet bleek gededuceerd te kunnen worden uit de aanname dat de zon op 
willekeurig welke planeet of komeet een kracht uitoefent die elk moment naar de zon toe 
is gericht en steeds omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de afstand tot de zon. 

De volgende stap in Newtons gedachtegang bestaat hierin, dat deze kracht niet als een 
exclusief voorecht van de zon moet worden beschouwd, maar eerder als wederkerig. De zon 
neemt met betrekking tot de planeten een centrale uitzonderlijke positie in omdat hij een 
veel grotere massa heeft en dus ook veel moeilijker van z’n stuk te brengen is. Daardoor 
lijkt er van een eenzijdige kracht sprake te zijn. Maar het kwam Newton veel logischer voor 
aan te nemen dat die attractie wederkerig is. In feite had Descartes al geleerd dat elke 
beïnvloeding van twee kanten komt. Ook de planeten trekken aan de zon, maar dat heeft 
weinig of geen effect. Ja, eigenlijk trekken de planeten elkaar ook aan, waardoor alles nog 
veel ingewikkelder wordt dan Kepler vermoed had. Want, zo had Newton aangetoond, 
diens wetten gelden alleen voorzover wordt aangenomen dat de massa van de planeten 
verwaarloosbaar is ten opzichte van de massa van de zon. Newtons laatste en definitieve 
stap houdt in, dat hij deze attractie niet alleen als wederkerig opvat, als evenredig met 
beide massa’s, maar ook als iets universeels dat niet alleen de zon en de planeten betreft 
maar alle materie in het universum. Aldus kwam hij er toe deze magische kracht te 
identificeren met dezelfde kracht die wij op aarde als zwaarte kennen. Hier is de situatie 
net als bij de zon en de planeten. Er lijkt een eenzijdige invloed te zijn doordat de massa 
van de zich op aarde bevindende voorwerpen verwaarloosbaar is ten opzichte van de massa 
van de aarde.  

Aldus ging de belofte die in de copernicaanse revolutie lag opgesloten, de belofte van 
een universele, hemel en aarde omvattende fysica, in vervulling. De indruk die dit alles op 
Newtons tijdgenoten gemaakt heeft, was zó groot dat ze zich nauwelijks konden 
voorstellen dat de fysica nadien nog voor essentiële verbeteringen vatbaar zou zijn. 
Newton was het einde! 
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APPENDIX OVER DE WISSELING VAN DE SEIZOENEN 
 
 

Het verschijnsel van de wisseling van de seizoenen neemt een bijzondere plaats in 
omdat het in principe vanuit beide theorieën even goed verklaard kan worden, maar in feite 
beter en makkelijker vanuit het ptolemaeïsche stelsel. Om met het eerste punt te beginnen, 
de seizoenen berusten geheel en al op het in 1.5 al vermelde gegeven dat het vlak waarin de 
zon jaarlijks schijnt te bewegen, het vlak van de zogenaamde ecliptica, helt ten opzichte van 
het equatorvlak en wel met een hoek die in feite 23,5 graden blijkt te zijn. Gezien vanuit 
Ptolemaeus betekent dit, dat de baan waarlangs de zon werkelijk jaarlijks om ons 
heendraait, helt ten opzichte van de hemelequator. Voor Copernicus betekent het, dat de 
aardequator helt ten opzichte van het vlak waarin de aarde jaarlijks om de zon draait. Voor 
de essentie van de seizoenen en voor de verklaring van het feit dat ze alleen in een bepaald 
deel van het aardoppervlak, in de zogenaamde gematigde streken optreden, maakt dit 
verschil in interpretatie niets uit. De elementaire, in 1.5 besproken verschijnselen, zijn 
voldoende. Het thema van de seizoenen kan door astronomen volledig worden 
afgehandeld voor ze met elkaar in discussie gaan over de vraag of de aarde stilstaat dan wel 
dagelijks om haar as draait en jaarlijks om de zon. 

Was de situatie zo, dat het vlak van de ecliptica samenviel met het equatorvlak, dan 
zouden er nergens op aarde seizoenen zijn. Want dan zou zich dag in dag uit dezelfde 
situatie voordoen, die zich in feite alleen rond 21 maart en rond 21 september voordoet: 
dag en nacht zouden overal op aarde het hele jaar door, even lang zijn. Er zou wel een 
verschil zijn in klimaatzones, want op de evenaar zou de zon elke middag in het zenit 
staan en op de Noord- en de Zuidpool altijd aan de horizon. Maar dat is niet de essentie 
van de seizoenen. Want die is juist hierin gelegen dat de lengte van dag en nacht en 
daarmee ook de mate waarin de zon op het midden van de dag boven de horizon uitstijgt, 
in de loop van het jaar op één en dezelfde plaats op aarde, wisselt.  

Stel dat je een marsmannetje of vrouwtje bent dat heilig overtuigd is van het gelijk van 
Copernicus en dat zich wil gaan verdiepen in de vraag of er op aarde seizoenen zijn en zo ja 
waar op aarde. Hoe zou je dan te werk moeten gaan? Zolang je de aarde van buitenaf blijft 
bekijken, d.w.z. op dezelfde manier waarop wij Mars bekijken, zul je de zaak niet kunnen 
doorgronden. Je zult je dan, hoe sterk je ook maar aan het copernicaanse systeem gehecht 
bent, moeten verplaatsen, zo niet letterlijk dan toch in verbeelding, in de situatie waarin 
iemand die zich op aarde bevindt, verkeert of zou verkeren. Dat is de reden waarom het 
geocentrische stelsel in dit verband de voorkeur verdient. Zo lang je met een globe in de 
hand om een lamp heenloopt, kun je je nauwelijks voorstellen wat de aardse seizoenen zijn 
omdat je de zaak dan bekijkt alsof je je op een andere planeet bevond. Het grote gevaar van 
de copernicaanse theorie is, dat die ons vervreemdt van de ervaringsgegevens die ze 
verklaart. Astronomie dreigt dan te verworden tot abstracte boekenwijsheid die met 
alledaagse ervaring niets te maken heeft. 

Laten we dus in de huid kruipen van een aardbewoner. Dat moet in principe 
betrekkelijk eenvoudig zijn; want we zijn al aardbewoners. Wat is gezien vanuit dat 
nederige standpunt de essentie van de seizoenen? Dat de wisseling van dag en nacht het 
hele jaar door blijft bestaan en dat dus elk etmaal de zon opkomt en weer ondergaat maar 
dan zo, dat dit alles gemoduleerd wordt door de schijnbare jaarlijkse beweging van de zon 
door de tekens van de dierenriem. De seizoenen lijken dus op wat in de radiotechniek AM 
heette: amplitude modulatie met behoud van frequentie 

Laten we in de huid kruipen van aardbewoners die zich in Nederland bevinden. Hoe is 
de situatie daar? De noordelijke hemelpool staat daar 52º boven de horizon. Alle vaste 
sterren die zich op de hemelequator bevinden, beschrijven dus bij heldere nacht een 
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zichtbare baan die loopt van oost naar west en die in het zuiden 90º - 52º oftewel 38º 
boven de horizon uitstijgt. Omdat precies de helft van de hemelequator boven de horizon 
uitkomt, hebben die sterren ook precies een half etmaal nodig om van het punt waar ze 
opkomen naar het punt waar ze ondergaan te bewegen. Rond 21 maart doet de zon precies 
hetzelfde. Die bevindt zich dan op één van de twee equinox punten waar z’n baan de 
hemelequator snijdt. Dag en nacht zijn dan precies even lang en als de zon ’s middags z’n 
hoogste punt bereikt heeft, staat hij 38º boven de horizon. 

Vanaf dat moment ontstaat er door de schijnbare jaarlijkse oostwaartse beweging van 
de zon een steeds groter wordende verwijdering van de equator. De zon betreedt de 
noordelijke helft van de sterrenhemel en komt dan dichter bij de poolster te staan. De 
maximale afstand van de hemelequator bedraagt ca. 23º en wordt bereikt rond 21 juni. 
Dan verloopt de dagelijkse rotatie van de zon heel anders. De cirkel die op die dag 
beschreven wordt, ligt dichter bij de poolster en is dus ook zodanig dat een groter deel 
daarvan boven de horizon uitstijgt. De zon komt dan in het noordoosten op, bereikt in het 
zuiden een hoogte van 38º+ 23 º oftewel 61º en gaat in het noordwesten onder. De dag is 
dan langer, de nacht korter en de zon komt ’s middags 23º hoger boven de horizon dan op 
21 maart. Daarna wordt dezelfde beweging die van 21 maart tot 21 juni had 
plaatsgevonden in tegengestelde richting uitgevoerd totdat rond 21 september de zon weer 
de hemelequator bereikt heeft. Daarna begint hetzelfde verhaal opnieuw, maar nu in 
spiegelbeeld. De zon betreedt de zuidelijke helft van de sterrenhemel totdat rond 21 
december opnieuw de maximale verwijdering van de equator bereikt is. Dan komt de zon 
in het zuidoosten op en bereikt ’s middags slechts een hoogte van ca. 15º boven de 
zuidelijke horizon. Het verschil tussen dag en nacht is dan precies even groot als op 21 
juni, maar dan andersom. 

 
Uit dit alles blijkt, dat de wisseling van de seizoenen het resultaat is van een subtiel 

samenspel tussen de in 1.5 besproken bewegingen van het type A en het type B. De 
jaarlijkse beweging B drukt een stempel op de dagelijkse beweging A en wel zo, dat de 
dagelijkse bewegingen in de loop van één jaar volgens het patroon van één grote dag 
gemoduleerd worden. Want de jaarlijkse beweging van de zon verloopt ten opzichte van de 
hemelequator op dezelfde manier als de dagelijkse beweging ten opzichte van de horizon. 
Beide cycli kunnen op een natuurlijke manier in vier fasen verdeeld worden. De seizoenen 
kunnen daarom als grote dagdelen beschouwd worden: de winter correspondeert met de 
nacht (van het dieptepunt naar de equator), het voorjaar met de morgen (van de equator 
naar het hoogtepunt), de zomer met de middag (van hoogtepunt naar equator) en het 
najaar met de avond (van de equator naar het dieptepunt). 

Maar wat is hier hoogtepunt en wat dieptepunt? Rond 21 juni staat de zon in het teken 
van de dierenriem dat het verst naar het noorden gekeerd is. Dat gegeven is op aarde voor 
iedereen hetzelfde, maar heeft niet overal dezelfde betekenis. Voor ons is de noordelijke 
positie van de zon het hoogtepunt, voor de bewoners van het uiterste zuiden van Zuid-
Amerika juist het dieptepunt. Op die dag beschrijft de zon daar ten opzichte van de 
horizon precies dezelfde baan als bij ons op 21 december. Zomer en winter, herfst en 
voorjaar zijn spiegelbeeldig over de aarde verdeeld. Op 52º zuiderbreedte is alles precies 
hetzelfde als bij ons, alleen net andersom. De langste dag duurt daar even lang als bij ons 
en de zon komt dan precies even hoog als bij ons, namelijk ca. 61º. 

De vraag waar er op aarde wel en waar er geen seizoenen voorkomen, zal dus voor het 
noordelijk halfrond op precies dezelfde manier beantwoord moeten kunnen worden. En 
dat is ook niet verwonderlijk, noch gezien vanuit het ptolemaeïsche, noch gezien vanuit 
het copernicaanse stelsel. Want die zijn beide symmetrisch ten opzichte van Noord en 
Zuid. Als je van beide systemen een driedimensionaal model hebt gemaakt, met het 
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noorden boven, kun je beide modellen op hun kop zetten zonder dat er iets wezenlijks 
verandert. 

Bovendien: de manier waarop de schijnbare jaarlijkse beweging van de zon, waarvan 
alleen de noord-zuid swing die loodrecht op de hemelequator staat relevant is voor de 
seizoenen, uitwerkt op de schijnbare dagelijkse rotatie van de zon, hangt maar van één 
ding af, namelijk hoe hoog het hoogste punt van de hemelequator zich boven de horizon verheft. Of 
het hoogste punt van de hemelequator zich boven de zuidelijke horizon bevindt, zoals bij 
ons het geval is, dan wel boven de noordelijke horizon, zoals bij voorbeeld in Chili het 
geval is, maakt alleen voor de fase van de seizoenen iets uit, niet voor hun karakter.  

Reizen we vanuit Nederland naar Scandinavië, dan kantelt het horizontale vlak 
zodanig, dat de poolster, de noordelijke hemelpool, hoger komt te staan, of – wat op 
hetzelfde neerkomt – dat de hemelequator zich minder hoog boven de zuidelijke horizon 
verheft. Zijn we nu zó ver in Lapland doorgedrongen dat de poolster nog maar 23,5º van 
het zenit verwijderd is en dat dus het hoogste punt van de hemelequator zich slechts 23,5º 
boven de zuidelijke horizon verheft, zodat ook het laagste punt van de hemelequator zich 
slechts 23,5º onder de noordelijke horizon bevindt, dan hebben we een grens bereikt. We 
bevinden ons dan op de noordelijke poolcirkel. Daar begint het effect van de jaarlijkse 
noord-zuid swing van de zon zó sterk te worden, dat de wisseling van dag en nacht erdoor 
verstoord wordt. De langste dag duurt daar 24 uur en de langste nacht eveneens. Rond 21 
juni raakt de dagelijkse baan van de zon de noordelijke horizon, zodat in het midden van 
de nacht de zon nog net niet onder is. Rond 21 december raakt de dagelijkse baan van de 
zon de zuidelijke hemel. Op het midden van de dag lijkt de zon precies in het zuiden op te 
komen, om dan direct weer onder te gaan. 

Ga je verder naar het noorden, dan wordt de verstoring van het dag en nachtritme 
steeds sterker. Op de Noordpool is die volledig. Daar staat de poolster in het zenit en valt 
dus de hemelequator met de horzon samen. Het gevolg is dat de dagelijkse rotatie op de 
wisseling van dag en nacht geen enkel effect heeft. Licht en donker worden daar geheel en 
al bepaald door de jaarlijkse beweging van de zon. Er is daar slechts één grote, een half jaar 
durende dag, waarvan de morgen met het voorjaar samenvalt en de middag met de zomer 
en één grote eveneens een half jaar durende poolnacht. 

Reis je vanuit Nederland naar het zuiden, dan komt de poolster steeds lager te staan en 
dus zal de hemelequator zich steeds hoger boven de zuidelijke horizon verheffen. Ben je 
aangekomen op het punt waar die slechts 23,5º van het zenit verwijderd is, dan heb je de 
kreeftskeerkring bereikt. Rond 21 juni staat de zon daar midden op de dag precies in het 
zenit, d.w.z. even ver van de noordelijke als van de zuidelijke horizon. Ga je nog verder naar 
het zuiden, dan blijkt er een voor ons zeer vreemde situatie te ontstaan: de hoogste stand 
van de zon wordt al bereikt voordat de zon z’n uiterste noordelijke positie heeft 
ingenomen. Want als het hoogste punt van de hemelequator minder dan 23,5º van het 
zenit verwijderd is, zeg slechts 20º, dan heeft de omstandigheid dat de zon zich in juni nóg 
3,5º verder van de hemelequator verwijdert, een averechts effect. Die leidt niet meer tot een 
verhoging van de middagzon, maar tot een verlaging. En dat is typerend voor de tropen 
(afgeleid van het Griekse woord tropè dat wending betekent). 

Op de evenaar zijn de twee hemelpolen aan de horizon te zien en loopt de 
hemelequator door het zenit. Twee keer per jaar, rond 21 maart en rond 21 september 
staat de zon midden op de dag precies in het zenit. De jaarlijkse noord-zuid swing van de 
zon heeft hier alleen tot gevolg dat de zon minder hoog komt. De duur van dag en nacht 
wordt er totaal niet door aangetast. Elk etmaal is de dag precies even lang als de nacht. De 
extreem tropische situatie is dus het spiegelbeeld van de extreem polaire. Op de Noord- en 
Zuidpool heeft de dagelijkse rotatie niets in te brengen, zodat de jaarlijkse zonnebeweging 
volkomen dominant is. Op de equator heeft de jaarlijkse zonnebeweging niets meer te 
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betekenen voor de lengte van dag en nacht, omdat de dagelijkse beweging 
allesoverheersend is. 

Hieruit blijkt waarom de seizoenen alleen in gematigde streken kunnen voorkomen, 
d.w.z. daar waar de hemelequator zich meer dan 23,5º boven de horizon verheft en meer 
dan 23,5º van het zenit verwijderd blijft. Want zoals gezegd ligt het wezen van de 
seizoenen in de omstandigheid dat door de jaarlijkse schijnbare noord-zuid oscillatie van 
de zon de dagelijkse wisseling van dag en nacht versterkt en verzwakt wordt zonder 
daardoor aangetast te worden. En dat kan alleen wanneer de band waarbinnen de jaarlijkse 
oscillatie van de zon plaatsvindt, de strook dus van alles wat niet meer dan 23,5 graden van 
de hemelequator verwijderd is, boven de horizon uitkomt en onder het zenit blijft. 

 
Is dit verhaal filosofisch relevant? Als je aanneemt dat de filosofie alleen bestaansrecht 

heeft voorzover ze over een eigen territorium beschikt, een terrein dat nog niet door andere 
disciplines is geconfisceerd, dan moet het antwoord ontkennend zijn. Want de verklaring 
van de seizoenen behoort tot het domein van de astronomie en de geografie. Het gaat hier, 
zo lijkt het, gewoon om een stuk vaststaande kennis die deel uitmaakt van de bagage 
waarover een algemeen ontwikkeld mens behoort te beschikken. De filosofie kan daar 
niets aan toevoegen.  

Inderdaad, het is ook niet mijn bedoeling geweest aan de reeds bestaande kennis over 
de seizoenen iets inhoudelijks toe te voegen. Maar ik heb wel de pretentie de zaak op een 
filosofische manier benaderd te hebben. Ik heb getracht de spiegelbeeldigheid waardoor 
het fenomeen van de seizoenen geheel en al doortrokken is, zo sterk mogelijk op de 
voorgrond te plaatsen. Kortom, ik heb getracht mijn in 1.3 vermelde stokpaardje nog eens 
uitdrukkelijk te berijden. Belangrijke, voor misverstanden vatbare onderscheiden, zijn niet 
van het type A-B of iets dergelijks, zoals A-AB of AB-AC, maar van het type AB-BA. Het 
thema van de seizoenen, dat indirect ook enig licht kan werpen op de verschillen tussen 
het ptolemaeïsche en het copernicaanse systeem, is bijzonder geschikt om dit algemene 
gezichtspunt te illustreren. Want de zeer veel voorkomende misvattingen die er over de 
verklaring van de seizoenen bestaan, zijn mijns inziens grotendeels aan 
tegenstellingsblindheid toe te schrijven, of – wat op hetzelfde neerkomt – aan 
correspondentieblindheid.  

Ter illustratie: de Griekse filosoof Parmenides was, zo mogen we aannemen, in de 9e 
eeuw voor Christus al bekend met alles wat in deze appendix beschreven is. Want hij wist 
dat de aarde rond is en dat die in vijf zones verdeeld is: twee polaire, twee gematigde en één 
tropische! Heeft dat iets te maken met zijn beroemde these dat alleen het Zijn is en dat alle 
verandering en alle veelheid slechts schijn is (zie 7.2)? Ik vermoed van wel. Want hoe meer 
je de schitterende spiegelbeeldigheid van de seizoensverschijnselen doorziet, hoe meer je er 
van doordrongen raakt, dat alles in alles aanwezig is, dat er niets van buitenaf toegevoegd 
hoeft te worden en dat de indruk als zou het één op het ander volgen, slechts een illusie is.  
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TWEEDE DEEL 
 

 
 
 
 

ELEMENTEN VAN ARISTOTELISME 
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4. DE PLAATS VAN DE MENS 
 
 
 
4.1 Inleiding 
 

Voor vrijwel alle moderne filosofen geldt, 
dat ze aan één of ander facet van het 
aristotelische gedachtegoed een nieuwe draai 
geven. Sommigen, zoals Descartes en 
Spinoza, doen dat met de pretentie het hele 
aristotelische stelsel samen met het daarmee 
verbonden wereldbeeld uit z’n voegen te 
lichten. Anderen, zoals Leibniz, Kant en 
Hegel verzetten zich tegen deze vijandigheid. 
Ze proberen het aristotelisme weer in ere te 
herstellen. Maar uiteindelijk is het verschil 
tussen deze twee kampen minder groot dan 
het lijkt. De vijanden van Aristoteles nemen 
van hem veel meer over dan ze zelf beseffen 
en zijn vrienden integreren zijn filosofie in 
een perspectief dat hem vreemd is en op één 
of andere manier in het teken staat van de 
copernicaanse revolutie. Die is bepalend 
voor de vorm van de moderne wijsbegeerte, 
terwijl haar materie grotendeels door het 
aristotelisme wordt bepaald.  

Aristoteles was ongetwijfeld een groot 
filosoof, een origineel genie. Zelfs Karl Marx, 
van wie je dat niet zou verwachten, noemt 
hem een ‘denkreus’. Het opmerkelijke is 
echter dat Aristoteles meer dan andere 
denkreuzen in staat is gebleken aan de 
filosofie een vaste, canonieke vorm te geven die tot op zekere hoogte de tand des tijds heeft 
kunnen doorstaan en door sommigen dan ook als philosophia perennis, als duurzame 
filosofie betiteld is. Aristoteles heeft grondbegrippen gesmeed die generaties lang als kader 
en instrumentarium van geleerde discussies dienst konden doen. Mede dankzij de geniale 
christelijke vorm die Albertus Magnus (ca. 1200-1280) en zijn beroemde leerling Thomas 
van Aquino (1225-1274) aan het aristotelisme hebben gegeven, is het geworden en 
misschien ook verworden tot de filosofie van de gevestigde orde, de filosofie die 
eeuwenlang door kerkelijke gezagsdragers is gesanctioneerd en aan veel universiteiten 
toonaangevend is geweest. Gezien tegen de achtergrond van dit historische feit is het dan 
ook niet zo verwonderlijk dat vrijwel alle grote zeventiende en achttiende eeuwse filosofen 
buiten de universiteiten hebben geopereerd en doorgaans ook in conflict zijn gekomen 
met de kerk, zelfs als ze, zoals Descartes, hun uiterste best deden dergelijke moeilijkheden 
te vermijden. 

Afbeelding 22 Aristoteles (Chartres) 
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4.2 Grondidee 
 

Het is niet toevallig dat de filosofie van Aristoteles school heeft gemaakt en een breed 
draagvlak heeft kunnen vinden. Het is namelijk een filosofie die vertrekt vanuit de 
ervaring; niet de ervaring die middels vernuftige, uitgekiende experimenten wordt 
verkregen en evenmin religieuze ervaring, paranormale intuïtie of mystieke verlichting, 
maar gewone, algemeen menselijke, natuurlijke, zintuiglijke ervaring. En het is evenmin 
toevallig dat deze van oorsprong ‘heidense’ filosofie na enige strubbelingen uiteindelijk in 
het christendom geïntegreerd kon worden. Want voor Aristoteles is de alledaagse ervaring 
weliswaar het uitgangspunt, maar niet het eindpunt. Zijn filosofie is open naar boven toe. 
Alle menselijke kennis begint bij de oncontroversiële getuigenissen van de zintuigen, maar 
kan en moet doordacht worden om tot echte menselijke kennis uit te groeien, tot 
begrijpen. Denken is iets anders dan kennen; het is een typisch menselijke activiteit die 
zintuiglijkheid vooronderstelt en die kennen en handelen tot doel heeft. We gebruiken 
begrippen om te begrijpen.  

Voor Aristoteles is het van essentieel belang dat de mens zijn vermogens gebruikt om 
zijn plaats in de kosmos te leren kennen. In de mate waarin we die vermogens goed 
gebruiken, kunnen we zicht krijgen op de menselijke conditie. En ook omgekeerd: alleen 
voorzover we onze plaats kennen, kunnen we ze vruchtbaar gebruiken. Zelfoverschatting 
en zelfonderschatting leiden tot filosofische uitwassen. Dit is de hermeneutische, 
reflexieve cirkel die het Alfa en Omega van het aristotelische perspectief uitmaakt. En dat 
is ook één van de charmes van deze filosofie: dat daarin evenveel aandacht wordt besteed 
aan de ons omringende wereld als aan onszelf en ons doen en laten. Later hebben moderne 
filosofen zoals Spinoza Aristoteles antropocentrisme verweten. Misschien bevat dat verwijt 
een kern van waarheid, maar in ieder geval was het niet zijn bedoeling alles te bekijken 
vanuit het belang dat het voor ons heeft. Dieren kunnen de wereld niet anders dan zo 
beleven, maar mensen wel. Wij zijn tot belangeloze contemplatie in staat, zoals Aristoteles 
zelf heeft laten zien door de moeite te nemen planten en dieren te bestuderen die voor de 
mens geen enkel nut hebben. 

De geest van deze filosofie staat in het teken van matiging. Daarmee is niet gezegd dat 
Aristoteles en zijn volgelingen met alle andersdenkenden zoete broodjes willen bakken. 
Scherpe kritiek wordt niet geschuwd, maar het punt waar het in alle polemiek om draait, is 
steeds hetzelfde: Aristoteles is tegen extremisme en zoekt steeds de gulden middenweg. 
Vandaar dat hij in zijn ethiek deugden opvat als een midden tussen ondeugdelijke, 
mateloze extremen: moed als midden tussen lafheid en overmoed bij voorbeeld en 
vrijgevigheid als midden tussen gierigheid en spilzucht. 

Belangeloze contemplatie is voor Aristoteles het hoogste doel waarnaar de mens kan 
streven, maar dan wel op menselijke wijze, d.w.z. uitgaande van de zintuiglijke ervaring en 
met een open oog voor de betrekkelijk verheven, maar ook betrekkelijk nederige positie die 
hij in het universum inneemt. We bevinden ons namelijk midden tussen het hogere en het 
lagere. De mens is een denkend, met rede en spraak begiftigd zintuiglijk levend wezen, een 
animal rationale zoals het in de Latijnse traditie heet. We mogen er trots op zijn de hoogste 
levende wezens op aarde te zijn, maar we moeten wel beseffen dat die aarde de nederigste 
positie in het heelal inneemt. Kortom: Aristoteles ziet de mens als het hoogste levende 
wezen dat in de periferie van de laagste sfeer van de kosmos thuishoort: op het oppervlak 
van de aarde.  
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4.3 Aristoteles versus Plato  
 

Juist wat dit laatste betreft huldigt Aristoteles een fundamenteel andere opvatting dan 
zijn leermeester Plato. Die beschouwt het lichaam namelijk als een kerker waarin we 
eigenlijk niet thuishoren. Van huis uit, aldus Plato zijn we zuiver geestelijke wezens. De 
ware filosoof dient te beseffen dat het aardse bestaan slechts een beproeving is, een 
voorbijgaande incarnatie waarin we via conceptie en geboorte terecht komen en waaruit 
we door de dood worden verlost. Mensen die zich vastklampen aan het zintuiglijk 
waarneembare, mensen die hun geboorte zien als een absoluut begin en hun naderende 
dood als een beangstigend, onverbiddelijk einde, verwarren hun diepste wezen met de 
menselijke conditie waarin ze verkeren. 

 
Figuur 23 School van Athene (fresco Rafael) 

Het verschil in geesteshouding tussen Aristoteles en Plato is archetypisch van aard. Het 
keert in wisselende gedaanten steeds opnieuw weer terug zowel bij grote als kleine 
filosofen. Raphael heeft het contrast op voorbeeldige wijze in een fresco uitgebeeld: De 
twee filosofen lopen naast elkaar. Plato houdt een boek over kosmologie (de Timaeus) in 
de ene hand en wijst met de andere hand omhoog. Aristoteles houdt zijn ethica vast en 
wijst met zijn andere hand niet, zoals je zou verwachten, omlaag, maar houdt die horizontaal 
om zijn leermeester op discrete wijze tot matiging op te roepen.  

Plato wijst omhoog, niet omdat zijn belangstelling uitsluitend gericht is op de 
hemelverschijnselen in de letterlijke zin van het woord, maar omdat hij van mening is dat 
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de echte, oorspronkelijke werkelijkheid alleen in een bovenzinnelijke sfeer te vinden is. Hij 
keert zich af van het zintuiglijk waarneembare om zich te richten op de wereld van zuivere, 
alleen voor het geestesoog toegankelijke ‘ideeën’ of ‘vormen’.Zijn grondgedachte is, dat de 
zichtbare wereld slechts veelvuldige en vergankelijke voorbeelden bevat van unieke en 
onvergankelijke vormen. Er zijn vele voorbijgaande meer of minder rechtvaardige daden 
die allemaal als instanties van één en hetzelfde moeten worden opgevat, namelijk de 
Rechtvaardigheid zelf. Iets rechtvaardigs is rechtvaardig omdat en voorzover het deel heeft 
aan- en een beeld, een voorbeeld is van de Rechtvaardigheid zelf. En zo is het volgens Plato 
ook met de vele sterfelijke paarden die in onze wereld leven. Die hebben ook allemaal deel 
aan één en dezelfde, niet zintuiglijk waarneembare soortelijke bepaaldheid: de vorm van de 
Paardheid. 

Volgens Plato gaat het inzicht dat zichtbare voorbeelden voorbeelden zijn van iets 
onzichtbaars, gepaard met een bekering. Zodra je inziet dat een tastbaar paard zich 
verhoudt tot de intelligibele Paardheid op dezelfde manier als een hobbelpaard zich 
verhoudt tot een paard van vlees en bloed, namelijk als beeld tot origineel, zie je ook in dat 
onfilosofisch ingestelde mensen zich op beelden blind staren. Ze zijn gekluisterd aan de 
wereld van voorstelbare imago’s en zullen geneigd zijn iemand zoals Socrates, die tracht 
hen uit die verdoving te verlossen, voor gek te verklaren en zelfs ter dood te brengen.  

Voor Plato is de wiskunde een belangrijke leerschool, een onmisbare voorbereiding 
voor iedereen die uit de gevangenis van de zintuigen wil ontsnappen. Een meetkundige 
tekent zichtbare, meer of minder grove en slordige figuren om aan de hand daarvan iets in 
te zien dat het zichtbare overstijgt. Bij voorbeeld: Thales ontdekte en bewees dat elke 
driehoek die op een bepaalde manier in een cirkel past (namelijk zo, dat de drie 
hoekpunten op de cirkel liggen en het middelpunt van de cirkel op één van de zijden) 
rechthoekig is (zie 6.2). Zo’n ontdekking betreft in de stoffelijke wereld gerealiseerde 
cirkels en driehoeken slechts voorzover ze beantwoorden aan de idee van de zuivere 
cirkelvormigheid en de zuivere driehoekigheid. Zoals gezegd is de wiskunde slechts een 
voorbereidende scholing, want een meetkundige richt zijn geestesoog op vele verschillende 
perfecte cirkels, lijnen, driehoeken etc. Als hij daar eenmaal aan gewend is, kan hij daarna 
een stap verder gaan door zich bij voorbeeld te verheffen tot de idee van de 
cirkelvormigheid die alle cirkels met elkaar gemeen hebben. 

Echte kennis, echt inzicht, wordt volgens Plato niet verkregen door 
waarnemingsgegevens te verzamelen, informatie in te winnen of gezaghebbende bronnen 
te raadplegen. Echte kennis komt niet van buitenaf, maar van binnenuit. Inzien is her-
inneren. De moeite die het kost tot inzicht te komen, is alleen maar te wijten aan de 
weerstand die wordt opgeroepen door de tot tweede natuur verworden gewoonte ons te 
laten indoctrineren door de propaganda van de zintuigen. Leren is afleren. Dat heeft 
Socrates op voorbeeldige wijze laten zien. Hij besefte als geen ander dat niemand een ander 
iets kan leren. De echte leraar heeft niets te bieden, behalve de hulp die hij zijn leerling kan 
geven om tot eigen inzicht te komen. Hij beseft slechts een ‘vroedvrouw’ te kunnen zijn, 
iemand die de ander helpt diens eigen geesteskind te kunnen omarmen. Het contact met 
de ideeënwereld was er altijd al, reeds voor onze geboorte; het is alleen in vergetelheid 
geraakt, overspoeld door zintuiglijke indrukken. 

Zoals uit de vorige paragraaf is gebleken, deelt Aristoteles Plato’s opvatting dat theoria, 
belangeloze bespiegeling die gedragen wordt door- en leidt tot een besef van de ‘plaats’ 
waar de mens thuishoort, het hoogste doel is waarnaar de mens kan streven. Maar hij 
vindt dat zijn leermeester overdrijft en daardoor in een vicieuze cirkel verstrikt raakt. Wie 
zich zo fanatiek afkeert van de stoffelijke wereld en zo minachtend neerkijkt op de 
zintuigen, die in feite de meest elementaire kenvermogens zijn die de natuur ons 
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geschonken heeft, verstoort daardoor de natuurlijke orde en komt vanzelf uit bij een 
wereldvreemd wereldbeeld. 

 
 

4.4 Denken en kennen 
 

Waarom wij volgens Aristoteles volmaakter zijn dan de dieren en tevens minder 
volmaakt dan de zuiver geestelijke wezens waarvoor Plato ons verslijt, kan denk ik als volgt 
worden toegelicht: 

Dieren zijn opgesloten in hun zintuiglijke, soortelijk bepaalde belevingswereld. Alles 
wat een dier ervaart, staat in dienst van een heel bepaalde, bij de aard van het beestje 
horende manier van leven. Dieren beschikken niet alleen over zintuigen, maar ook over het 
vermogen in te schatten welke betekenis het waargenomene voor hun leven heeft en 
bovendien over organen waarmee ze zichzelf kunnen voortbewegen: poten, vleugels of 
vinnen die hen in staat stellen op het waargenomene af te gaan of het juist te ontvluchten. 
Het uitzonderlijk scherpe gezichtsvermogen van een arend staat geheel in dienst van zijn 
jachtinstinct. Een haas spitst zijn lange oren om naderend gevaar bijtijds te signaleren en 
een hond snuffelt om vriend en vijand van elkaar te onderscheiden. Dieren zijn praktisch 
ingesteld. Het gebruik van hun zintuiglijke vermogens is onlosmakelijk met hun gedrag 
verbonden.  

Wij lijken in veel opzichten op dieren (Let wel: Voor Aristoteles betekent dat niet, dat 
we van de dieren afstammen. Voor evolutie is in zijn wereldbeeld geen plaats. Volgens hem 
bestaat de wereld eeuwig, zonder begin in de tijd en zijn ook alle soorten even 
onveranderlijk. Alleen de individuen ontstaan en vergaan.) Ook wij gebruiken onze 
zintuigen om op te zoeken wat ons aanstaat en te vermijden wat ons afstoot. Maar toch 
heeft voor ons het zintuiglijk waarneembare tevens een andere, diepere betekenis. Mensen 
lopen rechtop en zijn in staat omhoog te kijken, terwijl de dieren de hemel geen blik 
waardig keuren. Alles wat wij waarnemen heeft niet alleen betekenis voor ons gedrag, maar 
ook voor een wezenlijk andere benadering van de werkelijkheid: een vragende, theoretische 
benadering. Kleine kinderen zijn al in staat de dingen die ze in handen krijgen te 
onderzoeken, niet met het oog op nut of schadelijkheid, maar uit pure nieuwsgierigheid. 
Wij zijn in staat ons te verwonderen omdat onze zintuiglijke indrukken ons te denken 
geven. En als denkende wezens beschikken we ook over taal. Want woorden dienen er niet 
alleen toe dingen te doen, bevelen, waarschuwen, aansporen en dergelijke, maar ook en 
vooral om kennis en het verlangen naar kennis uit te drukken. We gebruiken het woord 
‘waarom’ om te vragen waarom iets zo is en we gebruiken andere woorden om zo’n vraag 
te beantwoorden. 

Voor we aan het waarom-vragen toe zijn, leren we de dingen te benoemen; we leren hoe 
ze heten. Dit leerproces moet echter niet als inwijding in een willekeurig ritueel worden 
opgevat. Talen berusten slechts ten dele op conventie. Woorden corresponderen met 
begrippen die in alle talen nagenoeg dezelfde zijn. Want was dat niet zo, dan zou het 
onmogelijk zijn de ene taal in de andere te vertalen. Maar wat zijn begrippen? Hier stoten 
we op het punt waar het conflict met Plato zich toespitst. Begrippen worden, aldus 
Aristoteles, door ons als denkende wezens gevormd, ook al zijn ze ontleend aan de 
werkelijkheid. Het zijn denkmaaksels met een fundament in de werkelijkheid: Entia rationis 
cum fundamento in re, zoals het in de scholastieke traditie heet. Wanneer we leren een tafel 
als tafel, een boom als boom of een paard als paard te benoemen en te herkennen, leren we 
tegelijk ook iets te begrijpen. Met die woorden drukken we iets uit wat in het zintuiglijk 
waarneembare gevat kan worden. Wat voor iets? Een soortelijke bepaaldheid, een essentie, 
een vorm, maar niet, zoals Plato dacht, een op zichzelf staande vorm. Want – en dat is voor 
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Aristoteles het springende punt – de vormen waarmee we in ons aardse bestaan primair te 
doen hebben, bestaan in werkelijkheid niet anders dan als geconcretiseerde, 
geïndividueerde vormen. In abstracto bestaan ze alleen in ons denken.  

Kortom: Volgens Aristoteles heeft Plato denken en kennen met elkaar verward. Hij 
heeft over het hoofd gezien dat denken iets typisch menselijks is dat teleologisch begrepen 
moet worden: in functie van- en gericht op een hoger doel. Begrippen zijn abstracties, 
instrumenten die wij nodig hebben om de dingen te kennen. We gebruiken het paardbegrip 
om een concreet paard als paard te begrijpen. Hoewel hij het tegendeel beweert, verwart 
Plato beeld en origineel! Het concept is een aan het origineel, aan het concrete individu 
ontleend denkbeeld dat we gebruiken om dat individu als zus of zo bepaald te begrijpen. 
Via het uit het zintuiglijk gegevene geabstraheerde denkbeeld keren we weer terug naar het 
origineel. Het begripsmatige is in eerste instantie niet dat wat we kennen, maar iets 
waardoor we kennen; of zoals de Latijn sprekende volgelingen van Aristoteles het 
uitdrukken: het is niet quod, maar quo.  

Hetzelfde vermogen krachtens hetwelk wij ons boven de dieren verheffen, het 
denkvermogen, noopt ons, mits het in het juiste licht wordt gezien, tot bescheidenheid. 
Het leert ons namelijk tevens zien dat wij niet kunnen tippen aan de zuiver geestelijke 
status die Plato ons toedicht. Want denken vooronderstelt zintuiglijkheid. Zuiver 
geestelijke, bovenzinnelijke wezens hoeven niet te denken; ze hebben geen denkbeelden 
nodig om tot kennis te komen want ze zijn in staat de dingen die ze kennen rechtstreeks te 
vatten, niet discursief, maar intuïtief, van binnenuit.  
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5.CAUSALITEIT 
 
 
 
5.1 Begrijpen en oorzakelijkheid 
 

Op de vraag of er volgens Aristoteles daadwerkelijk bovenmenselijke kennende wezens 
bestaan, zal ik later ingaan (zie 8.8). Voorlopig is het voldoende met de mogelijkheid van 
dergelijke wezens rekening te houden. Bovendien is het ook nodig met die mogelijkheid 
rekening te houden. Want volgens Aristoteles kun je nooit zicht krijgen op de menselijke 
natuur als je nooit op het idee bent gekomen dat er eventueel volmaaktere wezens zouden 
kunnen bestaan. De condition humaine is hoe dan ook van dien aard, dat we in staat zijn te 
begrijpen waarom wij niet de hoogst mogelijke graad van perfectie vertegenwoordigen. 
Vandaar dat de status die Plato aan ons toekent, in de gedachtegang van Aristoteles een 
essentiële rol blijft spelen ondanks het feit dat die volgens hem niet aan ons toegekend 
dient te worden.  

Eerder heb ik er op gewezen dat de hele aristotelische filosofie in het teken staat van 
maat en midden. In zijn ethiek, zo zagen we, worden deugden opgevat als de gulden 
middenweg tussen ondeugdelijke extremen. Daarmee is echter niet gezegd dat het midden 
volgens Aristoteles altijd hoger staat dan de extremen. Zelfkennis in de zin van ‘weten wat 
je waard bent’, staat als deugd tussen zelfoverschatting en zelfonderschatting. Maar de 
werkelijke waarde, de waarde die degene met zelfkennis zichzelf toekent, staat hoger dan 
de waarde die iemand met een minderwaardigheidscomplex zichzelf toedicht en lager dan 
de perfectie die de zichzelf overschattende bereikt denkt te hebben. Kortom: Aristoteles is 
van mening dat het de menselijke volmaaktheid ten goede komt, als hij zijn feitelijke 
onvolmaaktheid weet te erkennen en dat de mens afbreuk doet aan de volmaaktheid die 
binnen zijn bereik ligt, als hij in navolging van Plato zichzelf volmaakter waant dan hij is. 

Hoe zien de extremen waartussen de mens gesitueerd moet worden, er uit? Enerzijds 
zijn er de dieren. Dat zijn zintuiglijk levende en kennende wezens die niet aan de vraag 
naar het waarom toekomen. Dieren, zo zagen we, zijn volgens Aristoteles niet 
geïnteresseerd in de oorzaken van de dingen, maar slechts in het praktische belang dat ze 
voor hun speciale manier van leven hebben. Anderzijds zijn er – tenminste als 
mogelijkheid die door een onvooringenomen blik op de menselijke natuur zichtbaar 
wordt – wezens die in staat zijn de oorzaken van de dingen te doorgronden zonder op 
zintuigen aangewezen te zijn. Wij staan daar tussenin; wij zijn op zintuiglijke indrukken 
aangewezen, maar zijn desondanks in het waarom van de dingen geïnteresseerd. Wij 
proberen het zintuiglijk gegevene te doordenken om het te begrijpen, terwijl dieren niet 
aan denken en dus ook niet aan begrijpen toekomen en bovenzinnelijke wezens niet 
hoeven te denken om te begrijpen. Zij begrijpen on-middelijk, d.w.z. zonder de 
tussenkomst van het denken. 

Als wij willen begrijpen wat dit alles te betekenen heeft, moeten we even stilstaan bij de 
vraag hoe Aristoteles en zijn volgelingen begrijpen opvatten. In ieder geval staat het voor 
hem vast, dat begrijpen met oorzakelijkheid te maken heeft. Je begrijpt iets als je de 
oorzaak ervan doorziet. De moeilijkheid is echter, dat Aristoteles oorzakelijkheid anders 
opvat dan wij in de moderne tijd gewend zijn. Diverse moderne filosofen zien causaliteit 
als een stelselmatig en wetmatig verband tussen verschillende verschijnselen. Aristotelici 
vatten oorzaak en effect echter niet op volgens het schema A-B, maar eerder volgens het 
schema A-a. Voor hen spreekt het vanzelf dat het effect verwant is met de oorzaak. Omnis 
causa causat sibi simile, aldus de Latijnse versie van deze grondidee: Elke oorzaak veroorzaakt 
zijns gelijke. Het aristotelische vertrouwen in de getuigenis van de zintuigen is op dit 
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beginsel gebaseerd. Dingen maken een rode indruk omdat ze rood zijn. De betreffende 
zintuiglijke kwaliteit, het sensibile proprium (zie hieronder 9.4) werkt in op het zintuiglijk 
vermogen door zichzelf mee te delen en niet iets totaal anders.  

Hieraan moet nog wel worden toegevoegd, dat deze gelijkenis niet tweezijdig moet 
worden opgevat, maar eenzijdig, hiërarchisch. De zoon lijkt op de vader, maar niet 
andersom. Het effect heeft iets weg van de oorzaak omdat die de oer-zaak is, het eigenlijke 
en oorspronkelijke dat zich meedeelt aan– en zich uitdrukt in het effect. Een lichtbron 
zoals de zon geeft licht omdat die zelf bij uitstek, in eminente zin en van huis uit, lichtend 
is. Oorzaak en effect verhouden zich hier als het lichtende en het verlichte.  

En zo is het volgens aristotelici altijd, ook daar waar het anders lijkt te zijn. Soms 
schijnt er wel gelijkenis te zijn, maar geen ongelijkwaardigheid, bij voorbeeld in het geval 
van de voortplanting. Nakomelingen van levende wezens zijn toch, zo zou je kunnen 
tegenwerpen, wel jonger, maar niet per se minder dan de wezens die hen hebben 
voortgebracht, tenzij je aanneemt dat elke generatie verder gedegenereerd is. Inderdaad, 
maar Aristoteles zou daarop antwoorden dat niet de spruit als effect moet worden gezien, 
niet het levende individu, maar de wording ervan. En dat geldt volgens deze opvatting voor 
elke werkoorzakelijkheid. Voorzover het product geworden is, is het niet meer afhankelijk 
van de oorzaak. Het eigenlijke effect is dus niet het eindresultaat, maar de genese ervan. Het 
veroorzaakte krijgt wat de oorzaak heeft.  

Het kan ook voorkomen, dat de oorzaak een vreemd effect lijkt te hebben. Volgens 
Aristoteles ontstaat die indruk alleen en uitsluitend wanneer we de zaak niet begrijpen. 
Iemand wordt ziek door een bepaald soort paddestoel te eten. Er is duidelijk sprake van 
causaliteit, maar het waarom is ons vooralsnog duister. We weten echter al wel dat niet de 
kleur of de vorm van die paddestoel voor het ontstaan van die ziekte verantwoordelijk is. 
Want was dat wel zo, dan zou alles met zo’n vorm of zo’n kleur hetzelfde effect moeten 
hebben. Kortom: Ook al kennen we de oorzaak niet, we weten wel dat het één of andere 
verziekende factor moet zijn, iets dat in die paddestoel bevat is en dat altijd, ook als het 
elders voorkomt, bij gelijksoortige wezens die het consumeren een gelijksoortige 
verstoring teweeg zal brengen.  

Zoals uit dit voorbeeld blijkt, is Aristoteles wel degelijk bereid aan de moderne 
opvatting tegemoet te komen door toe te geven dat oorzakelijkheid wetmatig is en uit 
wetmatigheid blijkt, maar niet dat die daartoe gereduceerd kan worden. De regelmatige 
opeenvolging van verschillende verschijnselen is volgens hem slechts de buitenkant van 
een intieme beïnvloeding die uiteindelijk volgens het model van de voortplanting of de 
uitstraling begrepen moet worden. In de moderne tijd is deze opvatting herhaaldelijk 
bespot, bij voorbeeld door Molière die in zijn toneelstuk Le Malade Imaginaire de 
betreffende ouderwetse, aristotelisch geschoolde arts de verdovende, slaapverwekkende 
werking van opium laat verklaren door die toe te schrijven aan een verborgen 
slaapverwekkende kracht, de vis dormitiva.  

Omdat causaliteit op zeer veel verschillende gebieden geacht kan worden een essentiële 
rol te spelen, zijn de consequenties van deze controverse zeer verstrekkend. Bij voorbeeld, 
wanneer je met Aristoteles aanneemt dat God bestaat maar anders dan Aristoteles die God 
als scheppende God opvat, als Werkoorzaak dus, dan zijn er al naar gelang je die 
oorzakelijkheid aristotelisch dan wel modern opvat, twee radicaal verschillende visies op 
de verhouding van God en wereld. Volgens de eerste deelt God zich mee aan de schepselen 
die daarom als ‘geschapen naar Gods beeld en gelijkenis’gezien kunnen worden. De tweede 
opvatting leidt tot het zogenaamde deïsme: Schepper en schepping staan geheel buiten 
elkaar. Voor ons mensen wordt God een volstrekt onbekende en verborgen God, een Deus 
absconditus. Op grond van de wereld valt over Hem niets te zeggen, behalve dat hij er de 
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auteur van is. De schepping zegt niets over de Schepper omdat het goddelijke tot God zelf 
beperkt blijft; het is te volmaakt en te verheven om in iets anders geopenbaard te worden. 
5.2 Teleologie 
 

Dat de causaliteitsopvatting van Aristoteles op een andere leest geschoeid is dan de 
onze, blijkt niet alleen hieruit dat hij werkoorzakelijkheid intiemer opvat dan wij gewend 
zijn, maar ook uit het feit dat hij nog drie andere typen van oorzakelijkheid erkent die 
allemaal intiemer van karakter zijn. Want volgens hem is de causa efficiens de meest 
uitwendige oorzaak. Vandaar dat die door ons het makkelijkst als oorzaak herkend kan 
worden en dat die door veel moderne filosofen als de enige erkend wordt. 

Zo goed als elke werkzaamheid heeft volgens Aristoteles een reden, een ‘oorzaak’, die 
niet in termen van werkzaamheid opgevat kan worden, namelijk het doel. Dat de dingen 
die dieren en mensen doen één of ander doel kunnen dienen, zal iedereen gemakkelijk 
toegeven. Maar daarmee is nog niet gezegd dat een doel ook als oorzaak kan worden 
opgevat. Dat is echter juist wat in de term ‘doeloorzaak’ (causa finalis) vervat is. Het Griekse 
woord voor doel is telos en daarom pleegt men een beschouwingswijze die aan doeleinden 
een verklarende kracht toeschrijft, teleologisch te noemen. Aristoteles is de vader van de 
teleologie. 

Wat wordt een doel geacht te veroorzaken? Volgens Aristoteles werkt het niet, maar 
geeft het iets aan werkzaamheid dat werkzaamheid van huis uit niet heeft en dus als 
zodanig ook niet kan geven, namelijk zin, orde en maat. Als je in Nijmegen woont en naar 
Amsterdam wilt om daar een vriend op te zoeken, moet je een heleboel handelingen 
verrichten om dat doel te bereiken en wel in een heel bepaalde volgorde: eerst je 
fietssleuteltje pakken en je portemonnee, je fiets van het slot doen, naar het station fietsen 
en zo voort. Het voorgenomen doel geeft orde aan al die activiteiten en zorgt er tevens voor 
dat je niet eindeloos bezig blijft. Het doel geeft richting, maat en begrenzing. Wie doelloos 
te werk gaat, handelt wanordelijk, ongericht, mateloos en eindeloos. 

Zoals uit het zojuist gegeven voorbeeld blijkt, is de orde die vanuit het doel wordt 
aangebracht, tegengesteld aan de werkoorzakelijke orde van de uitvoering. Of, zoals het in 
de scholastieke traditie heet: quod est prius in ordo intentionis, est postrerius in ordo executionis 
(wat eerder is in de orde van de doelstellingen, is later in de orde van de uitvoering). En 
uiteraard geldt ook het omgekeerde: Wat in een doelmatige uitvoering het eerst aan bod 
komt, het fietssleuteltje, is gezien vanuit het hoofddoel van ondergeschikt belang. De 
doeloorzaak veroorzaakt dus met terugwerkende kracht. In de moderne tijd is dat soms zo 
opgevat, dat de doeloorzaak niet werkt vanuit het verleden naar het heden of vanuit het 
heden naar de toekomst, maar andersom. Dat is echter niet wat Aristoteles op het oog 
heeft omdat volgens hem een doeloorzaak überhaupt niet werkt. 

Het teleologische verklaringsmodel wordt door Aristoteles niet alleen op doelgerichte 
handelingen toegepast, maar ook op natuurlijke levensverschijnselen zoals voeding, groei 
en voortplanting, ja zelfs zoals ik in hoofdstuk 8 zal toelichten, op anorganische 
processen. Bomen groeien tot ze er bij neervallen, maar hun bladeren groeien niet 
eindeloos. Zodra een bepaalde, bij de aard van de betreffende boom passende grootte 
bereikt is, is de maat vol. Ook hier stelt het doel een grens; het fungeert als einde (finis). 
Alleen daar waar een doel in het spel is, kan er genoeg zijn, te veel of te weinig. Het doeleinde 
is dus zo gezien tevens een midden tussen mateloze extremen. Gezien vanuit het 
aristotelisch perspectief dienen vergissingen van de natuur, mismaaktheden en chronische 
ziektes ook zo begrepen te worden: als privatio, d.w.z. als gemis, als afwezigheid van de 
proportie die er behoort te zijn. Ook daar waar het doel van de natuur gemist wordt, is het 
aanwezig. Alleen een wezen dat volgens de natuur behoort te kunnen zien en in feite niet 
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kan zien, is blind te noemen. Een schaap met vijf poten heeft één poot te veel en mist 
daardoor de juiste proportie omdat de natuur streeft naar vierpotige schapen. 

 
5.3 Materie en vorm als interne oorzaken 
 

Het zal intussen wel duidelijk zijn geworden dat werkoorzakelijkheid en 
doeloorzakelijkheid bij elkaar horen. Beide hebben betrekking op het procesmatige. De 
werkoorzaken leveren om zo te zeggen het materiaal dat door de doeloorzaak gericht, 
geordend en begrensd wordt. Welnu, volgens Aristoteles zijn er ook nog twee andere typen 
van oorzakelijkheid die zich op dezelfde manier tot elkaar verhouden en die als interne 
principes van elk concreet stoffelijk zijnde (een ding of een levend wezen) aangemerkt 
moeten worden: de materiële oorzaak (causa materialis) en de formele oorzaak (causa 
formalis). 

Het eerstgenoemde type kan voorlopig aan de hand van het volgende voorbeeld 
worden toegelicht (Later zal blijken waarom er nog een nadere nuancering nodig is). Stel 
dat we te doen hebben met een houten tafel die geheel en al met behulp van 
houtverbindingen is geconstrueerd. Vragen we nu waarom die tafel brandbaar is, dan luidt 
het antwoord: Niet omdat het een tafel is – want was dat zo, dan zouden alle tafels, ook 
stenen tafels, brandbaar moeten zijn, hetgeen niet het geval is – maar omdat hij van hout 
is. Brandbaarheid komt aan die tafel toe vanwege het materiaal waaruit hij bestaat. Was 
van datzelfde materiaal iets anders vervaardigd, dan zou dat even goed brandbaar zijn. 
Maar – en dat is het punt waar het Aristoteles om gaat – dat materiaal bestaat niet op 
zichzelf als materiaal van één ding. Het voorwerp als geheel, de tafel of stoel die van dit 
hout gemaakt is en die dus nog iets meer in huis heeft dan dat materiaal, namelijk de vorm 
die er aan gegeven is, ontleent z’n brandbaarheid niet aan de vorm maar aan de materie. 
Kortom, de stof, de materie waaruit het geheel bestaat, fungeert als oorzaak omdat die als 
materie aan dat geheel iets geeft.  

Uit dit voorbeeld blijkt opnieuw dat de aristotelische causaliteitsopvatting gevaarlijk 
dicht in de buurt komt van een nietszeggende, tautologische verklaring. Wie wist nog niet 
dat een geheel uit brandbaar materiaal bestaand voorwerp brandbaar is? Daar hebben we 
filosofen niet voor nodig. Inderdaad, maar het is eigenlijk ook niet de bedoeling van 
Aristoteles om met een verrassende verklaring voor de dag te komen. Zijn punt is eerder, 
dat het materiaal waaruit die tafel bestaat aan die tafel op een andere manier iets geeft, dan 
een werkoorzaak of doeloorzaak ooit iets kan geven. En daarmee wil hij vooral 
benadrukken dat de wereld van de causaliteit rijker geschakeerd is dan zijn leermeester 
Plato had aangenomen. Die erkende namelijk maar één enkel type oorzaak: de formele 
oorzaak die door hem bovendien uitwendig wordt opgevat. Individuele paarden zouden 
hun paard-zijn te danken hebben aan de zuivere vorm van de Paardheid. Ze zouden daar 
deel aan hebben en eigenlijk niets meer zijn dan een zwakke afspiegeling van dat op 
zichzelf staande archetype. En zo zouden waarschijnlijk ook concrete tafels hun tafel-zijn 
te danken hebben aan zoiets als de oervorm van de Tafelheid. 

Heel de beschouwing over de vier oorzaken kan gezien worden als nader uitgewerkte 
kritiek op deze opvatting. De bezwaren van Aristoteles kunnen in de volgende drie punten 
worden samengevat: 

a)De vorm kan niet de enige oorzaak zijn 
b)Voorzover de vorm als vorm oorzaak is, is het een interne oorzaak. 
c)Omdat de vorm een interne oorzaak is, is het tevens slechts een partiële oorzaak die 
door een daaraan tegengestelde interne oorzaak gecompleteerd moet worden.  
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Ad a) Plato geeft zelf toe dat de dingen die deel hebben aan de vormen zich van de 
vormen onderscheiden door hun vergankelijkheid en veelvuldigheid. Welnu, was de vorm 
de enige oorzaak, dan zou uit iets onvergankelijks iets vergankelijks moeten ontstaan. Dat 
is echter ongerijmd. Een tafel heeft zijn ontstaan inderdaad aan iets te danken, maar aan 
iets anders dan de betreffende vorm en bovendien aan iets dat op een andere manier 
oorzaak is dan een vorm ooit oorzaak kan zijn, namelijk aan de werkzaamheid van de 
timmerman die de tafel gemaakt heeft. 

En zodra dat is ingezien, wordt vanzelf duidelijk dat die werkzaamheid niet in staat is 
in een tafel te kunnen resulteren, tenzij die bezield wordt door de idee van een tafel, die 
hier als doel fungeert (voor het gemak abstraheer ik van de omstandigheid dat een tafel zelf 
ook weer een doel dient). Hier zien we dus, dat de idee of vorm van Tafelheid inderdaad als 
uitwendige oorzaak fungeert, echter niet van die tafel zelf maar van de activiteit waaruit hij 
ontstaat. Zodra het product voltooid is, houdt het doel op oorzaak te zijn. 

 
Ad b) Bekijken we nu dat eindproduct, dan zien we dat het een tafel is geworden en dat 

het voorlopig ook los van de timmerman een tafel zal blijven. Maar niet eeuwig, want die 
timmerman heeft niet iets onvergankelijks tot stand gebracht, niet de Vorm van de 
Tafelheid, maar een tafel, d.w.z. iets dat die vorm heeft.  

Hier stoten we op het punt waar Aristoteles een zeer essentiële concessie doet aan 
Plato, een concessie die volgens sommige middeleeuwse en moderne anti-platonisten veel 
te ver gaat. Aristoteles is een gematigd anti-platonist. Hij ontkent dat in de stof 
geïncarneerde vormen of eigenschappen op zichzelf bestaan los van de dingen die die 
vormen of eigenschappen hebben. Maar dat is ook het enige wat hij ontkent. Met Plato 
accepteert hij dat er vormen of eigenschappen zijn, dat die als oorzaak opgevat dienen te 
worden en tenslotte ook dat aan het in de taal verankerde onderscheid tussen hebben en 
zijn in de werkelijkheid wel degelijk iets beantwoordt. 

Vooral dit laatste is van essentieel belang als we willen begrijpen hoe Aristoteles de 
formele oorzaak opvat. Hoe flexibel het gebruik van de woorden “hebben” en “zijn” ook 
moge wezen, steeds geldt dat datgene wat iets of iemand heeft altijd iets anders is dan de 
bezitter zelf. Je kunt nooit zijn wat je hebt. Als een uitspraak van de vorm “A heeft B” waar 
is, dan is de uitspraak “A=B” onwaar. Bij voorbeeld, als iemand een vrouw heeft, een 
dochter, een kat en een auto, dan is het evident dat die gelukkige bezitter onmogelijk al 
datgene kan zijn wat hij heeft. De distantie die voor hebben vereist is, is onverenigbaar met 
de intimiteit van het zijn. Dat geldt zelfs wanneer we voor het eigendom B niet een 
aanwijsbaar ding of individu invullen, maar een eigenschap. Die tafel heeft de eigenschap 
tafel te zijn, maar is niet die eigenschap.  

Welnu, de opvatting van Aristoteles luidt, dat een eigenschap, een vorm, wel degelijk, 
zoals Plato geleerd heeft, onderscheiden is van de dingen die die eigenschap hebben, maar 
dat, anders dan Plato zelf verkondigd heeft, aan een eigenschap geen ander zijn toekomt 
dan bezeten te worden door iets dat die eigenschap heeft. Juist daar ligt volgens hem het 
fundamentele, door Plato veronachtzaamde verschil tussen eigenschappen en 
andersoortige dingen die je kunt hebben, Zelfstandige dingen die als ‘eigendom’ fungeren, 
staan buiten hun bezitters en blijven bestaan als ze ophouden bezeten te worden. Maar een 
eigenschap is een intern eigendom dat deel uitmaakt van de bezitter en aan het geheel iets 
geeft wat op die eigenschap lijkt, namelijk datgene wat het geheel krachtens die eigenschap 
is. Iets wits is wit krachtens de witheid die het heeft. Een tafel is tafel dankzij de eigenschap 
tafel te zijn, of zo je wilt, dankzij de tot dat ding zelf behorende vorm van de Tafelheid. 
Opnieuw zien we dus, hoe sterk de aristotelische oorzakelijkheidsopvatting in het teken 
staat van het A-a model. 
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5.4 Materie als beginsel en als materiaal 
 

Ad c) Als je met Aristoteles aanneemt dat een eigenschap of vorm op geen andere wijze 
kan zijn dan als bezit van een bezitter die die eigenschap in zich heeft, dan moet het wel zo 
zijn dat die bezitter nog meer in zich heeft. Dat noemt hij materie, waarbij direct moet 
worden aangemerkt, dat hij deze term op een heel andere manier gebruikt dan wij gewend 
zijn. Wij plegen onder materie datgene te verstaan wat door de fysica onderzocht wordt. 
Voor Aristoteles heeft de natuurbeschouwing niet alleen met materie te doen, maar met 
concrete stoffelijke zijnden die uit materie en vorm zijn samengesteld. Gezien vanuit zijn 
optiek zijn materie en vorm complementaire metafysische beginselen, die beide als interne 
oorzaken van het fysische opgevat dienen te worden. Het concrete, zichtbare voorwerp of 
levende wezen wordt vanuit abstracte, onzichtbare beginselen verklaard. Zoals de vorm X-
heid, de eigenschap X, oorzaak is door iets aan het uit materie en vorm samengestelde 
compositum te geven, namelijk dat het X-ig is, zo geeft ook de materie iets aan het uit 
materie en vorm samengestelde geheel.  

Maar wat geeft de materie dan en hoe? De vorm is oorzaak door te bepalen, de materie 
op een daaraan tegengestelde manier: door open te houden en ervoor te zorgen dat het 
betreffende zijnde niet gebonden is aan de bepalingen die het heeft. De materie verschaft 
de drager van eigenschappen speelruimte en mogelijkheden. Materie en vorm verhouden 
zich als het mogelijke tot het daadwerkelijke, als potentie tot act. Maar dat is nog niet alles, 
eigenlijk heeft de aristotelische materie een heleboel verschillende gaven in petto die 
allemaal één ding met elkaar gemeen hebben, namelijk dat ze buiten het bereik vallen van 
de vorm. De vorm is de bepaaldheid waardoor een bepaald zijnde een bepaald zijnde is. 
Daarmee is alles gezegd. De materie is verantwoordelijk voor al het overige: 
veranderlijkheid, vergankelijkheid, individualiteit, uitgebreidheid en veelvuldigheid. Want 
vormen of eigenschappen zijn van huis uit onveranderlijk, onvergankelijk, niet-
geïndividueerd, onuitgebreid en uniek. Een individuele X, iets dat X-heid heeft en dat dus 
naast soortgenoten staat die die eigenschap ook hebben, kan van eigenschappen 
veranderen. Maar de eigenschappen die het heeft kunnen niet veranderen. Groen kan niet 
rood worden, maar iets groens, zeg een tomaat die door en door, d.w.z. overal waar hij is, 
groen is, kan op z’n eentje, los van andere groene dingen, rood worden. 

 
Kijken we nu terug op het eerder gegeven voorbeeld van de houten tafel, dan kan de 

volgende correctie worden aangebracht. Brandbaarheid is een vorm van vergankelijkheid 
en past in zoverre uitstekend in het kader van het aristotelische materiebegrip. Maar had 
ik in plaats van brandbaarheid stevigheid gekozen, dan zou dat veel minder treffend zijn 
geweest. Toch valt niet te ontkennen dat een stevige tafel z’n stevigheid niet aan de vorm 
van het tafel-zijn te danken heeft, maar aan het materiaal waaruit hij bestaat en eventueel 
ook nog aan de manier waarop het is samengevoegd. Mogen we hieruit concluderen dat de 
materie ook nog allerlei andere hoedanigheden kan geven dan ik eerder heb opgesomd, 
zoals stevigheid, kleur, gewicht, hardheid e.d.? 

Aristoteles zou daarop antwoorden dat het materiebeginsel daartoe niet in staat is, 
maar ‘gevormd’ materiaal wel. Een eikenhouten tafel is gevormd uit een grondstof die 
krachtens z’n natuur al allerlei eigenschappen heeft. En dat geldt volgens Aristoteles voor 
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alle producten van menselijke kunstvaardigheid, maar niet voor natuurproducten. Mensen 
zijn niet in staat grondstoffen te maken, maar alleen uit bepaalde natuurlijke grondstoffen 
iets te maken. De vorm die er dan aan gegeven wordt, is kunstmatig. En elke kunstmatige 
vorm is slechts accidenteel, slechts oppervlakkig en bijkomstig en elke substantiële vorm, elke 
essentiële eigenschap die bepaalt wat voor iets iets is, is natuurlijk. 

Eikenhout is in feite het stoffelijk overschot van een levend wezen dat door een 
bepaalde substantiële vorm bepaald was, namelijk de vorm van het eik-zijn, of eigenlijk 
beter van een bepaalde eikensoort, zeg de Kaukasische eik (Quercus macranthera). Niets of 
niemand anders dan een kaukasische eik is in staat kaukasisch eikenhout te vormen. 
Waaruit? Uit de voedingsstoffen die zo’n boom, uit de bodem in zich opneemt. Die 
ondergaan in en door het stofwisselingsproces een substantiële verandering, d.w.z. een 
verandering waardoor uit iets iets anders wordt. Alleen wanneer er een dergelijke 
ingrijpende metamorfose plaatsvindt, treedt de ware betekenis van het materiebeginsel aan 
het licht. Want dan is er niet meer iets bepaalds dat in de omvorming behouden blijft. Het 
enige wat blijft is de volledig onbepaalde en vormeloze materie, de zogenaamde materia 
prima (eerste materie).  

Veranderingsprocessen die door menselijk ingrijpen tot stand komen, zijn slechts 
accidenteel. Het materiaal dat wordt omgevormd, fungeert als materia secunda (tweede 
materie) en heeft al een natuurlijke wezensvorm die onaangetast blijft. De eigenschappen 
die plaats maken voor andere, zijn slechts accidentele vormen. Maar ook hier geldt dat het 
materiaal überhaupt vatbaar is voor transformatie dankzij de materia prima.  

 

 
Afbeelding 24 Aristoteles 
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6 WISKUNDE EN LOGICA 
 
6.1 Oorzakelijkheid en bewijs in verband met de wiskunde 
 

Aristoteles brengt zijn beschouwing over oorzakelijkheid in verband met het bewijs. Hij is 
namelijk van mening dat het bewijs de meest ideale vorm is waarin de vraag naar het 
waarom beantwoord kan worden. Een echt bewijs toont volgens hem niet alleen maar aan 
dat iets zo is en zelfs niet alleen dat het zo moet zijn, maar ook en vooral waarom het zo 
moet zijn. Al lang voor Aristoteles waren de Grieken tot de verbazingwekkende 
ontdekking gekomen dat er überhaupt dingen bewezen kunnen worden. Ze hadden dat 
ontdekt in het kader van de wiskunde, of eigenlijk beter: in en door die ontdekking hebben 
ze de mogelijkheid ontdekt wiskunde te bedrijven. Want ook al pleegt men tegenwoordig 
in het middelbaar onderwijs wiskunde zonder bewijs te doceren, echte wiskunde staat of 
valt met de vorm van het bewijs. 

Wanneer Aristoteles oorzakelijkheid met het bewijs in verband brengt, denkt hij dus 
onvermijdelijk aan de wiskunde en voelt hij zich genoodzaakt als filosoof zijn positie te 
bepalen ten opzichte van die wetenschap par excellence die zich samen met de astronomie 
van de filosofie had losgemaakt. Moet aan het mathematische de absolute en 
allesomvattende betekenis worden toegekend die Pythagoras en zijn volgelingen er aan 
hadden toegeschreven door het getalmatige tot kosmisch principe te verheffen? Of moet 
in navolging van Plato de beoefening van de wiskunde worden gezien als onmisbare 
voorbereiding tot de aanschouwing van de zuivere Vormen? Of moet het voorbeeld van 
Socrates worden gevolgd die zich zonder aan wiskunde of natuurbeschouwing aandacht te 
besteden in de vorm van speelse, ironische dialogen geheel en al concentreerde op datgene 
wat van direct belang is voor de houding die we ten aanzien van het leven aannemen? 
Aristoteles neemt een gematigd standpunt in. Hij toont respect voor de wiskunde, vereert 
het ideaal van de strikte bewijsvoering en kent er algemeen filosofische betekenis aan toe, 
maar hij wil tevens een halt toeroepen aan een excessieve verabsolutering van de 
mathematische denktrant.  

 
Dat laatste doet Aristoteles door van zijn leer over de vier typen oorzaken gebruik te 

maken. Om zijn standpunt te verduidelijken zal ik beginnen met een voorlopige, enigszins 
vereenvoudigde omschrijving, die daarna stapsgewijs genuanceerd zal worden. 

Voorlopig kunnen we zeggen dat de beperktheid van de wiskunde volgens Aristoteles 
hierin gelegen is, dat alleen en uitsluitend formele oorzaken worden beschouwd. Een 
wiskundige abstraheert beroepshalve van materiële oorzaken. Getallen en figuren worden 
immers als onveranderlijk opgevat. Van het materiaal waaruit een concreet aantal, een 
werkelijke bol of kubus, of iets cirkelvormigs of driehoekigs bestaat, wordt systematisch 
afgezien. Bovendien wordt daardoor ook de vraag naar het ontstaan buiten beschouwing 
gelaten en dus ook de werkoorzaak. Daarmee is tevens de doeloorzaak geëlimineerd; want 
zonder werkoorzakelijkheid kun je daarmee niets beginnen. Het is dan ook typerend dat 
kwalificaties zoals ‘te groot’ of ‘te klein’ in de wiskunde niet thuishoren.  

Betekent dit nu, dat de wereld van het mathematische uit pure vormen bestaat, uit 
abstracte onveranderlijke eigenschappen en dat bij voorbeeld ook kleuren en tonen 
daartoe behoren? Nee, natuurlijk niet. Er moet een correctie worden aangebracht. De 
eigenschappen waarmee de wiskunde te doen heeft, zijn van heel specifieke aard: het zijn 
om zo te zeggen de kleurloze eigenschappen die overblijven wanneer van alle eigenlijke 
zintuiglijk waarneembare kwaliteiten (zie hieronder 9.4) is geabstraheerd. Wat dan 
overblijft, is louter kwantitatief van aard. Wiskunde is de wetenschap van het kwantitatieve 
als zodanig. En omdat er twee typen van kwantiteit zijn, discrete die correspondeert met de 
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vraag “Hoeveel X-en?” (how many) en continue die correspondeert met de vraag “Hoeveel 
X?”(how much), valt de wiskunde ook in twee subdisciplines uiteen: rekenkunde en 
meetkunde.  

Dit klinkt alsof er volgens Aristoteles in de wiskunde volledig van materiële oorzaken 
geabstraheerd wordt (met als gevolg dat ook de efficiënte en de finale oorzaak 
uitgeschakeld worden) en bovendien nog gedeeltelijk van de resterende formele oorzaak. 
Maar dat is een volkomen verkeerde voorstelling van zaken. Er dient nog een tweede 
correctie uitgevoerd te worden. De specifieke kwantitatieve vormen waarmee de wiskunde 
te doen heeft, horen volgens Aristoteles alleen thuis in de stoffelijke wereld en spruiten 
direct voort uit het materiebeginsel. Daarvan wordt slechts gedeeltelijk geabstraheerd. Zoals 
we in de vorige paragraaf gezien hebben, wordt dat beginsel voor een heleboel 
verschillende zaken verantwoordelijk gesteld. Het wordt geacht de oorzaak te zijn 
waardoor een concreet stoffelijk zijnde meer is dan een bepaald zijnde. Het materiebeginsel 
geeft veranderlijkheid, concrete individualiteit, veelvoudigheid binnen één en dezelfde 
soort en uitgebreidheid. Welnu, volgens Aristoteles abstraheert de wiskunde slechts van 
veranderlijkheid en concrete individualiteit, niet van veelvuldigheid (herhaalbaarheid) en 
van uitgebreidheid evenmin. Ze concentreert zich om zo te zeggen alleen en uitsluitend op 
de onveranderlijke quasi-vorm die aan het stoffelijke als stoffelijk toekomt. Ik zeg ‘quasi-
vorm’ omdat het kwantitatieve een eigenschap is die in het teken staat van de 
onbepaaldheid. 

Het gevolg is dan ook, dat er in de wereld van de wiskunde wel plaats is voor veelheid, 
maar niet voor een echte, concreet bepaalde veelheid. Mathematische pluraliteit is abstract 
en onderscheidsloos. Een trio bestaat uit drie mensen die elk een eigen muziekinstrument 
bespelen, die met elkaar samenwerken en zich door allerlei eigenschappen van elkaar 
onderscheiden. Maar de drie waarmee de wiskunde te doen heeft, bestaat uit eenheden die 
eigenlijk in niets van elkaar verschillen behalve dat ze als uitwendig aan elkaar worden 
opgevat. Bertrand Russell (1872-1970) heeft dit in zijn jonge, aristotelische jaren ooit 
treffend uitgedrukt door te zeggen dat er sprake is van een conception of diversity without 
diversity of conception. Ook in de meetkunde vinden we overal verschillen die eigenlijk 
nergens in bestaan. Waardoor onderscheiden punten of lijnen zich van elkaar? We 
beginnen een meetkundige beschouwing door bij voorbeeld te zeggen: Gegeven twee 
elkaar loodrecht snijdende lijnen l en m. Dat klinkt mooi, maar waardoor zijn die lijnen 
van elkaar onderscheiden afgezien van het feit dat we de één l hebben genoemd en de 
ander m?  

Uit dit alles lijkt te volgen dat de wiskunde volgens Aristoteles de saaiste wetenschap is 
die er maar bestaat, ja een wetenschap die een zó verschrikkelijk eentonig object van 
onderzoek heeft, dat ze überhaupt niet geacht kan worden iets nieuws naar voren te 
brengen, laat staan iets interessants te bewijzen. Kennelijk moet er nog een derde correctie 
worden aangebracht. Aristoteles wil niet beweren dat wiskundigen alleen maar met 
onderscheidsloze entiteiten te doen hebben, maar eerder dat die aan de basis liggen van de 
dingen waarop ze hun aandacht vestigen. De eenheden waaruit getallen geacht worden te 
bestaan (let wel: voor de Grieken bestaan er alleen maar de getallen die wij als de 
“natuurlijke getallen” plegen te betitelen) zijn inderdaad onderscheidsloos, maar die 
getallen zelf niet! Die vertonen allerlei relaties en opmerkelijke eigenschappen zoals 
Pythagoras en zijn volgelingen met groot enthousiasme hebben geconstateerd. Sommige 
getallen zijn even, andere oneven, sommige zijn driehoekig (namelijk 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4 
enz.), sommige zijn vierkant (de kwadraten), sommige zijn deelbaar, andere, de 
zogenaamde priemgetallen, ondeelbaar. Uit een volstrekt monotone bodem, niet uit 
verschillendsoortige zaadjes die er al in zaten of er later in zijn gestopt, blijkt dus een 
bontgeschakeerde flora op te rijzen die een verbazingwekkende vormenrijkdom vertoont. 
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En het zijn juist die vormen die de rekenkunde bestudeert. Het zijn de eigenschappen die in 
de discrete kwantiteit zelf verborgen zitten. Voor de meetkunde geldt precies hetzelfde: De 
lege ruimte blijkt als ruimte de mogelijkheid tot allerlei verschillendsoortige figuren te 
bevatten: bollen, kegels, regelmatige veelvlakken etc. Ja, zelfs aan een zo eenvoudige figuur 
als een driehoek valt van alles en nog wat te ontdekken. Er kunnen verrassende en 
opmerkelijke stellingen over bewezen worden.  
6.2 Excurs over de stelling van Thales 
 

Om dit toe te lichten, zal ik in deze paragraaf stil staan bij een 
verrassende.meetkundige stelling die desondanks betrekkelijk makkelijk te bewijzen is. Op 
die manier hoop ik over een lichtend voorbeeld te beschikken dat ons in de volgende 
paragraaf verder kan helpen om de grondideeën van de aristotelische logica te 
verduidelijken. Het toeval wil dat de stelling die wordt toegeschreven aan degene die tevens 
bekend staat als de allereerste Westerse filosoof, namelijk Thales van Milete (624-ca.545v. 
C.), zich daar bijzonder goed voor leent.  

Wat behelst deze zogenaamde stelling van Thales? Eigenlijk is het een tweeledige, want 
omkeerbare stelling. Het eerste deel houdt het volgende in: Als je door het middelpunt M 
van een cirkel een rechte lijn trekt die die cirkel in de punten A en B snijdt (AB is dan dus 
een middellijn) en als je op die cirkel een willekeurig ander punt C kiest, onderscheiden 
van A en B, dan is hoek ACB altijd recht en dus is driehoek ABC dan een rechthoekige 
driehoek. Dit betekent dus, dat met behulp van passer en liniaal op een enigszins 
ongebruikelijke, maar zeer eenvoudige wijze een rechte hoek geconstrueerd kan worden.  

Het tweede deel, de omkering van deze stelling luidt: Gegeven een lijnstuk AB. Dan 
liggen alle punten C die zodanig gesitueerd zijn dat hoek ACB recht is, op één en dezelfde 
cirkel, namelijk de cirkel die AB als middellijn heeft. Zou je over een mechanische 
constructie beschikken die je in staat stelt de zijden van iets rechthoekigs langs twee vaste 
punten te laten glijden, dan beschrijft het hoekpunt een halve cirkel en als het wordt 
omgedraaid, de complementaire halve cirkel. Je zou dan dus zonder passer een cirkel 
kunnen tekenen. 

Het opmerkelijke van deze tweeledige stelling is, dat daarin een verband zichtbaar 
wordt gemaakt tussen hoedanigheden die op het eerste gezicht volkomen vreemd aan 
elkaar lijken te zijn: rechthoekigheid en cirkelvormigheid. Elke hoek die op de aangegeven 
wijze in een cirkel past, is recht en elke rechte hoek past op die manier in een cirkel. Het 
haakse en het ronde, het vloeiende, zijn op een bepaalde manier één. Ik weet het niet zeker, 
maar wellicht hangt deze ontdekking samen met de filosofische grondgedachte van 
Thales, namelijk dat het oerelement waaruit de veelvormige verschijnselen ontstaan en 
waarin ze met elkaar samenhangen, het vloeibare is: water.  

 
Hoe wordt deze stelling bewezen? Ik zal me beperken tot het eerste deel en ik zal de 

meer elementaire, maar wel bewijsbare hulpstellingen die daarvoor nodig zijn alleen maar 
noemen zonder op hun bewijs in te gaan. De eerste hulpstelling luidt, dat de hoeken van 
elke driehoek samen even groot zijn als twee rechte hoeken (180º). Hieruit volgt vanzelf 
dat een driehoek rechthoekig is, dan en slechts dan als één van de hoeken even groot is als 
de overige twee hoeken samen. De tweede hulpstelling wordt soms ook aan Thales 
toegeschreven en houdt in dat elke gelijkbenige driehoek twee even grote hoeken heeft en 
dat ook omgekeerd elke driehoek waarvan twee hoeken even groot zijn, twee even grote 
zijden heeft, namelijk de zijden die tegenover die hoeken gelegen zijn. Kortom: 
gelijkbenigheid en gelijkhoekigheid (hier opgevat als het hebben van twee even grote 
hoeken) komen op hetzelfde neer. 
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Om de eerste helft van de beroemde stelling van Thales te bewijzen is er een hulplijn 
nodig, namelijk de lijn die C verbindt met het middelpunt M. De betekenis van die 
hulplijn en van hulplijnen in het algemeen, kan op verschillende manieren worden 
uitgelegd. Ik kies hier voor een enigszins ongebruikelijke interpretatie teneinde het bewijs 
zo veel mogelijk tegemoet te laten komen aan het ideaal dat Aristoteles voor ogen zweeft, 
namelijk dat het antwoord moet geven op de vraag naar het waarom. Sommige moderne 
critici van de aristotelische logica, zoals Frege en vooral Russell ( zie hieronder paragraaf 
6.4) hebben het standpunt verdedigd dat de enige bewijsvorm die Aristoteles erkent, 
namelijk het zogenaamde syllogisme (sluitrede), wezensvreemd is aan de wiskunde. Ik wil 
niet ontkennen dat deze opvatting een kern van waarheid bevat, maar wel dat het volstrekt 
onmogelijk zou zijn een echt wiskundig bewijs in de vorm van een syllogisme te gieten 
zonder het mathematische karakter ervan geweld aan te doen.  

Omdat alle punten die op een cirkel liggen even ver van het middelpunt verwijderd 
zijn, moet de hulplijn CM even lang zijn als AM en BM. Anders gezegd, door die hulplijn 
CM wordt driehoek ABC in twee gelijkbenige driehoeken verdeeld, namelijk de 
deeldriehoeken AMC en BMC. Dit kunnen we ook iets anders opvatten: De hulplijn maakt 
een verborgen eigenschap zichtbaar van onze driehoek, en wel een eigenschap die er aan 
toekomt juist vanwege het feit dat hij op die speciale manier in een cirkel past, namelijk de 
eigenschap verdeelbaar te zijn in- of (wat op hetzelfde neerkomt) samenstelbaar te zijn uit 
twee gelijkbenige driehoeken die één been gemeen hebben (CM) en wier tophoeken elkaar 
tot een gestrekte hoek (180º) aanvullen. Lang niet alle driehoeken hebben deze 
eigenaardige eigenschap. Er zijn zelfs een heleboel driehoeken die überhaupt niet in twee 
gelijkbenige delen te verdelen zijn en temidden van de driehoeken waarbij dat wel kan, zijn 
er weer een heleboel die alleen maar op een andere manier in gelijkbenige delen te verdelen 
zijn. Het specifieke waarmee we hier te doen hebben, wordt duidelijk, zodra je alleen de 
drie benen in ogenschouw neemt. Ze zijn even lang, hebben één punt gemeen, twee ervan 
liggen in elkaars verlengde en het derde been wijst in een andere richting. Kortom we 
hebben te doen met een meer of minder scheve evenbenige, omgekeerde T. Daarom zal ik 
een aldus verdeelbare driehoek een T-driehoek noemen. 

Het begrip “driehoek die op de aangegeven wijze past in een cirkel” heeft precies 
dezelfde omvang als het begrip T-driehoek. Elke aldus in een cirkel passende driehoek is 
een T-driehoek en elke T-driehoek past aldus in een cirkel. Maar de inhoud, de intensie van 
beide begrippen is niet dezelfde. Om te bewijzen dat een aldus in een cirkel passende 
driehoek recht is, moeten we eerst vaststellen, dat het een T-driehoek is, zodat we daarna 
kunnen bewijzen dat elke T-driehoek rechthoekig is, waarbij uiteraard gebruik gemaakt 
zal moeten worden van de eerder genoemde hulpstelling dat gelijkbenigheid op hetzelfde 
neerkomt als gelijkhoekigheid. 

Het bewijs verloop als volgt (zie figuur 22) 

 
Afbeelding 25 De stelling van Thales 
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Door onze hulplijn CM wordt ook hoek C in twee delen verdeeld, namelijk hoek ACM 
en hoek BCM. Die noem ik voor het gemak respectievelijk hoek C1 en hoek C2. Welnu, 
deeldriehoek AMC is gelijkbenig en dus ook gelijkhoekig. Hoek C1 is dus even groot als 
hoek A. Ook deeldriehoek BMC is gelijkbenig en gelijkhoekig, zodat hoek C2 even groot is 
als hoek B. Hoek C als geheel is dus even groot als de hoeken A en B samen. En dus is 
driehoek ABC rechthoekig. (Q.E.D.) 

Het predikaat T-driehoek vervult hier de rol die Aristoteles aan de middenterm toeschrijft. 
Die wordt namelijk geacht de reden aan te geven waarom alle (of sommige) dingen die zus 
zijn, wel (of niet) zo moeten zijn. Als ik zeg: “Socrates is een mens; elk mens is sterfelijk, dus 
is Socrates sterfelijk”, dan is dat een schoolvoorbeeld van een gevolgtrekking volgens 
syllogistisch model. In dit geval fungeert mens als middenterm die aangeeft waarom, 
krachtens welke hoedanigheid Socrates sterfelijk is. Maar het is geen perfect 
schoolvoorbeeld. Want Socrates is sterfelijk krachtens iets dat wel in mens-zijn vervat is, 
maar niet exclusief menselijk is. Aristoteles zou toegeven dat de vraag waarom mensen 
sterfelijk zijn, gesteld en in een ander syllogisme beantwoord kan en moet worden. Mensen 
zijn sterfelijk omdat ze evenals andere stoffelijk levende wezens, uit lichaam en ziel, uit 
materie en vorm (zie hieronder 8.4) zijn samengesteld. Dat is de eigenlijke, meest nabije, 
omkeerbare oorzaak, de causa primo per se zoals het in de scholastieke traditie heet 
(omkeerbaar in die zin dat niet alleen alles wat uit lichaam en ziel is samengesteld sterfelijk 
is, maar ook alles wat sterfelijk is uit lichaam en ziel is samengesteld). Rekening houdend 
met de omstandigheid dat de stelling van Thales omkeerbaar is, en dat dus niet alleen elke 
T-driehoek rechthoekig is, maar ook elke rechthoekige driehoek een T-driehoek, geeft de 
eigenschap T-driehoek te zijn in het bewijs dat ik geschetst heb de eigenlijke, niet nader 
analyseerbare oorzaak aan.  

 
 

6.3 De logica van het bewijs 
 

Aristoteles is de vader van de logica. Hij heeft het vak ontdekt en heeft er een zo mooie 
en hecht doortimmerde vorm aan gegeven, dat zijn gezag op dat gebied nog veel langer 
onaangetast is gebleven dan op het terrein van de natuurfilosofie, namelijk tot in de 
negentiende eeuw. Wat houdt zijn ontdekking in? Om daar een idee van te krijgen, moeten 
we ons verplaatsen in de situatie waarin hij verkeerde: het mathematische bewijs was al 
ontdekt, maar de logica, of het logische als zodanig nog niet. Laten we ons daarom 
afvragen aan welke eisen een bewijs moet voldoen om een echt bewijs te zijn. Als ik mij niet 
vergis kunnen er drie criteria worden genoemd die allemaal even noodzakelijk zijn en 
samen ook voldoende om van een authentiek bewijs te kunnen spreken. 

 
a) Het bewijs moet gebaseerd zijn op deugdelijk materiaal. Maar wat betekent 
“deugdelijk” in dit verband? Dat het zelf geen bewijs meer nodig heeft. En dat kan twee 
dingen inhouden: hetzij dat de uitgangspunten eerder al bewezen zijn, hetzij dat ze 
onbewijsbaar zijn en tegelijk niet bewezen hoeven te worden omdat ze zó zonneklaar 
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zijn, zó evident dat ze voor zichzelf spreken. Dit laatste is essentieel. Want uiteindelijk 
zal alles wat eerder bewezen is, op onbewijsbaar, evident bewijsmateriaal gebaseerd 
moeten zijn. Je kunt alleen iets aantonen door direct of indirect te steunen op 
uitgangspunten die zich tonen, omdat ze van huis uit blijkbaar zijn.  
Evidentie eist meer dan waarheid, want ook al is alles wat echt evident is waar, het 
omgekeerde hoeft niet te gelden. Wat evidentie aan waarheid toevoegt, is directe 
toegankelijkheid. En dat sluit onvermijdelijk een betrekking tot ons mensen in. 
 
b) De tweede eis betreft de vorm van het bewijs: de gevolgtrekking, de denkstap die met 
het woordje dus wordt uitgedrukt, moet legitiem zijn, geldig, correct. Dit is het punt 
dat tot de ontdekking van het logische leidt. Want in plaats van “legitiem”, “geldig” of 
“correct” hadden we ook het woord “logisch” kunnen gebruiken. Je ontdekt het 
onderzoeksgebied van de logica, zodra je je realiseert, dat het woordje “dus” terecht of 
ten onrechte gebruikt kan worden. Hiermee is trouwens niet gezegd dat de logica 
volgens Aristoteles alleen en uitsluitend met deze formele eis te doen heeft, maar wel 
primair. 
Als ik zeg: “Elke gelijkbenige driehoek heeft twee even grote hoeken; een driehoek met 
twee hoeken van 45º heeft twee even grote hoeken, dus is een driehoek met twee 
hoeken van 45º gelijkbenig”, dan trek ik uit twee ware premissen een ware conclusie. 
En toch misbruik ik dan het woord “dus”. Want de waarheid van de conclusie berust in 
feite op de juiste, maar verzwegen aanname dat elke driehoek met twee even grote 
hoeken gelijkbenig is. Had ik dat expliciet vermeld, dan zou er geen vuiltje aan de lucht 
zijn geweest. Maar in feite heb ik geredeneerd volgens het schema: “Elke A is B; elke C 
is B, dus: Elke C is A”. Was dit een geldige gevolgtrekkingsvorm, dan zou, wat je ook 
maar voor A, B en C invult, steeds moeten gelden dat de conclusie waar is, zodra de 
premissen waar zijn. Het geval dat de uitgangspunten waar zijn en het eindresultaat 
desondanks onwaar, zou zich nooit voordoen. Maar dat is hier niet het geval, zoals bij 
voorbeeld blijkt wanneer je voor A “eenzaadlobbig” invult, voor B “parallelnervige 
bladeren hebbend” en voor C “weegbree”. De gevolgtrekking “Alle eenzaadlobbige 
planten hebben parallelnervige bladeren; weegbree heeft parallelnervige bladeren, dus 
is weegbree een eenzaadlobbige plant” heeft precies dezelfde vorm als het hierboven 
gegeven voorbeeld betreffende driehoeken. Bovendien zijn de premissen ook hier beide 
waar. Toch is de conclusie onwaar; want ook al hebben alle eenzaadlobbige planten 
parallelnervige bladeren, het omgekeerde geldt niet. Weegbree is namelijk een 
tweezaadlobbige plant met parallelnervig blad. 
c) Op het eerste gezicht lijken de eisen a) en b) samen voldoende te zijn om van een 
echt bewijs te kunnen spreken. Immers, als de premissen waar zijn en voldoende 
evident en als bovendien de vorm van de gevolgtrekking in orde is, dan is daarmee niet 
alleen de conclusie waar, maar ook aangetoond dat die waar moet zijn. Denk nu aan 
het volgende voorbeeld. Ik zeg: “Nijmegen ligt aan de Waal en Arnhem ligt aan de Rijn, 
dus moet het zo zijn dat Nijmegen aan de Waal ligt of Arnhem aan de Rijn.” Deze 
gevolgtrekking voldoet aan de gestelde eisen, mits het woordje “of” niet exclusief wordt 
opgevat. De premissen zijn waar en de vorm is logisch correct omdat voor alle 
mogelijke invullingen van p en van q geldt, dat uit ‘p en q volgt ‘p of q’. Maar voor 
Aristoteles is dat niet genoeg. Hij verlangt ook nog iets anders, namelijk dat de 
conclusie een bewijs nodig heeft. Deze derde eis is het complement van de eerste. Het 
bewijsmateriaal moet zodanig zijn dat het geen bewijs meer nodig heeft en het resultaat 
zodanig dat het juist wel een bewijs behoeft.  
Hier steekt het teleologische perspectief de kop op. Zolang je je alleen maar bezighoudt 
met b), met de vorm en de structuur van geldige gevolgtrekkingen, bevindt je je op 
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mathematisch terrein. Maar zodra met het doel van het bewijs rekening wordt 
gehouden, wordt het belang van de wiskundige benaderingswijze, die zoals we eerder 
zagen met doeloorzaken niets weet te beginnen, gerelativeerd. Kortom: logica is slechts 
ten dele, slechts wat haar vorm betreft mathematisch van aard. De eis dat de conclusie 
een bewijs nodig moet hebben, betreft de spankracht van het bewijs. Een krachtig bewijs, 
bewijst iets nieuws dat los van dat bewijs nog niet was aangetoond. Daar ligt ook 
precies de charme van de mathematische bewijzen die op de Grieken zo’n indruk heeft 
gemaakt. En dat is ook de reden waarom ik in de vorige paragraaf zo uitgebreid op het 
bewijs van de stelling van Thales ben ingegaan.  
 
Zoals uit het Nijmegen-Arnhem voorbeeld blijkt, heeft de eis die de kracht van het 

bewijs betreft, repercussies voor de vorm. Sommige logische correcte bewijsvormen zijn 
niet geschikt om tegemoet te komen aan het doel van het bewijs, dat toch op één of andere 
manier met uitbreiding en verrijking van kennis te maken heeft. Elk bewijs van de vorm p 
en q, dus p of q is slap. De conclusie geldt a fortiori (vanuit het sterkere).  

Hieruit kan natuurlijk niet geconcludeerd worden dat slechts één enkele oervorm de 
toets der kritiek kan doorstaan. Wellicht zijn er vele vormen die bij een krachtig bewijs 
passen. Hoe dit ook zij, Aristoteles erkent eigenlijk maar één enkele, in verschillende 
varianten gedifferentieerde oervorm, de vorm van de eerder genoemde sluitrede, het 
zogenaamde syllogisme. En dat is in het licht van het voorafgaande niet zo verwonderlijk. 
Logica vat hij namelijk op als een praktische wetenschap als de wetenschap die niet 
bestudeert hoe er feitelijk gedacht wordt, maar hoe wij, de enige denkende wezens die er 
überhaupt zijn, behoren te denken om tot kennis van de oorzaken, tot kennis van het 
waarom te komen. Aristoteles vat de logica dan ook op als een typisch menselijk 
instrument, een organon, waar dieren niets mee kunnen beginnen omdat ze nog niet aan 
denken toe zijn en hogere wezens evenmin omdat ze niet meer hoeven te denken.  

 
 

6.4 Excurs over de moderne kritiek op de aristotelische logica 
 

De belangrijkste moderne filosofen die de aristotelische logica aan een fundamentele 
kritiek hebben onderworpen, zijn Hegel (1770-1831) enerzijds en Frege (1848-1925) en 
Russell (1872-1970) anderzijds. Hun opvattingen gaan in diametraal tegengestelde 
richtingen uiteen die niets van elkaar moeten hebben maar desondanks wel iets gemeen 
hebben. Want opmerkelijk genoeg zijn ze het over één ding eens, namelijk dat Aristoteles 
de logica veel te veel naar de mens heeft getrokken. Beide richtingen willen aan het 
logische een hogere, objectieve status toekennen door het uit het subjectieve, slechts 
menselijke en slechts aardse sfeer te trekken. Opnieuw dus een soort Copernicaanse 
revolutie.  

 
Hegel heeft bezwaar tegen de opvatting dat denken een exclusief menselijke 

aangelegenheid zou zijn die in het teken staat van onze betrekkelijke onvolmaaktheid. Hij 
kent aan het Denken een universele, bovenmenselijke, ja zelfs goddelijke status toe. 
Denkvormen zijn voor hem tevens de objectieve grondvormen van de werkelijkheid. 
Denkbewegingen moeten niet worden afgemeten aan een statisch einddoel, maar moeten 
positief gewaardeerd worden. De werkelijkheid is werkzaam en moet niet star en 
rechtlijnig worden opgevat, maar dynamisch en procesmatig. Van geïsoleerde absoluut 
evidente en onproblematische uitgangspunten kan in een bewijs volgens Hegel helemaal 
geen sprake zijn. De ware aard van het logische is eerder zo, dat alles, behalve de 
Werkelijkheid als geheel, door z’n eigen consequenties ter discussie wordt gesteld, over 
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zichzelf heenwijst en zelfs met zichzelf in tegenspraak is. Hegel heeft dus bezwaar tegen eis 
a) en hecht grote waarde aan c): De spankracht van de gevolgtrekking moet zó groot zijn, 
dat er een beweging in gang wordt gezet die pas tot rust komt als alle denkvormen die 
tevens als zijnsvormen kunnen gelden, doorlopen zijn. In een echt bewijs werpt de 
conclusie een nieuw licht op de premissen. 

Om een naam te geven aan zijn nieuwe logica, gebruikt Hegel een oud woord, een term 
die van Plato afkomstig is en door Aristoteles in een nogal speciale betekenis wordt 
overgenomen: het woord dialectiek. Voor Aristoteles is er sprake van dialectiek, wanneer 
gevolgtrekkingen niet aan eis a) voldoen en dus niet gebruikt kunnen worden om iets te 
bewijzen, maar hoogstens om de deugdelijkheid van aannemelijke of waarschijnlijke 
premissen te onderzoeken door na te gaan wat uit wat volgt. Dit alles leidt, aldus 
Aristoteles, tot allerlei soms wel vruchtbare, maar toch ook gevaarlijke en misleidende 
gedachtekronkels, die geen aanspraak op wetenschappelijkheid kunnen maken. Kant 
(1724-1804), Hegels belangrijkste voorganger en inspirator, had zich over de dialectiek, 
opgevat als ‘logica van de schijn’, zo mogelijk nog negatiever uitgelaten dan Aristoteles. 
Hegel gebruikt de term “dialectiek” als geuzennaam. Hij vindt de klassieke logica, die 
volgens Kant door Aristoteles definitief is afgerond, te star, te mathematisch, te bang voor 
tegenspraken en te weinig afgestemd op de vrijheid, beweeglijkheid en levendigheid van de 
Geest. 

 
Bij Frege en Russell is het net andersom. Zij vinden de aristotelische logica niet streng 

en mathematisch genoeg. Ze kennen evenals Hegel aan het logische een universele, buiten- 
en bovenmenselijke status toe, maar ze doen dat op een andere manier: door het los te 
maken van het denken. Natuurlijk geven ze wel toe dat wij moeten denken om te 
redeneren of om een wiskundig bewijs te kunnen volgen, maar niet dat de bouwstenen 
waaruit een bewijs bestaat, bij de gratie van ons denken bestaan. Oordelen is een 
psychische activiteit, maar de inhoud van een oordeel heeft met de psyche even veel of even 
weinig te maken als de fysische buitenwereld. Net zoals het zijn van de sterren niet opgaat 
in hun door ons bekeken worden, zo zijn ook oordeelsinhouden onafhankelijk van onze 
beoordeling. Ze zijn waar of onwaar ongeacht of iemand ze voor waar of onwaar houdt. De 
stelling van Thales was er al voor Thales hem ontdekte. En voor het door hem ontdekte 
bewijs van die stelling geldt hetzelfde. Het één volgt niet uit het ander omdat er 
redenerende mensen zijn. Volgen uit is een objectieve relatie die er is ongeacht of er wezens 
zijn die die relatie denkend volgen. 

 
Bij Hegel, zo zagen we, komt alle nadruk te liggen op de kracht van het bewijs (eis c). 

Het dient als levend bewijs opgevat te worden, teleologisch, niet rechtlijnig en niet 
mathematisch. Frege en Russell daarentegen willen het logische niet alleen van menselijke 
subjectiviteit ontdoen, maar van subjectiviteit überhaupt. Bij hen komt alle nadruk te 
liggen op de vorm van het bewijs (eis b). Wat eis a) betreft, hechten ze vooral waarde aan 
onbewijsbaarheid van de uitgangspunten en aan hun waarheid, en niet zozeer aan 
evidentie. Want evidentie is subjectief. En eis c) wordt door hen om dezelfde reden 
gewantrouwd. Ze vatten het logische realistisch op, rechtlijnig, mathematisch en 
onteleologisch. 

 
Opmerkelijk genoeg grijpen beide partijen terug op Plato. Men pleegt Plato een idealist 

te noemen omdat hij aan de ideeën een hogere en echtere realiteit toekent dan aan hun 
stoffelijke, zintuiglijk waarneembare instanties. Bij dat aspect van het platonisme sluit 
Hegel aan. Vandaar dat hij zijn standpunt ook zelf als idealisme betitelt. Maar hij geeft er 
een andere, typisch moderne draai aan door het dynamisch op te vatten: de vormen 
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moeten niet star en zelfgenoegzaam worden opgevat, maar actief, als zichzelf in de 
stoffelijke wereld realiserend. Ja, nog sterker, de stoffelijke wereld is volgens Hegel niets 
anders dan de buitenkant, de veruitwendiging van de goddelijke Geest. Daarom noemt hij 
zijn standpunt absoluut idealisme. Men pleegt Plato ook vaak een realist te noemen omdat hij 
aan universalia een reëel bestaan toekent onafhankelijk van de menselijke geest. Bij dat 
aspect van het platonisme sluiten Frege en Russell aan. Maar ze distantiëren zich van 
Plato’s idealisme. Ze zijn graag bereid aan universalia een hogere realiteitswaarde toe te 
kennen dan gewoonlijk in navolging van Aristoteles gebeurt, maar niet om dat te doen ten 
koste van iets anders. Hun punt is eerder, dat er naast de psychische binnenwereld en de 
fysische buitenwereld ook nog een “derde rijk”, een onfysische, onruimtelijke en tijdloze 
buitenwereld erkend moet worden. Vandaar dat hun standpunt, vooral dat van de jonge 
Russell, vaak als absoluut realisme wordt betiteld.  

 
Dit alles kan nader worden toegelicht door het begrip deelhebbing (participatie) dat, 

zoals we eerder zagen (5.1) door Aristoteles van Plato wordt overgenomen, erbij te 
betrekken. Hegels bezwaar luidt, dat Plato en Aristoteles deelhebbing te veel van onderaf 
hebben opgevat, als een nederige afhankelijkheidsrelatie. Bij Plato is dat het duidelijkst: de 
vele individuen die deel hebben aan één of ander wezen zouden van dat wezen afhankelijk 
zijn, maar niet andersom. De vormen zelf zouden aan zichzelf genoeg hebben. Ze zouden 
de veelvuldige verschijnselen helemaal niet nodig hebben om zo volmaakt te zijn als ze nu 
eenmaal van huis uit zijn. Het zou eerder een toevallige, onwezenlijke gunst zijn dat ze het 
de dingen in de verschijningswereld toestaan aan hen te participeren.  

Aristoteles plaatst de wezensvormen in de dingen zelf en vat ze op als innerlijke 
oorzaken. Maar – en dat is Hegles bezwaar – slechts als partiële oorzaken (zie 5.3), die niet 
voor veelvuldigheid en vergankelijkheid verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Hegel 
vat de vorm als volledige oorzaak op die buiten zichzelf moet treden en zich met z’n eigen 
tegendeel moet verenigen om z’n superioriteit te bewijzen.  

Het algemene, aldus Hegel, dient concreet opgevat te worden: het realiseert zich in het 
bijzondere. Kortom: hij wil deelhebbing in de geest van de Copernicaanse revolutie 
versterken door die als zelfmededeling te begrijpen.  

Frege en Russell bewegen zich in tegengestelde richting. Zij willen van deelhebbing 
überhaupt niets weten. Waarom niet? Omdat ze het een troebele en benauwende notie 
vinden die onvermijdelijk leidt tot hiërarchische onderschikking. Als het predikaat geen 
ander zijn heeft dan in-het-subject-zijn, wordt het tot iets minderwaardigs gedegradeerd. 
Frege en Russell willen een lans breken voor gelijkwaardigheid. Dat is hun manier om de 
geest van de copernicaanse revolutie serieus te nemen. Bij Frege komt dat zeer pregnant tot 
uiting in zijn streven het gemeenschappelijke consequent van het individuele te scheiden. 
Hij heeft een hekel aan compromissen en vindt de subtiele manier waarop Aristoteles 
universalia typeert, als denkmaaksels met een fundament in de werkelijkheid, halfslachtig. 
Als witheid alleen maar bestaat in afzonderlijke witte dingen, dan is er, aldus Frege, geen 
enkele reden meer de witheid van dit en de witheid van dat met dezelfde naam te 
benoemen. Ja, nog sterker, er is dan eigenlijk zelfs geen reden meer om vol te houden dat er 
iets is dat alleen maar in individuen bestaat.  

Een gevolg van dit alles is, dat ook de genuanceerde, enigszins weifelende manier 
waarop het koppelwerkwoord zijn in de aristotelische logica wordt opgevat, namelijk als 
uitdrukking van identiteit, maar tegelijk ook weer niet van volledige identiteit, door Frege 
rigoureus van de hand wordt gewezen. Als er echt sprake is van identiteit, dan moet het 
volgens hem een volledige identiteit zijn en als de identiteit onvolledig is, is het geen echte 
identiteit. Vandaar dat is en = voortaan strikt gescheiden moeten worden. Het woordje “is” 
zoals het gebruikt wordt in de volzin “Socrates is wijs”, heeft met identiteit helemaal niets 
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te maken, behalve dat datzelfde woord in de omgangstaal soms ook gebruikt kan worden 
om identiteit aan te duiden, bij voorbeeld als we zeggen “Socrates is de leraar van Plato”, 
terwijl we eigenlijk bedoelen dat hij dezelfde is als de leraar van Plato.  
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7 DE GRENZEN VAN DE LOGICA 
 
7.1 De ondergrens van de logica volgens Aristoteles 
 

Of het streven dat Frege en Russell met Hegel gemeen hebben, het streven aan het 
logische een universele status te verlenen, nu navolging verdient of niet, in ieder geval is 
hun kritiek op de traditionele logica geen gevecht tegen windmolens. Want Aristoteles en 
zijn volgelingen verdedigen uitdrukkelijk de opvatting dat de logica slechts een beperkt 
bereik heeft. Op welke overwegingen is deze zienswijze gebaseerd? 

Zoals gezegd vat Aristoteles de logica op als praktische normatieve wetenschap die te 
doen heeft met de ordening die in ons denken aangebracht moet worden om 
redenerenderwijs tot kennis van de oorzaken te komen. Deze wetenschap heeft strikt 
genomen niet rechtstreeks met de realiteit te doen, maar met het begripsmatige, dat wil 
zeggen met denkmaaksels die aan de werkelijkheid ontleend zijn. Begrippen zijn de 
kleinste bouwstenen van het syllogisme. En begrippen worden door ons gevormd. Hun 
artificiële karakter is nu juist hierin gelegen, dat ze abstract en algemeen zijn. Dat waaraan 
door ons denken universaliteit wordt verleend, komt in de werkelijkheid voor als aspect 
van een concreet zintuiglijk waarneembaar individu, maar niet als iets aparts en evenmin 
als iets universeels. 

 
De beperktheid van de logica kan niet alleen van buitenaf geconstateerd worden, maar 

ook van binnenuit. Beweeg je je denkend in de conceptuele sfeer, dan stoot je volgens 
Aristoteles op twee barrières, een ondergrens en een bovengrens. In deze paragraaf zal ik 
mij tot de eerstgenoemde limiet beperken. Het gebruik van de woorden “onder” en 
“boven” vraagt om enige toelichting. In de traditie pleegt men uit te gaan van de 
beeldspraak die vervat is in de zienswijze dat iets ‘onder’ een begrip valt. In eerste instantie 
denken we dan aan een individuele X die valt onder het begrip X, bij voorbeeld een 
concreet mens van vlees en bloed die valt onder het mensbegrip. Dit is inderdaad relevant 
voor de gedachtegang van Aristoteles, want daar ligt precies de ondergrens waarvan ik het 
karakter in deze paragraaf hoop toe te lichten. Maar het is niet alles, want één van de meest 
interessante en typerende kenmerken van de traditionele logica is nu juist, dat deze 
verhouding gedacht wordt naar het model van het ‘in-zijn’ en op grond daarvan ook op begrippen 
wordt overgeplant. Zoals Socrates valt onder het mensbegrip omdat de inhoud van dat begrip 
in hem geïndividueerd is, zo valt hij op grond daarvan ook onder alle ruimere begrippen 
die in het mensbegrip vervat zijn. Want het algemene is in het bijzondere, of preciezer 
uitgedrukt: het voor nadere specificatie vatbare algemene is in het specifieke vervat en valt 
er uit dien hoofde onder. Mens-zijn is een bepaalde manier van zintuiglijk levend zijn en 
dus maakt zintuiglijk levend-zijn deel uit van mens-zijn. Het specifieke sluit het voor 
specificatie vatbare algemene in en brengt het met zich mee, maar niet andersom. Omdat 
huppelen een bepaalde manier is om je voort te bewegen, kun je niet huppelen zonder je 
voort te bewegen, maar kun je je wel voortbewegen zonder te huppelen. 

Ook in een ander opzicht is er gezien vanuit de aristotelische optiek een frappante 
overeenkomst tussen de verhouding van het algemene tot het bijzondere enerzijds en tot 
het individuele anderzijds: Zoals mens-zijn in werkelijkheid niet anders bestaat dan als 
mens-zijn van een bepaald individu, zo bestaat de inhoud van een algemeen begrip, zeg 
levend-zijn, niet anders dan in één of andere specifieke vorm van leven. Kortom: hoe 
abstracter en algemener begrippen zijn, hoe minder ze inhouden en hoe verder ze van de 
realiteit afstaan. Want de realiteit is concreet, individueel en volledig bepaald.  
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Neem je een begrip dat zich ergens halverwege de onderschikkingshiërarchie bevindt, 
zeg het begrip ‘boom’, dan kun je twee tegengestelde richtingen uitgaan: in de richting van 
nadere specificatie of van verdergaande generalisering. Hier beperk ik mij tot de 
eerstgenoemde denkrichting. Zeg iemand heeft het over een boom en ik vraag: Wat voor 
(soort) boom?; dan vat ik het boombegrip op als vatbaar voor nadere bepaling. Ik 
beschouw het als genus, als een generiek begrip, d.w.z. als iets waarvan er verschillende 
soorten zijn. Wellicht krijg ik een heel voorzichtig antwoord: “Het is een loofboom”. Dat 
vind ik niet genoeg. Als ik dan doorga met de vraag “Wat voor loofboom”, beschouw ik het 
loofboombegrip, dat aanvankelijk een nadere specificatie aangaf en dus als soortbegrip, als 
species fungeerde, opnieuw als nader bepaalbaar, als genus. Zo kan ik misschien nog een 
tijdje doorgaan, maar niet eindeloos. Op een gegeven moment kom ik volgens Aristoteles 
bij de grens van de onderste soort, de infima species. In dit geval is dat tevens de biologische 
soort, zeg: gewone beuk (Fagus silvatica) 

Niets belet mij nog verder door te vragen. Maar dan moet ik mij anders uitdrukken, 
namelijk door te zeggen: Welke gewone beuk?. En dat is voor Aristoteles essentieel. De 
biologische soort kan niet meer als genus opgevat worden. Toch verlangen we nog een 
nadere bepaling. Want de spreker had een heel bepaalde boom op het oog, een bepaalde 
gewone beuk, deze of gene. Het punt waar het om gaat is nu, dat we inderdaad nog verder 
naar onderen kunnen gaan, maar alleen door het gebied van het conceptuele te verlaten. In 
dat opzicht is de overgang van algemeen naar bijzonder wezenlijk anders dan de overgang 
van algemeen naar individueel. Deze allerlaatste grensoverschrijdende stap wordt niet 
door een specifiek, maar door een puur numeriek verschil gemarkeerd, dat aan het 
materiebeginsel is toe te schrijven: het verschil tussen deze x en een andere x, dat niet op 
anders-zijn berust en dat dus ook blijft bestaan als er geen enkel specifiek verschil meer te 
bespeuren valt, zoals bij industriële serieproducten bij uitstek het geval is. 

Nu zou iemand met de panlogist Hegel kunnen tegenwerpen dat ook het woord “dit” 
algemeen is en wel degelijk iets begripsmatigs uitdrukt, namelijk aanwijsbare 
individualiteit. Dat zou Aristoteles ontkennen. Volgens hem drukken dergelijke woorden 
niet een begrip uit, maar juist datgene wat aan gene zijde ligt van het begripsmatige. Pas 
als je hebt ingezien dat het individu-begrip een quasi-begrip is, omdat het juist datgene 
aanduidt wat niet in abstracte begrippen te vatten is (Individuum est ineffabile, het individu 
is onuitspreekbaar), besef je ook waarom het logische van het reële onderscheiden moet 
worden.  

 
 
7.2 De bovengrens van de logica 
 

Als je uitgaande van het boombegrip de andere kant op wilt gaan, moet je een vraag 
stellen die behalve door filosofen eigenlijk alleen gesteld wordt door mensen die met het 
gebruik van het woord “boom”niet vertrouwd zijn, namelijk: Wat voor iets is een boom? 
Vat je deze vraag filosofisch op, dan wil je eigenlijk een omschrijving, een nadere verklaring 
van het boombegrip, een soort definitie. Want het antwoord zal zoiets zijn als: een boom is 
een bepaald soort plant, een plant die op een bepaalde manier groeit, zo namelijk dat hij in 
volwassen staat een houtige hoofdstam heeft waaruit takken ontspruiten. Hoe perfect 
deze definitie is, doet niet veel ter zake. Het belangrijkste kenmerk dat elke definitie 
volgens Aristoteles moet vertonen, is in ieder geval aanwezig: De omschrijving is 
samengesteld uit twee componenten: het genus proximum (het meest nabije genus-begrip) 
en de differentia specifica die aangeeft waardoor het gedefinieerde zich van andere 
vergelijkbare dingen onderscheidt. Wat is een parallellogram? Een vierhoek die zich van 
andere andersoortige vierhoeken onderscheidt door de omstandigheid dat de overstaande 
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zijden twee aan twee evenwijdig aan elkaar zijn. Elk begrip dat een nadere bepaling van iets 
bevat, elk speciesbegrip, is samengesteld uit genus en differentie en dus ook, in principe 
althans, analyseerbaar en definieerbaar. 

Als we de weg van de generalisering willen bewandelen, doet de precieze invulling van 
de differentie niet ter zake. We kunnen zeggen: Een boom is een bepaald soort plant, een 
plant is een bepaald soort levend wezen en een levend wezen is een bepaald soort wezen, 
een bepaald soort zelfstandig zijnde, of, zoals het in de aristotelische traditie heet, een 
bepaald soort substantie. Aristoteles is van mening, dat dit begrip een ultiem, hoogste genus 
is, d.w.z. een ondefinieerbaar en niet nader analyseerbaar oerbegrip, een categorie, zoals hij 
het noemt, d.w.z. een abstract algemeen begrip dat niet als species van een hoger genus 
gesitueerd kan worden. De vraag “Wat voor iets is een substantie (wezen)?”kan volgens 
hem niet beantwoord worden. Het is een misplaatste vraag die op een verkeerde 
vooronderstelling berust. 

 
Waarom is Aristoteles deze mening toegedaan? Waarom zou je niet gewoon kunnen 

zeggen: Zoals een levend wezen een bepaald soort wezen is, iets zefstandigs, zo is iets 
zelfstandigs een bepaald soort iets dat zich door zelfstandigheid van andere, 
onzelfstandige ietsen onderscheidt. En pas als je daar bent aangekomen, bij het begrip iets, 
stoot je op een principiële grens. Want uiteraard heeft het geen zin meer te vragen wat voor 
iets iets is. Het ietsbegrip is de onherleidbare basis die in elke “wat voor iets”? vraag als 
bekend voorondersteld is. En als deze overweging juist is, volgt daar tevens uit, dat er maar 
één enkele allesomvattende categorie bestaat. Want uiteraard is niemand in staat iets te 
noemen dat er niet onder valt.  

De reden waarom Aristoteles deze opvatting van de hand wijst, is ontleend aan 
Parmenides (begin 5e eeuw v.C.) Die heeft er namelijk op gewezen dat het zijnsbegrip niet 
alleen qua omvang, (extensie), maar ook qua inhoud (intensie) alomvattend is. Het eerste 
betekent dat er buiten de sfeer van alles wat is, niet nog iets anders te vinden is. Want was 
dat wel zo, dan zou het anders moeten zijn. Elk ‘anders’ vooronderstelt ‘zijn’. Anders dan 
zijn is onmogelijk. Buiten alles wat is, is niets. Het tweede betekent dat ‘zijn’ niet duidt op 
een bepaald en beperkt aspect van de dingen die zijn. Beschouw je een mens als 
weggebruiker of als werknemer, dan pas je een bepaalde abstractie toe. Je let slechts op een 
deel van alles wat die persoon te bieden heeft. Maar bekijk je iets of iemand met het oog op 
z’n zijn, dan wordt er helemaal niets meer buiten beschouwing gelaten. ‘Zijn’is niet een 
abstract, selectief begrip; het omvat altijd alles wat datgene waarop het wordt toegepast, in 
huis heeft. 

Vooral dit laatste is voor Aristoteles van doorslaggevend belang. Het zijnsbegrip kan 
niet van buitenaf nader bepaald worden. Er kunnen geen differenties aan worden 
toegevoegd. En dus kan het niet als genus worden opgevat, want elk genus fungeert als 
component van minder abstracte begrippen. Aan het zijnsbegrip kan niets worden 
toegevoegd omdat het niet door weglating (abstractie) is gevormd. Eigenlijk is het zó 
uitzonderlijk en fundamenteel, dat het in de wereld van het conceptuele niet naast andere 
begrippen geplaatst kan worden. Het is een quasi-begrip dat buiten het bestek valt van de 
logica. Daar kan het hoogstens als koppelwerkwoord optreden, niet als term. Het 
zijnsbegrip overstijgt vanwege z’n alomvattende karakter alle abstracte generieke begrippen. 
Daarom pleegt men het transcendentaal te noemen.  

Parmenides had uit de zojuist geschetste overwegingen een aantal genadeloze 
consequenties getrokken, namelijk dat verandering en veelheid illusies zijn. Als ik mij niet 
vergis, kan de kern van zijn gedachtegang als volgt worden samengevat. Zodra je serieus 
neemt, dat ‘zijn’ alomvattend is, kan iets niet in het zijn komen en er ook niet uit 
verdwijnen. Want dan neem je aan dat iets buiten z’n zijn om nog wat over heeft, dat het 
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om zo te zeggen een factor is die met zijn gecombineerd of er van losgemaakt kan worden. 
Ja, nog sterker, het heeft zelfs helemaal geen zin iets te onderscheiden van z’n zijn. Denk je 
dat er vele zijnden zijn, zeg A, B, C enz., dan behandel je het zijnsbegrip alsof het abstract 
was en aan verschillende ietsen die los van hun zijn iets zouden zijn, namelijk A, B en C 
enz., kan worden toegekend. Maar dat kan nu juist niet als je het alomvattend karakter van 
het zijn serieus neemt. ‘Zijn’ kan überhaupt niet aan iets toekomen. Er is maar één iets, 
namelijk het Zijn zelf. Alleen het Zijn is en verder niets.  

Aristoteles is niet bereid deze extreme conclusie te onderschrijven. Zijn kritiek houdt 
in, dat Parmenides zonder het zelf te beseffen het alomvattende karakter van het 
zijnsbegrip niet voldoende serieus neemt. Stilzwijgend vooronderstelt hij dat het woord 
“zijnde” (of het woord “iets”) als het van verschillende zaken gezegd kan worden, steeds 
hetzelfde zou moeten inhouden omdat de betekenis van dat woord niet van buitenaf 
verrijkt kan worden. Daarbij ziet hij echter iets over het hoofd, namelijk dat diversiteit ook 
nog op een ander manier tot stand kan komen: door inperkingen. Inderdaad, elke univook 
(éénzinnig) begrip wordt onderscheidsloos toegepast en is dus abstract omdat het altijd 
numerieke verschillen en meestal ook specifieke verschillen buiten beschouwing laat. Als 
we met Parmenides aannemen dat het woord “zijnde” niet staat voor een abstract begrip, 
dan volgt daar strikt genomen alleen maar uit, dat het ook niet staat voor een 
onderscheidsloos toepasbaar begrip. De mogelijkheid dat het op een andere manier op vele 
instanties kan worden toegepast, is daarmee nog niet uitgesloten. Welnu, die mogelijkheid 
doet zich volgens Aristoteles daadwerkelijk voor. Niet elke differentiatie hoeft per se door 
toevoegingen van buitenaf tot stand te komen. Ook innerlijke differentiatie die op 
inperkingen berust, is mogelijk. Het zijnsbegrip is niet univook, maar analoog 
(meerzinnig). 

Wat bedoelt Aristoteles met deze term? In de volgende paragraaf zal ik daar aandacht 
aan besteden. Uit het voorafgaande zal al wel duidelijk zijn geworden dat het geen 
onbelangrijke kwestie is. Want het onderscheid tussen univocatie en analogie is precies 
wat Aristoteles in stelling brengt om de verwarring tussen logica en metafysica aan de kaak 
te stellen waaraan Parmenides zich volgens hem schuldig maakt. “Analogie” is het 
verlossende woord dat de filosoof in staat stelt, gelouterd door het overweldigende inzicht 
in het alomvattend karakter van het Zijn, weer terug te keren naar de common sense. 
 
 
7.3 Analogie 
 

Letterlijk betekent het woord “analogie”: volgens de logos, waarbij moet worden 
aangetekend dat het Griekse woord “logos” niet eenzinnig maar analoog gebruikt wordt. 
Het betekent zowel woord als reden als rede. Wanneer Aristoteles de mens als een met rede 
begiftigd zintuiglijk levend wezen omschrijft, gebruikt hij het woord “logos”.Wij mensen 
onderscheiden ons van de dieren doordat we logos hebben: we zijn sprekende, denkende en 
redenerende wezens.  

In de context van het woord “analogie” betekent “logos” reden. Een woord wordt 
analoog gebruikt, wanneer er een goede reden is waarom het in verschillende contexten 
verschillende betekenissen aanneemt. Analogie is ‘redelijke’, niet puur toevallige 
meerzinnigheid en kan daarom tussen twee extremen worden geplaatst. Van 
eenzinnigheid is sprake, wanneer de reden waarom een woord op verschillende zaken kan 
worden toegepast, steeds dezelfde is. Van redeloze meerzinnigheid (equivocatie) is sprake, 
wanneer verschillende betekenissen toevallig met dezelfde woordklank (vox) verbonden 
zijn. Dit doet zich bij voorbeeld voor bij de bank waarop je kunt zitten en de bank waar 
bankiers werken of bij een blik doperwten en een blik van verstandhouding. In zo’n geval 
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heb je, ook volgens lexicografen, niet met één woord te doen, maar met verschillende 
woorden die hetzelfde klinken. Bij equivocatie is er variatie van betekenis zonder verband 
of reden, bij univocatie is er één reden zonder variatie en bij analogie is er verband en 
variatie van betekenis volgens een reden. 

“Zijnde” is volgens Aristoteles niet het enige woord dat analoog wordt gebruikt. 
Vandaar dat hij wijst op het gebruik van een ander woord om te verduidelijken wat hij met 
analogie bedoelt: het woord “gezond”. Dat is zijn lievelingsvoorbeeld dat later in de 
scholastieke traditie tot schoolvoorbeeld is uitgegroeid. Niet alleen een levend wezen kan 
gezond genoemd worden, maar ook een bepaald klimaat, bepaald voedsel (melk is gezond) 
of een bepaalde levenswijze (beweging is gezond). Dergelijke zaken worden gezond 
genoemd omdat ze bevorderlijk zijn voor de gezondheid van bepaald soort levende wezens. 
Zeggen we dat iemand een gezonde kleur heeft of gezonde urine (het voorbeeld is van 
Aristoteles zelf), dan bedoelen we daarmee dat die blijk geven van gezondheid. 

 
Dit standaardvoorbeeld roept twee verschillende, onderling met elkaar 

samenhangende vragen op. In de eerste plaats of er naast “gezond” nog andere woorden te 
vinden zijn die eveneens analoog gebruikt kunnen worden en zo ja of het er veel zijn of 
weinig. Anders gezegd: is niet toevallige meerzinnigheid slechts een uitzondering, een 
marginaal verschijnsel of is de hele natuurlijke taal ervan doortrokken? Aristoteles en zijn 
volgelingen maken zich hierover niet zoveel zorgen. Ze zijn bereid toe te geven dat er 
vormen van analogie zijn waarvoor alle naamwoorden vatbaar zijn, maar dat weerhoudt 
hen er niet van vast te houden aan de stelregel dat in de logica alle termen éénzinnig 
gebruikt moeten en kunnen worden. 

De eerder genoemde moderne critici van de aristotelische logica hebben daar anders 
over gedacht. Opmerkelijk genoeg stemmen Hegel, Frege en Russell met elkaar overeen in 
de opvatting dat meerzinnigheid in de natuurlijke taal veel meer voorkomt dan men 
gewoonlijk denkt en wellicht ook meer dan aristotelici vermoed hebben. En bovendien zijn 
ze het er over eens, dat deze constatering van belang is voor de logica. Over de aard van dat 
belang verschillen ze echter fundamenteel van mening. Hegel kent aan de meerzinnigheid 
van de natuurlijke taal een positieve logische betekenis toe. Eenzinnige begripsvorming 
past volgens hem alleen bij het levenloze, het mechanische. De natuurlijke taal is echter, 
gelukkig maar, niet een rigide mechanisme, maar een levende taal en dus ook (en dat geldt 
volgens hem bij uitstek voor het Grieks en het Duits) geschikt om een dialectische 
denktrant te verwoorden. Frege en Russell streven echter juist naar een alomvattende 
éénzinnige logica. Gesterkt door de constatering dat de natuurlijke taal veel moeilijker aan 
het eenzinnigheidsideaal tegemoet kan komen dan Aristoteles dacht, propageren ze de 
ontwikkeling van een universele kunsttaal, een van meerzinnigheden gevrijwaard 
symbolisme, dat dwingt tot strikte gevolgtrekkingen. Let wel: ze zijn niet van mening dat 
het logische zelf kunstmatig is, maar dat een taal die ons in staat stelt logisch relevante 
distincties en verhoudingen duidelijk voor ogen te krijgen, door ons gemaakt moet 
worden net zoals telescopen en microscopen geconstrueerd moesten worden om de 
natuurverschijnselen beter te kunnen zien. 

Deze opvatting hangt direct samen met de tweede vraag die door het voorbeeld van de 
gezondheid wordt opgeroepen, namelijk hoe de daar optredende meerzinnigheid 
geïnterpreteerd moet worden. Ook al hebben Frege en Russell zich nooit expliciet over dit 
standaardvoorbeeld uitgelaten, toch kan hun zienswijze heel gemakkelijk aan de hand 
daarvan worden toegelicht. Ze zouden namelijk zeggen dat de betreffende ‘analogie’ 
geëlimineerd kan worden door de verzwegen relaties ‘bevorderlijk voor...’en ‘blijk gevend 
van....’expliciet te vermelden. Kortom de drie betekenissen van het woord “gezond” 
verhouden zich als A, AB en AC. Er is dus inderdaad een samenhang, een partiële 
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overlapping, maar er is geen diepere of principiële reden om die drie betekenissen met één 
woord uit te drukken behalve de menselijke gemakzucht. Zodra uit de context blijkt wat 
we bedoelen, hebben we in het dagelijkse leven aan een half woord genoeg. Maar de logica 
heeft een taal nodig die uit contextonafhankelijke termen bestaat. 

Hegel zou de zaak heel anders bekijken. Hij zou er op wijzen dat het bekrompen is te 
doen alsof gezondheid alleen maar daar is waar die bezeten wordt en niet tevens daar waar 
die bevorderd en geuit wordt. Het leven van een gezond levend wezen is een proces, een 
drievoudig proces wel te verstaan. Leven in volmaakt isolement is onmogelijk, want het 
bestaat juist in een actieve betrekking tot iets anders, een relatie die van het levende wezen 
uitgaat en daar tevens weer in terugkeert. Alle leven, ook het geestelijke leven, heeft voedsel 
nodig dat geassimileerd moet worden en voorzover onbruikbaar, afgescheiden. En alle 
leven, ook het geestelijk leven, moet geuit worden. De uiting, de manifestatie staat niet 
buiten het leven en moet daarom niet als manifestatie van een in wezen verborgen leven 
worden gezien, maar als levensuiting, als uiting van een zich uitend leven. 

De opvatting van Aristoteles houdt het midden tussen deze twee extremen. Dat hij het 
standpunt van Frege en Russell rigoureus van de hand zou wijzen, behoeft nauwelijks 
betoog. Want die vatten de relaties op als uitwendige toevoegingen, terwijl hij nou juist het 
voorbeeld van de gezondheid van stal haalt om aan te tonen dat een begrip waaraan niets 
wordt toegevoegd en dus ook een begrip waaraan niets toegevoegd kán worden, vatbaar is 
voor diversificatie. Hoewel Hegel wel aan dit bezwaar tegemoet komt, zou Aristoteles zich 
met zijn interpretatie evenmin kunnen verenigen. Het zou hem absurd in de oren hebben 
geklonken om zelfstandigheid vanuit relaties te willen begrijpen. Alle relaties 
vooronderstellen immers, zo lijkt het, zelfstandige dragers. Iets relatiefs kan hoogstens als 
aanvulling van iets absoluuts fungeren. En als het dat doet, dan is het daartoe alleen maar 
in staat omdat het als relatief afhankelijk is van- en dus ook minder volmaakt dan het op-
zichzelf-zijnde waarvan het afhankelijk is.  

Toegepast op ons schoolvoorbeeld betekent dit dat “gezond” in de eigenlijke, primaire 
zin van het woord alleen van een levend wezen gezegd kan worden. Want dat is gezond en 
wel zonder meer, d.w.z. zonder beperkende, afzwakkende kwalificaties. In alle vormen van 
analogie is er volgens de aristotelische traditie een hiërarchie die gebaseerd is op de 
tegenstelling tussen het absolute en het betrekkelijke, het slechts relatieve. De eerste wordt 
primum analogatum genoemd, alle overige secunda analogata. Wat bevorderlijk is voor – of 
blijk geeft van de eigenlijke gezondheid, verdient de titel ‘gezond’ op dezelfde manier als 
de lakei of de heraut van de koning koninklijk genoemd kan worden. Hij is koninklijk als 
dienaar, op de wijze van het voor – of van de koning zijn en dus volgens die ratio (logos). 

 
 

7.4 Zijnsanalogie en de plaats van eenzinnigheid 
 

Welk licht werpt de zojuist gegeven beschouwing over het gebruik van het woord 
“gezond” op de in 7.2 geschetste problematiek van de categorieën? Om deze vraag te 
kunnen beantwoorden, zal het tot nu toe geschetste perspectief verruimd moeten worden. 
Ik heb namelijk de indruk gewekt dat het woord “zijnde” volgens Aristoteles slechts 
vatbaar is voor één enkele meerzinnigheid, namelijk de meerzinnigheid waarop je stuit als 
je de meest algemene eenzinnige begrippen onder één noemer brengt. Die indruk is 
verkeerd. Volgens Aristoteles zijn er nog meer zijnsanalogieën in het spel die samen met de 
genoemde analogie het alomvattende metafysische perspectief constitueren waarover je 
moet beschikken om de beperkingen van de logica als zodanig te kunnen onderkennen. In 
deze paragraaf zal ik mij beperken tot de zijnsanalogieën die de onder en de bovengrens 
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van de logica met elkaar verbinden. Maar alvorens daartoe over te gaan zal ik eerst iets 
zeggen over de manier waarop Aristoteles zijnsanalogie in het algemeen opvat. 

Het schoolvoorbeeld van de gezondheid is door Aristoteles vooral bedoeld om een 
algemene karaktertrek te illustreren die alle zijnsanalogieën met elkaar gemeen hebben, 
namelijk dat er sprake is van één enkele primaire betekenis en van één of meer daarvan 
afgeleide betekenissen. Op de plaats van het primum analogatum staat altijd iets dat recht 
heeft op de titel substantie (zelfstandig zijnde) en op de plaats van de secunda analogata iets 
of ietsen die daar minder recht op hebben. Dat is de algemene stelregel waaraan niet te 
tornen valt. Maar die laat wel ruimte over voor variatie omdat het mindere op twee 
manieren kan worden opgevat: a) als onzelfstandig of b) als minder zelfstandig. 

Ad a) Houd je vast aan de stelregel dat het mindere in betrekking moet staan tot het 
meerdere, dan doet dit geval zich voor wanneer een concreet individu en iets dat van dat 
individu is, beide “iets” of “zijnde” genoemd worden, bij voorbeeld deze zeemeeuw en het 
wit van deze zeemeeuw. Deze vorm van zijnsanalogie zal ik voor het gemak als substantie-
accident analogie betitelen. Omdat elk individu eigenschappen of iets dergelijks heeft en 
dus als bezitter, als drager van privé-bezittingen beschouwd kan worden, is dit een 
hiërarchie die in elke substantie, hoe volmaakt of onvolmaakt ook, te vinden is. Dit wordt 
ook erkend door moderne substantie-filosofen zoals Descartes, Spinoza, Leibniz en 
Berkeley die het substantiebegrip heel anders hebben ingevuld dan Aristoteles. 

Ad b) Juist omdat niet alle substanties even volmaakt zijn, doet de mogelijkheid zich 
voor dat verschillende zijnden “substantie” genoemd worden, maar niet in dezelfde zin. Bij 
voorbeeld: het levenloze kan zo genoemd worden omdat het iets wegheeft van – en dus 
ook begrepen kan worden naar analogie van het levende. Noem je een kiezelsteen en een 
zeemeeuw beide “substantie”, dan heeft de laatste meer recht op die benaming. Dit is de 
substantie-substantie analogie.  

 
Zijn hiermee alle mogelijkheden opgesomd? Dat zou zo zijn als datgene wat door een 

substantie bezeten wordt nooit en te nimmer aanspraak kan maken op de titel 
“substantie”. Maar dat is volgens Aristoteles niet het geval. Hij is namelijk van mening dat 
de individuen die wij zijn alsmede de dingen, de planten en de dieren die ons omringen, 
hierdoor gekenmerkt worden dat ze zich er voor lenen door denkende wezens zoals wij 
middels abstracte, eenzinnige en algemene begrippen gekend te worden. Wij horen thuis 
in een wereld waar alle substanties, wijzelf inbegrepen, zijn samengesteld uit materie en vorm. 
Elk concreet zintuiglijk waarneembaar individu dat tot onze sfeer behoort, of het nu een 
kiezelsteen is, een gewone beuk, een zeemeeuw of een mens, heeft een substantiële vorm, 
het is samen met andere individuen van een bepaalde soort, namelijk de infima species die 
we in 6.5 bij de bespreking van de ondergrens van de logica zijn tegengekomen.  

Over deze gewone beuk valt nog veel meer te zeggen dan dat het een gewone beuk is, bij 
voorbeeld dat hij een lichtbruine stam heeft, dat hij vijftien meter hoog is, dat hij groeit en 
dat zijn takken door de wind worden bewogen. Dergelijke predikaten geven niet aan wat 
voor soort iets dit individu is, maar iets anders dat er nog bijkomt en om zo te zeggen 
gedragen wordt door de eigenschap gewone beuk te zijn. Want – en dat is het springende 
punt – alles wat dat individu nog meer is dan gewone beuk is het als gewone beuk. 
Daarmee is niet gezegd dat vijftien meter hoog zijn in het wezen van die boom ligt 
opgesloten, want dan zouden al zijn soortgenoten even hoog moeten zijn, maar wel dat zo 
en zo hoog te zijn nader bepaalt hoe die beuk beuk is. De zaak kan volgens Aristoteles niet 
worden omgedraaid zonder de werkelijkheid geweld aan te doen. Je kunt niet zeggen dat 
de manier waarop dit vijftien meter hoge individu vijftien meter hoog is, door z’n beuk-
zijn nader bepaald wordt. Alle aspecten die die beuk te bieden heeft, spelen zich af op het 
vlak van z’n beuk-zijn. Alle veranderingen die hij in de loop van zijn leven ondergaat, 
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spelen zich daar af. Zelfs als hij dood gaat, gaat hij als beuk dood. Want de dood wordt 
door Aristoteles gezien als substantiële verandering, als verlies van de substantiële vorm. 
En alleen iets dat een substantiële heeft, kan die verliezen.  

Het punt waar het om gaat, is dus dat bij individuen die uit materie en vorm zijn 
samengesteld, de verhouding van de bezitter tot zijn bezittingen op het vlak van de 
bezittingen terugkeert. Zo’n individu heeft één essentiële eigenschap die zich tot alle 
overige eigenschappen verhoudt in dezelfde trant als het individu zich verhoudt tot z’n 
eigenschappen. Het is een door de concrete individuele substantie gedragen eigenschap die 
de overige eigenschappen in zekere zin draagt. Rekening houdend met het in 5.3 
besproken onderscheid tussen ‘hebben’ en ‘zijn’ kan de hieruit voortvloeiende 
meerzinnigheid van de term “substantie” als volgt worden toegelicht. Het individu heeft 
een bepaalde essentiële vorm die niet substantie, maar hoogstens substantieel genoemd 
kan worden. Maar datgene wat de bezitter van die substantiële vorm krachtens die vorm is, 
bij voorbeeld gewone beuk, kan in de afgeleide zin van het woord substantie worden 
genoemd. Vandaar dat Aristoteles het aanwijsbare individu eerste substantie noemt en 
datgene wat het samen met z’n soortgenoten is, tweede substantie. Ze verhouden zich als 
primum tot secundum analogatum. Deze analogie is noch van het type a), noch van het type 
b). Het is een mengvorm omdat datgene wat in de werkelijkheid beantwoordt aan de 
tweede substantie, de categorie substantie, in of van een echte eerste substantie is en dus 
behoort tot de accidenten in de ruime zin van het woord. 

Aristoteles onderscheidt niet slechts twee, maar tien categorieën. Hij deelt de 
onwezenlijke predikaten, de predikaten dus die in de strikte zin accidenteel genoemd 
kunnen worden, in negen onherleidbare genusbegrippen in. ‘Vijftien meter hoog’ bij 
voorbeeld valt onder de categorie kwantiteit, lichtbruin onder de categorie kwaliteit. Hoe 
deze categorieëntafel er precies uitziet, doet in dit verband niet zo veel ter zake. Van 
essentieel belang is alleen, dat geen van de categorieën als soort kan worden opgevat en dat 
ze allemaal in één alomvattend meerzinnig quasi-begrip samenkomen, het begrip “iets”of 
“zijnde”. Elke categorie correspondeert met een bepaalde zin van zijn.  

Maar het omgekeerde is niet het geval. Niet elke zin van zijn valt onder één van de 
categorieën. Het concrete, zintuiglijk waarneembare individu dat zich leent voor abstracte 
eenzinnige begripsvorming en dat de ondergrens van de logica bleek uit te maken, moet 
immers als eerste substantie worden opgevat, als ultiem subject waaraan abstracte algemene 
predikaten kunnen worden toegekend. Eigenlijk hebben we dus te doen met elf zinnen van 
zijn. In de eerste plaats de concrete uit materie en vorm samengestelde substantie versus 
alle predikaten die eraan toegekend kunnen worden. Deze analogie is van het type a). Deze 
predikaten kunnen opnieuw ingedeeld worden in ‘substantie’ en negen accidentele 
bepalingen. Deze analogie lijkt van type a) maar is anders. Vergelijk je eerste en tweede 
substantie met elkaar, dan lijkt de analogie van type b) te zijn. Maar in feite is het, zoals we 
gezien hebben, een andersoortige analogie.  

Uit deze overwegingen blijkt dat met analogie b), de zijnsanalogie die berust op de 
omstandigheid dat sommige concrete substanties als substantie volmaakter zijn dan 
andere concrete substanties, tot nu toe geen rekening is gehouden. In het volgende 
hoofdstuk zal ik het meta-logische perspectief schetsen dat zich ontvouwt wanneer deze 
hiërarchie in de beschouwing wordt betrokken. 
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8 DE ZIJNSHIËRARCHIE 
 
 

8.1 Het meta-logische perspectief 
 

Dat de zintuiglijk waarneembare individuen waaruit éénzinnig algemene begrippen 
geabstraheerd kunnen worden, niet allemaal op gelijke voet staan, kan ook vanuit de 
logica zelf worden aangetoond, niet langs de weg van generalisering of specificatie maar 
middels reflectie. De eenzinnige begrippen waarmee deze discipline te doen heeft, worden 
door denkende wezens gevormd. Die denkende wezens, genaamd mensen, zijn 
vergankelijke, soortgelijke individuen en behoren uit dien hoofde tot de individuen die 
zich ervoor lenen met behulp van abstracte begrippen herkend te worden. Ook het 
mensbegrip is een abstract algemeen begrip dat ressorteert onder één van de categorieën, 
namelijk de categorie substantie. Maar niet alle wezens die onder die categorie vallen, zijn 
denkend. Logica betreft niet alleen mensen maar alles wat onder abstracte begrippen 
gesubsumeerd kan worden. 

De mens neemt dus een uitzonderingspositie in omdat hij als subject èn als eventueel 
object van abstracte begripsvorming fungeert, terwijl alle overige zintuiglijk 
waarneembare, uit materie en vorm samengestelde individuen in dit verband alleen de rol 
van object kunnen spelen. We stoten hier dus op een vorm van reflexiviteit die de mens 
niet alleen tot eer strekt, maar ook nog iets extra’s aan zijn uitzonderingspositie toevoegt. 
Wij zijn er kennelijk niet alleen toe in staat om abstracte begrippen te vormen, maar ook 
om te beseffen dat dat een voorrecht is. We zijn bij machte het stramien van de 
eenzinnigheid enigermate te overstijgen door onszelf in een hiërarchische orde te situeren. 
Want waren we logische machines, dan zouden we hoogstens kunnen vaststellen dat wij 
anders zijn dan de ons omringende wezens, maar niet dat we meer zijn.  

Nemen we het feit dat wij denkende wezens zijn tot uitgangspunt, en nemen we verder 
aan a) dat denken zintuiglijkheid vooronderstelt, maar niet andersom, b) dat 
zintuiglijkheid stoffelijk leven vooronderstelt maar niet andersom en c) dat stoffelijk leven 
stoffelijkheid vooronderstelt maar niet andersom, dan kunnen we onszelf plaatsen aan de 
top van een hiërarchie die ons al lang bekend was voor we gingen filosoferen. Onder ons 
staan de dieren, daaronder de planten en daaronder de levenloze dingen. Gezien vanuit de 
logica is dit gewoon een classificatie volgens genus en differentie, maar gezien vanuit een 
meta-logisch perspectief is het een rangorde en wel de rangorde die zich aftekent binnen de 
sfeer van de substanties waarop de categorieën van toepassing zijn.  

Hoe zouden we deze sfeer kunnen omschrijven? Als de aardse sfeer. De logica van 
Aristoteles is geocentrisch, ja nog sterker, zijn hele filosofie is doortrokken van een 
geocentrische denktrant. Want in wezen is het aristotelisme niets anders dan een 
systematisch uitgewerkte, bijzonder subtiele en ingenieuze kritiek op Plato’s ideeënleer, 
een kritiek die in het teken staat van een rigoureuze territoriumverdeling tussen het aardse 
en het bovenaardse. Dat klinkt vreemd omdat Plato toch juist de filosoof is die een schril 
contrast aanbrengt tussen de vergankelijke veelvuldigheid van de aardse dingen enerzijds 
en de onvergankelijke universalia anderzijds. Die zouden uniek in hun soort zijn en 
zouden in een bovenmenselijke, ‘hemelse’ wereld thuishoren. Inderdaad, maar voor 
Aristoteles is de steen des aanstoots nu juist, dat dezelfde vormen of essenties die wij uit de 
tot onze ervaringswereld behorende veelvuldige, soortgelijke en vergankelijke instanties 
kunnen abstraheren, ook nog elders een zelfstandig bestaan zouden leiden.  

Zijn these is noch dat universalia, noch dat zelfstandige vormen zonder meer naar het 
rijk der fabelen verwezen moeten worden. Aristoteles scheidt ze van elkaar en wil ze beide 
thuisbrengen. Vormen die corresponderen met universele begrippen, zijn belichaamde, 
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onzelfstandige vormen. Beide, universele begrippen en de daarmee corresponderende 
vormen horen thuis in de aardse sfeer. En vormen die aanspraak kunnen maken op 
zelfstandigheid, zijn onbelichaamd, volstrekt onstoffelijk en niet universeel. Ze hebben 
geen instanties en dus horen ze, áls ze bestaan, elders thuis, niet op aarde. 

 
In het eerste hoofdstuk heb ik verkondigd dat de filosofie van Aristoteles gedragen 

wordt door het streven vanuit een menselijk standpunt de vraag naar de plaats van de mens 
in de kosmos te beantwoorden. Dat aspect van zijn filosofie lijkt nu geheel en al 
overschaduwd te worden door de vraag waar universalia thuishoren. Maar bij nader inzien 
blijken die twee kwesties volgens Aristoteles op hetzelfde neer te komen! Want hij neemt 
van Plato de aanname over, dat wij in dezelfde sfeer thuishoren als de universalia. Volgens Plato 
horen de universalia thuis in een bovenaardse sfeer, een geestelijke wereld die tevens het 
oord is waar wij vandaan komen en waarnaar wij na de dood terugkeren. Want ons aardse, 
geïncarneerde bestaan is volgens hem slechts een voorbijgaande beproeving. Ook volgens 
Aristoteles horen wij precies daar thuis waar ook de universalia te vinden zijn. Maar hij 
meent dat oord elders te moeten lokaliseren: op aarde.  

Dat wij op aarde thuishoren zal velen aannemelijk in de oren klinken, maar dat dat ook 
de enige plek is waar zoiets als universalia te vinden zijn, vraagt om toelichting. In het slot 
van dit hoofdstuk zal deze kwestie uitgebreider aan de orde komen. Hier beperk ik mij tot 
het grondbeginsel waarop deze opvatting gebaseerd is. Dat heeft mijns inziens te maken 
met de rol van het materiebeginsel. Zoals we in 5.4 hebben gezien, stelt Aristoteles dat 
beginsel verantwoordelijk voor drie dingen: a) veelvuldige individuatie binnen dezelfde 
soort, b) veranderlijkheid en vergankelijkheid en c) uitgebreidheid. Vormen kunnen zoiets 
niet geven omdat ze van huis uit ongeïndividueerd zijn, onveranderlijk, onvergankelijk en 
onuitgebreid. Bekijken we nu hoe deze drie factoren zich volgens Aristoteles tot elkaar 
verhouden, dan luidt het antwoord denk ik dat a) en b) elkaar vooronderstellen en dat ze 
beide c) vooronderstellen maar niet andersom.  

Wat het eerste punt betreft: Een individu dat een van huis uit onindividuele en 
onveelvuldige substantiële vorm heeft, kan er op rekenen niet de enige te zijn die die vorm 
heeft. Zo’n individu heeft soortgenoten die ‘diezelfde’ substantiële vorm ook hebben. Maar 
om diezelfde reden, omdat zo’n individu zijn wezen heeft, zal het dat gekregen moeten 
hebben en ooit ook weer kwijt kunnen raken. Zo’n individu wordt dus getypeerd door 
vergankelijkheid. Dat soortgelijkheid en vergankelijkheid twee kanten zijn van dezelfde 
médaille, wordt nog veel duidelijker als je aan levende wezens denkt. En dat doet 
Aristoteles ongetwijfeld omdat hij, zoals eerder gezegd, steeds het levenloze begrijpt naar 
analogie van het levende. Levende wezens planten zich voort zodat er nieuwe individuen 
van dezelfde soort ontstaan. En een individu dat kan ontstaan, zal zeker ook moeten 
kunnen vergaan. Voortplanting, geboorte en dood horen onverbrekelijk bij elkaar. Kijk je 
naar anorganische processen, dan zie je daar iets vergelijkbaars. Bij voorbeeld: vuur ‘plant 
zich voort’, het ontstaat en dooft uit. 

Wat het tweede punt betreft: Het spreekt vanzelf dat dit alles uitgebreidheid 
vooronderstelt. Verschillende individuen van dezelfde soort bevinden zich, zodra ze 
zelfstandig geworden zijn, buiten elkaar en hebben delen of organen die zich eveneens 
buiten elkaar bevinden. Maar het omgekeerde is niet het geval. Immers waarom zou iets 
uitgebreids niet onvergankelijk kunnen zijn en uniek in z’n soort? Dat klinkt als een 
volstrekt abstracte denkbaarheid die met de werkelijkheid niets te maken heeft. Maar zoals 
we in 8.7 uitgebreider zullen zien, doet deze mogelijkheid zich volgens Aristoteles in feite 
voor bij de hemellichamen. Die zijn wel stoffelijk, zichtbaar en samengesteld uit materie en 
vorm, maar op een heel andere manier dan de dingen hier op aarde. Het bij de 
hemellichamen passende materiebeginsel is slechts verantwoordelijk voor uitgebreidheid 
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en voor een minieme veranderlijkheid die onvergankelijkheid niet aantast, namelijk 
beweging.  

Het zal duidelijk dat de aldus opgevatte hemellichamen niet kunnen leven. Want 
stoffelijk, organisch leven vooronderstelt soortgelijkheid en vergankelijkheid. Bovenaardse 
stoffelijke substanties zijn onvergankelijk en uniek in hun soort en dus ook levenloos. Als 
er buiten de aardse sfeer leven voorkomt, zal het onstoffelijk moeten zijn. Dat is de keerzijde 
(de contrapositie) van hetzelfde. “Onstoffelijk buitenaards leven” dat klinkt opnieuw als 
een abstracte, wereldvreemde speculatie. Maar volgens Aristoteles zijn er goede redenen 
aan te nemen dat dergelijke levende wezens daadwerkelijk bestaan. Het zijn de goden die 
de hemellichamen in beweging houden (zie 8.8). Die hebben niet een substantiële vorm, elk 
van hen is een zelfstandige vorm. Zie daar de feitelijke invulling van een zeer belangrijke, 
genuanceerde concessie aan het adres van Plato. Er zijn wel zelfstandige vormen, maar die 
zijn niet universeel en horen niet thuis in de aardse sfeer van de ons bekende vormen. 

Deze concessie is de keerzijde van een interne kritiek: Aristoteles verwijt Plato dat hij te 
veel in de zintuiglijke voorstelling blijft steken en het bovenzinnelijke karakter van 
zelfstandige vormen onvoldoende serieus neemt! De vormen die belichaamd zijn in 
soortgelijke, vergankelijke zintuiglijk waarneembare individuen, hebben geen ander zijn 
dan belichaamd-zijn. Ze zijn onzelfstandig. En zuivere, zelfstandige vormen zijn er wel, 
maar die zijn volstrekt onbelichaamd en dus ook van een totaal ander kaliber dan de 
vormen waarmee wij vertrouwd zijn. 

Na deze beschouwing over de grondbeginselen waarop het hiërarchische wereldbeeld 
van Aristoteles gebaseerd is, zal ik in de rest van dit hoofdstuk de nadere invulling daarvan 
trachten te schetsen. Dan zal tevens duidelijk worden hoe het conflict met de 
copernicaanse revolutie zich toespitst. 
 
 
8.2 De tweeslachtigheid van de aristotelische hiërarchie. 
 

De zijnshiërarchie dient volgens Aristoteles van onder naar boven doorlopen te 
worden. Dat is essentieel voor zijn benaderingswijze. Voor ons mensen is de kenorde 
tegengesteld aan de zijnsorde. In het laatste hoofdstuk zal ik aan dat aspect van zijn 
filosofie meer aandacht besteden. Het hangt samen met de vraag hoe de zintuiglijke 
waarneming geëvalueerd en geanalyseerd moet worden en is daarom van speciaal belang 
voor de kritiek die de moderne rationalisten en empiristen op het aristotelisme hebben 
uitgeoefend. 

Was het volkomen duidelijk hoe de zijnsorde volgens Aristoteles moet worden 
ingevuld, dan zou de stelregel dat die van onder naar boven doorlopen moet worden, 
zonder probleem kunnen worden toegepast. Maar helaas is dat, zoals uit de vorige 
paragraaf eigenlijk al gebleken is, niet het geval. De extremen van de hiërarchie zijn 
duidelijk. De levenloze aardse substanties staan lager dan al het overige en de onstoffelijke, 
bovenaardse goden staan hoger dan al het overige. Maar de rangorde van de wezens die 
daar tussen staan, kan niet ondubbelzinnig worden bepaald. Weliswaar kan er geen twijfel 
over bestaan dat volgens Aristoteles planten hoger staan dan levenloze aardse dingen, dat 
dieren hoger staan dan planten en mensen hoger dan dieren. Ook plaatst hij de 
hemellichamen in een duidelijke rangorde: de maan vertegenwoordigt letterlijk en 
figuurlijk de laagste bovenaardse sfeer, dan volgen Mercurius, Venus, de zon, Mars, Jupiter 
en Saturnus, en tenslotte de bovenplanetaire sfeer van de vaste sterren die tevens de grens 
van het zichtbare universum uitmaakt. 

Maar zodra je één of ander hemellichaam vergelijkt met één of ander organisch levend 
wezen, kom je in moeilijkheden. Is de sfeer van de planeet Mars, die volgens Aristoteles een 
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substantie is, als substantie volmaakter dan Socrates of deze zeemeeuw of die gewone 
beuk? Een ondubbelzinnig antwoord kan niet gegeven worden omdat de biologische 
hiërarchie niet aan de astronomische gerelateerd is. Ze staan los van elkaar. Daarom kan 
een dergelijke vraag alleen maar beantwoord worden door een nadere nuancering aan te 
brengen. Mars is volmaakter dan willekeurig welke aardse substantie voorzover hij 
onvergankelijk is en uniek in z’n soort, maar voorzover hij levenloos is, staat hij juist lager dan 
willekeurig welk levend wezen op aarde.  

Op zichzelf genomen is er misschien helemaal niets tegen om verschillende individuen 
in verschillende opzichten met elkaar te vergelijken. Jan is muzikaler dan Piet, maar 
minder goed in sport. De moeilijkheid is echter dat de zijnshiërarchie nu juist 
uitdrukkelijk bedoeld is als een rangorde die vanuit één enkel alomvattend ‘gezichtspunt’ 
geconcipieerd is, terwijl anderzijds die ene alomvattende zijnsperfectie juist geacht wordt 
uit minstens twee verschillende componenten samengesteld te zijn: leven en 
onvergankelijkheid. Bij de goden komen die twee samen en bij de levenloze dingen op 
aarde ontbreken ze allebei, maar daartussenin zijn ze over verschillende regio’s verdeeld: de 
regio van het aardse vergankelijke leven enerzijds en van de hemelse levenloze 
onvergankelijkheid anderzijds. 

 
 

8.3 Excurs over het neo-thomisme 
 

Hoe essentieel is het zojuist geschetste probleem voor het aristotelisme? Dat is de vraag 
die de kern van deze hele beschouwing over de achtergronden van de moderne wijsbegeerte 
raakt. Want het zal duidelijk zijn dat deze vorm van tweeslachtigheid verdwijnt, zodra het 
hiërarchische onderscheid tussen het ondermaanse en het hemelse door de copernicaanse 
revolutie voor nietig is verklaard. De vraag waar het om gaat, is echter of dat onderscheid 
uit het aristotelische systeem geëlimineerd kan worden zonder het geheel aan te tasten. 
Anders gezegd: is het conflict tussen het moderne copernicanisme en het aristotelisme 
onoverkomelijk? 

Er is in de geschiedenis van 
de moderne wijsbegeerte één 
stroming te vinden die deze 
vraag ontkennend beantwoordt: 
het zogenaamde neo-thomisme 
dat in 1870 door de 
klaroenstoot van de encycliek 
Aeterni Patris officieel is 
bekrachtigd en tot aan de 
Tweede Wereldoorlog in de 
hedendaagse wijsbegeerte een 
belangrijke rol heeft gespeeld. 
Zoals hun naam doet 
vermoeden, willen de 
vertegenwoordigers van deze 
richting de filosofie van 
Thomas van Aquino nieuw 
leven inblazen. Wat houdt dat 
in? Thomas was in zijn tijd een 
progressief denker die een 
geniale poging had gedaan de 

Afbeelding 26 De triomf van de heilige Thomas van  Aquino 
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heidense filosofie van Aristoteles in een christelijk perspectief te integreren. Hoe? Door de 
grondidee van de zijnsanalogie nog verder door te trekken. Als in het woord “zijn” alle 
mogelijke perfecties vervat zijn, zo redeneert Thomas, dan moet God niet, zoals Aristoteles 
dat doet, als het hoogste van alle onstoffelijke wezens worden opgevat, niet als zijnde naast 
andere zijnden en evenmin als abstract beginsel dat alles met elkaar verbindt, maar als het 
zelfstandig bestaand Zijn zelf: ipsum esse subsistens. God is het onveroorzaakte Zijn zonder 
meer, d.w.z. zonder enige restrictie. Hij is het enige Wezen dat met z’n Zijn samenvalt en 
juist daarom kan Hij als Schepper eindige zijnden, d.w.z. wezens die aan het Zijn 
deelhebben, voortbrengen. 

Thomas herneemt dus de discussie die Aristoteles met Parmenides had gevoerd. Hij 
gaat verder dan Aristoteles door toe te geven dat het Zijn zelf, hoe abstract het ook moge 
klinken, wel degelijk bestaat. Dat hij desondanks, anders dan Parmenides, aanneemt dat er 
vele zijnden bestaan, is te danken aan het feit dat het Zijn zelf voor hem een scheppende 
God is. Dat is voor Thomas de eerste stap die gezet moet worden om de filosofie te 
verzoenen met het christelijk geloof. De scheppingsidee, die de Grieken vreemd was en 
zowel door Joden, Islamieten en Christenen wordt onderschreven, moet aan het systeem 
van Aristoteles worden toegevoegd. De tweede stap bestaat hierin, dat ruimte gemaakt 
moet worden voor de christelijke openbaring die het natuurlijke licht van de rede te 
bovengaat zonder ermee in strijd te zijn: de christelijke God is niet alleen Schepper, maar 
wordt ook en vooral gekenmerkt door de Heilige Drie-eenheid.  

Hoe ingrijpend deze wijzigingen ook mogen zijn, Thomas vat de verhouding van God 
tot de geschapen wereld geheel en al in aristotelische trant op, namelijk zo dat de 
schepping een gratuite gunst is, die voor het lagere van levensbelang is omdat het immers 
totaal afhankelijk is van God, maar het hogere, God, volstrekt onaangedaan laat. Geheel 
volgens het in 7.3 geschetste model van de aristotelische analogie huldigt Thomas de 
opvatting dat er geen reële relatie bestaat van God tot de wereld, maar alleen van de wereld 
tot God. Het primum analogatum is relatieloos. Want, zo redeneert hij, was scheppen een 
daad, een in God plaatsvindende activiteit, dan zou die aan Gods volmaaktheid iets 
toevoegen. En dat is een tegenspraak, omdat het volmaakte nu juist per definitie hierdoor 
gekenmerkt wordt dat het volledig is en dat er dus ook niets aan kan worden toegevoegd. 

Deze kerngedachte, die de kwintessens van de thomistische metafysica uitmaakt, 
wordt door de neo-thomisten volledig overgenomen. Is dat mogelijk zonder in conflict te 
komen met de copernicaanse revolutie? Ja, mits die slechts letterlijk wordt opgevat. En dat 
is precies wat de neo-thomisten doen. Zij onderscheiden zich van andere moderne 
filosofen door zowel aan die revolutie als aan het daaraan tegengestelde aristotelische 
geocentrisme een minimale betekenis toe te kennen. Hoe gaat dat in z’n werk? Zij zien het 
geocentrisme dat Thomas onverkort van Aristoteles had overgenomen, als een 
tijdgebonden, door de moderne wetenschap achterhaald element dat de kern van het 
aristotelisme niet raakt. Ze trekken uit de copernicaanse revolutie een heel andere 
conclusie dan zeventiende en achttiende eeuwse filosofen. Ze zeggen niet: het aardse 
verdwijnt, alles is hemels en dus moet alle materie in dezelfde trant worden opgevat als 
Aristoteles de hemellichamen had opgevat. Geïnspireerd door allerlei negentiende eeuwse 
filosofen gaan ze andersom te werk: Alles is aards. In het hele universum komt alleen maar 
vergankelijke materie voor. Wij leven in een wereld zonder zichtbare hemel. Maar daaruit 
moeten vooral niet de dramatische conclusies getrokken worden die negentiende eeuwse 
filosofen zoals Schopenhauer of Nietzsche eruit getrokken hebben. We leven zonder 
daarbij de invloed die volgens Aristoteles en Thomas door de hemellichamen op levende 
wezens wordt uitgeoefend, te hoeven ondergaan. En het leven is nu juist datgene wat aan 
het perspectief van de moderne natuurwetenschap ontsnapt. Om de beweging van de 
hemellichamen te verklaren hebben wij geen zuiver geestelijke wezens (door Thomas 
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omgedoopt tot engelen) meer nodig. De vraag of er daadwerkelijk engelen bestaan, kan 
aan het geloof worden overgelaten. Voor de filosofie is alleen de mogelijkheid dat ze 
zouden kunnen bestaan, van essentieel belang.  

De aristotelisch-thomistische zijnsorde krijgt nu vanzelf een heel elegante, 
vereenvoudigde, rechtlijnige vorm. Onderaan staat de anorganische stof, dan komen 
planten, dieren en mensen, vervolgens eventueel engelen, d.w.z. geschapen zuiver 
geestelijke wezens, en tenslotte God. 

Dit alles klinkt zo mooi, dat vanzelf de vraag rijst hoe het komt dat moderne filosofen 
niet eerder op het idee zijn gekomen de erfenis van de scholastiek aldus in een aan de 
moderne tijd aangepaste vorm te gieten. Het antwoord luidt, dat die overige moderne 
filosofen, zoals eerder gezegd, de copernicaanse revolutie niet slechts letterlijk opvatten. Ze 
kennen er een religieuze of anti-religieuze betekenis aan toe. Dat is de reden waarom 
filosofen zoals Descartes, Spinoza en Leibniz die nog heel dicht bij de scholastieke traditie 
staan en die aan de vraag hoe Gods volstrekte volmaaktheid gedacht moet worden, 
evenveel aandacht besteden als Thomas, de zijnsanalogie niet accepteren. Ze vatten God 
niet op als het onveroorzaakte Zijn zelf, maar als oorzaak van zichzelf, als causa sui, d.w.z. 
als de substantie wiens bestaan uit Zijn oneindige Wezen , dat nog veel meer omvat dan 
het zijn, voortvloeit. Kortom, ze doen hun uiterste best meer dynamiek in het Godsbegrip 
te brengen. God is een oerkracht die zich moet uiten en niet een in wezen en van nature 
ongenaakbaar, geïsoleerd, hemels summum van perfectie dat zich alleen over Zijn 
schepselen kan ontfermen door Zijn Natuur geweld aan te doen of boven Zijn Natuur uit 
te stijgen.  

 
Uiteraard is deze toelichting niet voldoende om het standpunt dat aan deze 

beschouwing over de achtergronden van de moderne wijsbegeerte ten grondslag ligt, te 
onderbouwen, maar naar ik hoop wel om het aannemelijk te maken en om nader te 
preciseren wat het inhoudt. In 1.1 heb ik de these gelanceerd, dat de materie van de 
moderne wijsbegeerte hoofdzakelijk door het aristotelisme bepaald wordt en haar vorm 
door de copernicaanse revolutie. Die werkhypothese kan nu als volgt worden genuanceerd. 
Alle moderne filosofen, zelfs de neo-thomisten, maken gebruik van de copernicaanse 
revolutie om het aristotelisch-scholastieke erfgoed om te vormen. Toch nemen de neo-
thomisten een interessante anti-modernistische uitzonderingspositie in omdat zij als 
enigen aan die revolutie slechts een letterlijke, puur wetenschappelijke, a-religieuze 
betekenis toekennen. Voor alle overige moderne filosofen heeft de afschaffing van het 
onderscheid tussen het aardse en het hemelse één of andere symbolische, filosofisch 
relevante religieuze of anti-religieuze lading. 

Als deze diagnose juist is, wordt vanzelf duidelijk waarom het neo-thomisme 
uiteindelijk geen stand heeft weten te houden. De vertegenwoordigers van deze richting 
stelden zich cultuurkritisch en anti-modern op, maar waren vanwege hun principiële, 
maar meestal onuitgesproken weigering de copernicaanse revolutie symbolisch te duiden, 
niet of nauwelijks in staat de drijfveren positief te waarderen die moderne filosofen ertoe 
gebracht hebben zich verder van het aristotelisme te verwijderen dan de neo-thomisten 
toelaatbaar achtten.  

Desondanks leeft de grondidee waarop het neothomisme berust nog steeds voort, 
maar in een andere gedaante, in de vorm van de sceptische en historicistische aanname dat 
zoiets als moderne wijsbegeerte eigenlijk helemaal niet bestaat. Volgens deze opvatting 
dient moderniteit niet als vijand gezien te worden, maar als een illusie die door ‘moderne’ 
filosofen in het leven is geroepen en die de toets van een wetenschappelijk verantwoord 
historisch onderzoek niet kan doorstaan. Zodra je bijvoorbeeld een zogenaamd typisch 
modern denker als Descartes van nabij bekijkt, rekening houdend met de filosofische 
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context, blijkt hij in feite zoveel dichter te staan bij de scholastieke traditie waarmee hij 
dacht te breken, dat het vernieuwende karakter van zijn filosofie tot een wensdroom 
vervluchtigt. 

Het zal inmiddels duidelijk geworden zijn dat ik die opvatting niet kan onderschrijven, 
ook al wil ik graag toegeven dat er een kern van waarheid in zit. Een filosoof die met twijfel 
aan de getuigenissen van de zintuigen begint en God als causa sui opvat, droomt niet 
alleen van vernieuwing, maar brengt ook daadwerkelijk een conceptuele verandering tot 
stand, een verandering die geïnspireerd wordt door het streven de hiërarchische 
verhoudingen op een andere leest te schoeien dan in het heersende geocentrisme 
gebruikelijk was.  
8.4 De ziel als vorm: sterfelijkheid en onsterfelijkheid 
 

Omdat de aristotelische zijnsorde zoals we in 8.2 gezien hebben, op twee benen hinkt, 
kan aan het voorschrift dat die van onder naar boven doorlopen moet worden, niet zonder 
probleem gehoor worden gegeven. Er moet een keuze worden gemaakt. Ik kies ervoor na 
een algemene beschouwing over het aristotelische zielsbegrip met de biologische 
hiërarchie te beginnen. Die tekent zich af binnen de aardse sfeer.en kan, als je afziet van de 
invloed die de hemellichamen op de levensprocessen geacht worden uit te oefenen, op 
zichzelf worden beschouwd. De stap naar het meta-fysische, onstoffelijke leven kan pas 
gezet worden nadat de astronomische hiërarchie in de beschouwing is betrokken. En die 
tekent zich primair af door de aardse levenloze materie met de hemelse materie, die zoals 
we gezien hebben van nature levenloos zou zijn, te vergelijken. 

 
Aristoteles kent aan alle organisch levende wezens een ziel toe, niet alleen aan mensen 

en dieren, maar ook aan planten. Dat klinkt ons vreemd in de oren omdat wij geneigd zijn 
alleen aan bewuste wezens, waartoe de planten doorgaans niet gerekend worden, een ziel 
toe te schrijven. Aristoteles verstaat onder ‘ziel’ echter iets anders, namelijk datgene 
waardoor een organisch levend wezen levend oftewel bezield is. Een levend wezen is bezield 
door een ziel die het heeft. (vgl. 5.3) En iets bezields kan niet bezield zijn tenzij het nog 
meer heeft dan een ziel, namelijk een lichaam. Een levend wezen is lichamelijk en heeft een 
lichaam.  

Ziel en lichaam verhouden zich volgens Aristoteles als vorm en materie of beter: als 
substantiële vorm en materiaal prima. Weliswaar blijft er van een levend wezen na de dood 
meer over dan alleen vormeloze materie, namelijk een stoffelijk overschot waaraan, zolang 
het nog niet volledig door de wormen is verteerd, de aard van het betreffende wezen 
herkend kan worden. Maar dat residu is in en door het levensproces gevormd en wel uit 
voedingsstoffen die door de assimilatie een substantiële verandering ondergaan (zie 5.4). 
Een levend individu is niet een lijk waarin een ziel huist, maar een wezen dat door 
voortplanting uit levende wezens van dezelfde soort ontstaat en dankzij z’n ziel, z’n 
levensbeginsel, in staat is zich te voeden, te groeien, nieuwe organen te vormen en zich 
voort te planten. 

Hoe komt Aristoteles ertoe de ziel met de substantiële vorm, d.w.z. de soortelijke 
bepaaldheid te identificeren? Op grond van de volgende overweging: Leven is niet een 
activiteit van iets dat er al is. Voor een levend wezen is leven hetzelfde als zijn. Maar leven 
komt niet voor in abstracto, los van soortelijke bepaaldheid. Voor deze gewone beuk is 
leven hetzelfde als gewone beuk zijn. En dus ligt het voor de hand datgene waardoor deze 
gewone beuk een gewone beuk is, te identificeren met datgene waardoor deze gewone beuk 
bezield is. 

Het gevolg van deze opvatting is, dat de ziel weliswaar als individueel wordt opgevat, 
als iets dat privé-eigendom is van dit levende wezen, maar tevens als beginsel dat van huis 
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uit niet individueel is. Dit levende wezen is een individu niet dankzij z’n ziel of vorm, maar 
dankzij iets anders, namelijk de individuerende materia prima. Soorten zijn onvergankelijk, 
maar bestaan alleen in vergankelijke, zich voortplantende individuen. 

 
Als je deze gedachtegang rechtlijnig doortrekt, betekent dat tevens, dat de ziel van dit 

individu, of het nu een plant, een dier of een mens is, na de dood evenmin kan 
voortbestaan als datgene waardoor dit stuk levenloos eikenhout eikenhout is, kan 
voortbestaan nadat het verbrand is. Juist omdat de mens een lichamelijk levend wezen is, is 
zijn ziel een materiële vorm, een vorm die niet op zichzelf kan bestaan maar alleen in 
materie. En dus is er voor de platoonse of christelijke opvatting dat wij over een 
onsterfelijke ziel zouden beschikken, geen plaats. Onsterfelijkheid hoort thuis in de sfeer 
van het bovenaardse. En onsterfelijk leven in de sfeer van het meta-fysische. 
Beschouwingen over de menselijke ziel maken deel uit van de aardse fysica. 

Uiteraard konden christelijke denkers zoals Thomas van Aquino en zijn volgelingen 
met deze opvatting geen genoegen nemen. Zij meenden echter bij Aristoteles zelf 
aanknopingspunten te vinden die er op wijzen dat hij wel degelijk bereid is aan de 
menselijke ziel een vonkje van onsterfelijkheid toe te kennen. Deze interpretatie heeft 
geleid tot de uiterst subtiele, maar ook uiterst kwetsbare opvatting volgens welke onze ziel 
zowel onzelfstandig als zelfstandig zou zijn, zowel forma corporis (vorm van het lichaam) als 
forma subsistens (zelfstandige vorm). 

Gezien tegen deze achtergrond hoeft het ons dan ook niet zo te verbazen dat Descartes 
bijzonder opgetogen was over zijn alternatieve, on-aristotelische opvatting van de ziel als 
volstrekt immateriële substantie waarvan het bestaan in en door het twijfelexperiment 
onthuld wordt. De onsterfelijkheid, het voortbestaan van de ziel los van het lichaam, is 
gezien vanuit zijn cogito geen enkel probleem. Ja, nog sterker, een leven voor onze 
conceptie en na onze dood is voor hem een stuk makkelijker te begrijpen dan de 
raadselachtige, door de verbinding van lichaam en ziel gekenmerkte toestand waarin we 
vanaf onze conceptie tot aan onze dood kennelijk verzeild zijn geraakt.  

Het is niet mijn bedoeling hiermee te suggereren dat Descartes’ filosofie is 
voortgekomen uit de behoefte het christelijke geloofsartikel betreffende de 
onsterfelijkheid van de ziel op een betere manier te redden dan zijn scholastieke 
voorgangers. Het vertrekpunt van zijn filosofie ligt, zoals ik in 9.2 nog nader zal toelichten, 
in zijn streven de aristotelische richtlijn dat wij in de filosofie moeten beginnen met 
datgene wat voor ons het makkelijkst te kennen is, nóg serieuzer te nemen dan Aristoteles 
zelf. Daarin voelt hij zich gesterkt door de optimistisch opgevatte boodschap van 
Copernicus: namelijk dat het ondermaanse helemaal niet bestaat. En als aristotelicus trekt 
Descartes daaruit de conclusie dat alles in dezelfde trant opgevat moet worden als 
Aristoteles het bovenaardse had opgevat, namelijk zo dat de materie onvergankelijk is, 
slechts vatbaar voor beweging, niet voor substantiële verandering en dus ook niet voor 
bezieling. De stof wordt dus mechanisch opgevat, als onbezield en de ziel wordt 
metafysisch opgevat, als volstrekt onstoffelijk. Noch het mechanicisme, noch het 
cartesiaanse dualisme komt uit de lucht vallen; Aristoteles was in zijn beschouwing over 
het bovenaardse al mechanicist en dualist. Nieuw is alleen, dat daaraan een universele 
betekenis wordt toegekend.  
 
 
8.5 De biologische hiërarchie 
 

Aristoteles pretendeert niet over een intuïtieve, bovenzinnelijke kennis van de ziel te 
beschikken. Hij benadert de ziel heel nuchter, vanuit manifeste, zintuiglijk waarneembare 
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uitvloeisels. Dat is één van de vele toepassingen van het grondbeginsel dat voor ons de 
kenorde tegengesteld is aan de zijnsorde (zie hoofdstuk 9). De zichtbare levensfuncties die 
planten vertonen zijn: voeding, groei, differentiatie en voortplanting. Die kunnen 
onmogelijk los van elkaar voorkomen. Daarom dienen ze aan één enkel levensbeginsel 
toegeschreven te worden. Het specifieke van planten is, dat ze alleen deze onverbrekelijk bij 
elkaar horende vegetatieve levensfuncties verrichten.  

Maar omdat, zoals eerder gezegd, leven nooit in abstracto kan bestaan, is een nadere 
bepaling nodig. Een slechts vegetatief levend wezen kan alleen dán daadwerkelijk leven, 
wanneer het zich op een bepaalde manier voedt en op een bepaalde manier groeit, organen 
vormt en zich voortplant. Die ‘manier waarop’ wordt bij planten door de soortelijke 
bepaaldheid, de infima species (zie 4.2), nader ingevuld.  

Dieren zijn niet bewuste planten en evenmin wezens die op een totaal andere manier 
leven dan planten. Het zijn levende wezens waarbij de vegetatieve levensfuncties in dienst 
staan van een andere, hogere vorm van leven die los van het vegetatieve niet mogelijk is, 
namelijk het zintuiglijke leven. De oren, ogen, neus, bek en poten van dieren worden 
gevormd op dezelfde manier als takken, bladeren, wortels of bloemen van een boom. Maar 
ze dienen een niet-vegetatief doel, een vorm van leven die bestaat in allerlei gedragingen, in 
instinctief reageren op de waargenomen omgeving. Dieren zijn niet geworteld in de aarde, 
maar hebben organen om zichzelf te bewegen en al bewegend, lopend, kruipend, 
zwemmend of vliegend in hun levensbehoeften te voorzien. 

En wat geldt voor het vegetatieve leven, namelijk dat het nooit in abstract bestaat maar 
alleen op een bepaalde manier, dat geldt ook voor het zintuiglijke leven. Er zijn vele 
vormen van instinctief reageren mogelijk en dus is het geen wonder dat er ook in het 
dierenrijk vele soorten voorkomen. Bij de hoogste vorm van organisch leven is dat anders! 
Alle mensen behoren tot één en dezelfde biologische soort. En daarmee is niet bedoeld dat 
wij tot één eigenaardige diersoort behoren, maar eerder dat volgens Aristoteles bij ons de 
vegetatieve en zintuiglijke functies in dienst staan van een zó hoog gegrepen doel, dat het 
slechts op één enkele manier gerealiseerd kan worden: het rationele leven. Bij ons staat het 
zintuiglijke leven niet in dienst van één of ander, door de natuur vastgelegd instinctief 
gedragspatroon, maar van het denken dat naast doelbewust handelen ook en vooral 
belangeloze, zuiver beschouwelijke kennis tot doel heeft. 

Kenmerkend voor de biologische hiërarchie is, dat de hogere levensfuncties de lagere 
nodig hebben en niet andersom. Is dat in strijd met de grondidee dat het eigenlijke zijnde 
een substantie is, een niet door iets anders gedragen drager van eigenschappen en 
dergelijke? Ik denk dat Aristoteles die vraag zou beantwoorden door er op te wijzen dat in 
dit verband het hogere niet hoger is omdat het afhankelijk is van het lagere, maar omdat 
het in staat is het lagere te integreren en te gebruiken. Het gebruikscentrum is bij levende 
wezens duidelijker geprofileerd dan bij levenloze, initiatiefloze dingen en bij hogere 
levende wezens duidelijker dan bij lagere. Alles op aarde staat in het teken van de 
behoeftigheid. Vandaar dat aardse zelfstandigheid gelijk op gaat met een toenemende 
rijkdom aan behoeften.  
 
 
8.6 De aardse elementen 
 

Om het typerende van de aardse sfeer beter in het oog te kunnen vatten, moeten we het 
levenloze erbij betrekken. Alle stoffen op aarde, ook de stoffen waaruit levende wezens 
bestaan, zijn volgens Aristoteles verbindingen van vier elementen: aarde, water, lucht en 
vuur. In zuivere, onverbonden en onvermengde vorm komen deze oerstoffen nergens voor. 
Hun namen dienen dan ook niet letterlijk opgevat te worden. Aarde geeft rigiditeit en 
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zwaarte aan de dingen, water vloeibaarheid en elasticiteit, lucht vluchtigheid en vuur 
opwaartse energie.  

Deze elementen die ook al bij eerdere Griekse filosofen een rol hadden gespeeld, 
worden door Aristoteles geacht door twee contraire tegenstellingen (d.w.z. tegenstellingen 
binnen één en hetzelfde genus) getypeerd te zijn: koud versus warm en nat versus droog, 
Het laagste element, aarde, is koud en droog, het hoogste element, vuur, is warm en droog. 
De tussenliggende elementen zijn beide vochtig. Water staat dichter bij aarde omdat het 
koud is en het element lucht dichter bij vuur omdat het warm is. 

Deze tegenstellingen moeten dynamisch worden opgevat. Lucht wordt geacht warm te 
zijn omdat vloeistoffen door verwarming vervluchtigen en water wordt geacht koud te zijn 
omdat dampen door verkoeling condenseren. Bij alle ingrijpende, substantiële 
veranderingen, zoals verbranding, verrotting of oplossing in een vloeistof, worden 
elementen in elkaar omgezet.  

De middelste vochtige elementen worden getypeerd door rust. Ze verspreiden zich over 
en vlak boven het aardoppervlak. De extreme, droge elementen zijn dynamisch van aard. 
Vuur gaat van nature omhoog. En aarde, het element waardoor al het zware zwaar is, 
beweegt naar beneden, althans wanneer het de kans krijgt. De meeste zware voorwerpen 
bevinden zich immers in rust. Maar dat is volgens Aristoteles slechts een gedwongen rust. Ze 
worden door andere zware voorwerpen verhinderd zich verder naar beneden te bewegen. 
Zodra die hindernissen verwijderd worden, gaan ze vallen. 

 
Hoe dienen deze tegengestelde bewegingen in kosmisch verband geïnterpreteerd te 

worden? Hoe staan omhoog en omlaag tegenover elkaar? Gegeven het feit dat de aarde 
rond is, moeten beide richtingen ten opzichte van het aardcentrum, dat tevens het 
centrum van het universum is, bepaald worden. Vuur beweegt weg van hetzelfde centrum 
waar aarde naartoe beweegt. Als vuur rust kon vinden, zou het die vinden in de allerhoogste 
sfeer, de periferie van het universum, de plaats waar de vaste sterren thuishoren. Het 
element aarde zou alleen rust kunnen vinden in het centrum. Kennelijk is dat de 
natuurlijke plaats, de thuishaven waarnaar alle zware dingen streven, zoals de hoogste 
sfeer de eindbestemming is van vuur. 

We zien hier dus dat Aristoteles niet alleen de levensverschijnselen maar ook de 
bewegingstendens van de twee extreme, dynamische elementen teleologisch opvat (zie 5.2) 
Het levenloze wordt naar analogie van het levende begrepen, althans voorzover het 
behoort tot de aardse sfeer. En daarmee is dan tevens gezegd dat alle processen die in de 
aardse sfeer plaatsvinden, organisch of anorganisch, iets met elkaar gemeen moeten 
hebben. Wat? Niet dat ze überhaupt teleologisch van aard zijn, want Aristoteles kent aan 
teleologie een universele betekenis toe en omschrijft zelfs de hoogste godheid als het Doel 
waarnaar uiteindelijk alles streeft. Het typerende van de aardse processen ligt in de aard 
van hun teleologie. Steeds is er sprake van een beweging naar een nog niet bereikt doel. In de 
natuurlijke beweging van de elementen aarde en vuur komt dat op zeer pregnante wijze tot 
uiting. Vuur streeft naar een hemels einddoel dat het nooit bereikt. En alles wat zwaar is, 
bevindt zich in een permanente file. Alles wil naar huis, naar het aardcentrum, maar niets 
bereikt dat doel. 

Hiermee is niet gezegd dat er volgens Aristoteles op aarde alleen maar frustratie heerst, 
maar wel dat alle ondermaanse processen in het teken staan van een fundamentele, 
onontkoombare betrekkelijke onvolmaaktheid. Alles staat niet alleen in het teken van 
vergankelijkheid, maar ook van onvolledigheid, van gebrek en behoeftigheid enerzijds en van een 
permanent conflict tussen vrijheid en dwang anderzijds. Om met het laatste te beginnen, wat 
voor een bepaald wezen of een bepaald ding een natuurlijk proces is, gaat onvermijdelijk 
gepaard met dwang die aan iets anders wordt opgelegd. Door de stofwisseling die voor een 
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levend wezen natuurlijk is, worden voedingsstoffen gedwongen hun betrekkelijke 
zelfstandigheid op te geven. Een vrij vallende steen dwingt de hem omringende lucht mee 
te bewegen. De wind legt met geweld aan bomen bewegingen op die niet uit hun eigen 
natuur voortkomen, terwijl bomen en andere obstakels de wind dwingen van z’n rechte 
koers af te wijken. Kortom: overal vinden we weerstand, wrijving en verstoring. Een 
gemeenschap van wezens of dingen die alleen hun natuurlijke impuls volgen zonder elkaar 
in de weg te staan, is op aarde volstrekt onmogelijk.  

 
Hoe komt de andere, hierboven genoemde karaktertrek die alle aardse processen 

volgens Aristoteles met elkaar gemeen hebben, namelijk hun onvolledigheid, 
gebrekkigheid en behoeftigheid, tot uiting? Hierin, dat alle natuurlijke activiteiten die 
aardse individuen ontplooien, van dien aard zijn, dat die gericht zijn op een nog niet bereikt 
doel. Zoals zware dingen alleen maar van nature naar beneden bewegen omdat en 
voorzover ze dat einddoel, hun natuurlijke plaats, nog niet bereikt hebben, zo staan ook 
alle andere stoffelijke processen, hoe spontaan en natuurlijk ook, in het teken van 
onvolledigheid. Een levend wezen groeit alleen maar omdat het nog niet groot genoeg is. 
Dieren en mensen eten en drinken omdat ze nog niet verzadigd zijn en bewegen zich 
voorzover ze hun bestemming nog niet bereikt hebben. 

Een dergelijke activiteit wordt in de scholastieke traditie als actio imperfecti omschreven, 
als activiteit van iets onvolmaakts, of eigenlijk beter: als activiteit die onvolmaaktheid 
vooronderstelt. Want activiteit en voltooiing sluiten elkaar hier uit. Het bereiken van het 
doel is tevens het einde van de beweging naar het doel. Je kunt alleen naar Amsterdam 
reizen voorzover je er nog niet bent. Je kunt alleen een deur openen voorzover die nog niet 
open is. 

Bestaan er ook doelgerichte, menselijke activiteiten die door hun voltooiing niet 
worden beëindigd? Volgens Aristoteles wel. Maar ze zijn eerder geestelijk dan stoffelijk van 
aard. Bij voorbeeld: begrijpen en begrepen hebben, zien en gezien hebben, willen en gewild 
hebben, sluiten elkaar niet uit. Een dergelijke activiteit wordt in de traditie actio perfecti 
genoemd, d.w.z. activiteit die voltooiing, volledigheid vooronderstelt en daarin blijft 
voortbestaan. Het is een activiteit die niet uit gebrek, maar uit overvloed voortkomt. De 
mens is tot dergelijke daden in staat omdat hij enigermate ontsnapt aan de aardse sfeer. 
Als metafysisch ingesteld zintuiglijk wezen heeft hij een vonkje van het bovenaardse in 
zich. Dus wellicht toch een aanknopingspunt voor de onsterfelijkheid van de menselijke 
ziel? 

 
 
8.7 De hemellichamen 
 

Kijken we naar de hemel, dan zien we daar processen plaatsvinden die volgens 
Aristoteles als zinnebeeld van de actio perfecti opgevat kunnen worden. De enige 
veranderingen die we daar kunnen waarnemen zijn, afgezien van atmosferische 
veranderingen en kometen die Aristoteles tot de aardse sfeer rekent, verplaatsingen. Wel 
moet worden toegegeven dat er één uitzondering is: de maan vertoont schijngestalten. 
Maar dat is voor Aristoteles dan ook een reden om aan dat hemellichaam, dat volgens hem 
als enige niet in staat is zelf licht te geven, de laagste plaats boven de aarde toe te kennen.  

Bovendien lijken die hemelse bewegingen allemaal cirkelvormig te zijn. De 
hemellichamen bewegen niet naar- en ook niet van het centrum van het universum, maar 
er omheen. Wanneer Copernicus en Ptolemaeus de cirkel en de bol als symbool van 
volmaaktheid beschouwen, hernemen ze een gedachtemotief dat bij Aristoteles zeer 
pregnant aanwezig is en door hem gerechtvaardigd wordt door er op te wijzen dat 
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rechtlijnige bewegingen omhoog of omlaag in het teken staan van contraire 
tegenstellingen, terwijl de cirkelbeweging daaraan ontheven is. 

Uiteraard kan de cirkel ook als symbool van onvolmaaktheid worden opgevat. Maar 
dat gebeurt alleen wanneer er in een kringetje wordt rondgedraaid terwijl er in feite een 
rechtlijnige beweging naar een nog niet bereikt doel vereist is. Bij de hemellichamen is daar 
volgens Aristoteles geen sprake van omdat die van nature op een bepaalde afstand van het 
centrum verblijven. Ze bevinden zich op hun natuurlijke plaats en dus kan er van een 
streven naar- of van het centrum geen sprake zijn. Ze bewegen terwijl ze voortdurend thuis 
zijn. Alleen voorzover iets rond is, kan het bewegen zonder van plaats te veranderen. En 
omdat van alles wat rond is, de bol het meest volledig is en het minst gecompliceerd, 
beschouwt Aristoteles de zichtbare hemellichamen als onderdeel van onzichtbare sferen 
die wrijvingsloos in- en om elkaar heendraaien.  

De vaste sterren worden geacht aan één enkele, allesomvattende sfeer bevestigd te zijn 
die de uiterste grens van het universum uitmaakt en op de allereenvoudigste manier 
beweegt: dagelijks om het centrum. Omdat de zeven dwaalsterren elk volgens hun eigen 
ritme bewegen, vindt Aristoteles het passend hen in afzonderlijke sferen te lokaliseren (vgl. 
2.3). Daarnaast meent hij nog een heleboel andere, tussenliggende sferen nodig te hebben 
die als bemiddelaars moeten optreden. Aristoteles laat de kwantitatieve détails over aan de 
astronomen. Zijn beschouwing is globaal. Met de lusbewegingen van de vijf eigenlijke 
planeten houdt hij geen rekening. 

Opmerkelijk genoeg vraagt Aristoteles zich af hoe het komt dat de hoogste en dus ook 
meest volmaakte sfeer de minst gecompliceerde beweging uitvoert. Als je afgaat op de 
biologische hiërarchie, zou je het tegendeel verwachten. Want daar zien we van laag naar 
hoog een toenemende differentiatie en complicatie. Het door Aristoteles gegeven 
antwoord luidt, dat eenvoud zowel een teken kan zijn van onvolmaaktheid als van 
volmaaktheid. Wie niet vitaal genoeg is om naar gezondheid te streven, doet er weinig of 
niets voor. Wie blaakt van gezondheid hoeft er niets meer voor te doen. Alleen wezens die 
tussen die twee extremen instaan, wezens die vitaal genoeg zijn om naar meer te streven, 
doen van alles en nog wat om gezonder te worden: trainen, dieet houden, pillen slikken 
etc. Zo is het ook hier. De laagste sfeer, de aarde, komt zelfs aan beweging niet toe, de 
hoogste sfeer heeft aan één beweging genoeg en de tussenliggende planetaire sferen 
vertonen een gecompliceerd bewegingspatroon. 

Vergelijken we het hemelse in het algemeen met het aardse, dan zien we dat de drie 
kenmerken die in de vorige paragraaf ter sprake zijn gekomen, allemaal verdwenen zijn. 
Geen ontstaan en vergaan, geen conflict tussen natuurlijke en gedwongen beweging en 
geen conflict tussen activiteit en voltooiing. Zoals eerder vermeld (zie 8.1) gaat Aristoteles 
zelfs nog een stap verder door de hemelsferen als uniek in hun soort op te vatten. 

Er zijn dus meer dan genoeg redenen om aan te nemen dat de hemellichamen uit één 
vijfde, volstrekt onaards element bestaan dat slechts zichtbaar is, niet tastbaar. Let wel: één 
element is voldoende omdat er in het Rijk der Hemelen geen contraire tegenstellingen 
meer voorkomen. In de middeleeuwse traditie is het als quinta essentia (vijfde essentie, 
kwintessens) betiteld; Aristoteles zelf noemt het ether. Ik vermoed dat hij het als een apart 
soort materia prima opvat die vatbaar is voor verschillende hemelse substantiële vormen en 
wel zo dat door één enkele substantiële vorm de mogelijkheid ooit nog een andere vorm 
aan te nemen, volledig verdwijnt. De enige potentie die overblijft, is de mogelijkheid tot 
beweging met behoud van natuurlijke plaats.  
 
 
8.8 Meta-fysische wezens 
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Hoe moeten we dat begrijpen? Van een gedwongen beweging, een beweging weg van de 
natuurlijke plaats kan in ieder geval geen sprake zijn. En van een spontane natuurlijke 
beweging naar de natuurlijke plaats, zoals die bij vrij vallende voorwerpen op aarde 
plaatsvindt, evenmin. Want die vooronderstelt een tegennatuurlijke verwijdering. Mogen 
we hieruit concluderen dat de hemelse sferen volgens Aristoteles alleen aan hun plaats 
gehecht zijn en dat ze onverschillig zijn ten aanzien van de verschillendsoortige rotaties die 
met behoud van die natuurlijke plaats uitgevoerd kunnen worden? Ik denk het niet. Het is 
eerder zo dat de feitelijk uitgevoerde beweging volgens hem niet willekeurig is, maar past bij 
de natuur van het betreffende hemellichaam. 

Betekent dit tevens dat die feitelijke rotatie voortvloeit uit de betreffende natuur? Als dat 
zo was zouden de hemellichamen het actieve vermogen moeten hebben zichzelf te bewegen. 
Daarvan kan echter volgens Aristoteles geen sprake zijn. Zelfbeweging vooronderstelt 
differentiatie. Het actieve en het passieve, het bewegende en het bewogene kunnen niet 
zonder meer met elkaar samenvallen. Een vogel kan zichzelf voortbewegen met z’n vleugels. 
Op zichzelf staande vleugels die nergens aan vastzitten, zijn daartoe niet in staat. Elk auto-
mobiel is een zintuiglijk levend wezen. De hemellichamen zijn te volmaakt, te afgerond om 
überhaupt ledematen of iets dergelijks te kunnen hebben. Ze zijn levenloos. Bovendien: 
een stoffelijk levend wezen dat niets of niemand geweld aan doet, is onmogelijk. En dus is 
er in het zichtbare, geweldloze Rijk der Hemelen geen plaats voor leven. Alleen het passieve 
beginsel van beweging ligt in de hemellichamen zelf. Gegeven het feit dat ze daadwerkelijk 
bewegen, moeten ze door actieve, meta-fysische wezens bewogen worden, namelijk door de 
goden die doorgaans met de hemellichamen geassocieerd worden. De hoogste God, de 
Onbewogen Beweger, houdt volgens Aristoteles de uiterste sfeer van de vaste sferen in 
beweging. 

Maar, zo zou men kunnen tegenwerpen, als alle hemelse bewegingen ongedwongen en 
wrijvingsloos verlopen, waarom moeten ze dan in gang worden gehouden? Zou een 
éénvoudige goddelijke impuls dan niet voldoende zijn? En als dat zo is, waarom zou je dan 
niet evengoed de goden helemaal weg kunnen laten door aan te nemen dat elk 
hemellichaam een perpetuum mobile is, dat altijd al beweegt zonder er ooit mee op te 
houden of er ooit mee begonnen zijn? Volgens Aristoteles kan dat niet omdat hij 
vasthoudt aan het beginsel dat beweging die niet naar de natuurlijke plaats toegaat als 
zodanig kracht vereist, zowel op aarde als daarboven. Dat het ons moeite kost een kar voort 
te trekken, is gezien vanuit zijn standpunt niet alleen aan de voor het ondermaanse 
typerende weerstand te wijten. Zelfs als alle hindernissen en alle storende factoren 
geëlimineerd konden worden, zou er nog steeds kracht voor nodig zijn de kar in beweging 
te houden. Dat is het fundamentele verschil met de fysica van Galilei en zijn volgelingen 
(zie 3.1). 

Het is een essentieel verschil dat het hart van de hele aristotelische filosofie raakt. Want 
alleen op basis van de overweging dat elke beweging, ook de feitelijk waarneembare 
beweging van de hemellichamen, een efficiënte oorzaak moet hebben en dat die niet in de 
hemellichamen zelf gelegen kan zijn, kan Aristoteles de voor zijn systeem essentiële stap 
zetten van de fysica naar de metafysica in de eigenlijke zin van het woord, d.w.z. opgevat 
als theo-logie. Alleen zo, alleen op basis van deze astro-fysische beschouwing, besluit hij tot 
het feitelijk bestaan van de bovenmenselijke wezens wier mogelijkheid van meet af aan van 
cruciaal belang bleek te zijn voor de centrale vraag naar de plaats van de mens in de 
kosmos. Alleen zo komt Aristoteles tot de voor zijn filosofische positie typerende concessie 
aan Plato: Er bestaan daadwerkelijk zuivere vormen, maar die zijn veel zuiverder en 
hoogstaander dan Plato had aangenomen. Ze verschillen hemelsbreed van de op aarde 
belichaamde vormen waarmee wij vertrouwd zijn. We kennen ze dan ook niet, maar 
kunnen hoogstens denkend tot hun bestaan besluiten.  
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Betekent dit dat Aristoteles zich ten opzichte van die hogere wezens in dezelfde positie 
bevindt als iemand die in z’n omgeving geteisterd wordt door fysisch onverklaarbare 
bewegingen die alleen aan een meta-fysische Poltergeist kunnen worden toegeschreven? Nee, 
er bestaat volgens hem wel degelijk een vreedzaam en heilzaam verband tussen het aardse 
en bovenaardse leven. De goden oefenen via de beweging van de hemellichamen op de 
aardse sfeer een invloed uit die van vitaal belang is voor alle organische wezens. Het 
hemelse is dus in zekere zin aanwezig ‘in’ onze sfeer. Ook dat is een concessie aan Plato. 
Het is niet realiter aanwezig, maar slechts intentionaliter, d.w.z. op dezelfde wijze als de 
intentie van een schrijver ‘in’ de bewegingen van zijn pen aanwezig is. Het hemelse is 
maatgevend voor het aardse leven; het fungeert als externe doeloorzaak, niet als interne 
vormoorzaak (zie 2.2). 
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9 KENORDE EN ZINTUIGLIJKE WAARNEMING IN VERBAND MET 
RATIONALISME EN EMPIRISME 

 

9.1 De kenorde volgens Aristoteles 
 
Alvorens meer in détail te schetsen hoe Aristoteles de zijnshiërarchie opvat, zal ik in dit 

hoofdstuk eerst stilstaan bij de reden waarom die volgens hem in een bepaalde volgorde 
doorlopen moet worden: van onder naar boven, van het ondermaanse naar het hemelse en 
van het fysische naar het meta-fysische. Deze opvatting houdt verband met de vraag welke 
waarde aan zintuiglijke kennis moet worden toegekend. En dat is ook precies de kwestie 
waarover de moderne rationalisten en empiristen met Aristoteles en met elkaar van 
mening verschillen. Daarom zal ik ook aan hun standpunt aandacht besteden. 

Voor ons is het zintuiglijk gegevene het onmisbare uitgangspunt dat ons in staat stelt 
tot kennis van de oorzaken te komen. We beginnen niet met aangeboren ideeën (ideae 
innatae) die ons rechtstreeks met het wezen van de dingen in contact brengen, maar 
blanco, als een onbeschreven blad (tabula rasa) dat op indrukken van buitenaf is 
aangewezen zodat we op basis daarvan begrippen kunnen vormen die ons in staat stellen 
dieper tot de zaak door te dringen. Voor ons is de kenorde tegengesteld aan de zijnsorde. 
Bovenmenselijke wezens begrijpen de dingen van binnenuit, vanuit de principes. Voor hen 
valt de kenorde samen met de zijnsorde. Maar wij begrijpen de oorzaken vanuit hun effect. 
Wat voor ons eerder is, is voor de natuur later en wat volgens de natuur eerder is, is voor 
ons later. Het menselijk kenproces verloopt van buiten naar binnen, van gevolg naar 
oorzaak, van het afgeleide naar het oorspronkelijke en meer in het algemeen van het lagere 
naar het hogere. De kennis van het effect fungeert voor ons als oorzaak van- of aanleiding 
tot de kennis van de oorzaak. 

Waarop is deze omkering gebaseerd? Op de omstandigheid, zo zou Aristoteles zeggen, 
dat het menselijk kennen een doelgericht, door het denken bemiddeld proces is. Want zoals we in 
5.2 hebben gezien, geldt voor alle doelgerichte en doelmatige processen dat in de orde van 
de uitvoering datgene het eerst aan bod moet komen wat volgens de orde van de 
doeleinden van ondergeschikt belang is. Dat voor ons de kenorde tegengesteld is aan de 
zijnsorde, is voor Aristoteles zowel een gegeven dat voortvloeit uit de menselijke natuur 
(zie 8.4), als een methodische richtlijn. Dat klinkt paradoxaal, want als het menselijk 
kenproces van nature bij de zintuiglijk waarneembare buitenkant van de dingen begint, is 
er, zo lijkt het, geen stelregel meer nodig die ons voorschrijft daar en niet elders te 
beginnen. We moeten echter bedenken dat wij volgens Aristoteles in de aardse sfeer 
thuishoren, in een sfeer die, zoals in 8.6 al is aangestipt en in het vervolg nog uitgebreider 
zal blijken, niet alleen gekenmerkt wordt door soortgelijkheid en vergankelijkheid, maar 
ook door de omstandigheid dat de natuur verstoord kan worden en ook daadwerkelijk 
voortdurend verstoord wordt. Waren we bovenaardse kennende wezens, dan zouden we 
geen vermaning nodig hebben om ons aan de natuurlijke orde te houden.  

Vatten we het aristotelische omkeringsbeginsel op als methodische richtlijn, dan kan 
het in twee componenten worden opgesplitst, die zich tot elkaar verhouden als vorm en 
materie. Het eerste deel houdt in dat we ordelijk en doelmatig te werk moeten gaan en 
daarom juist niet met het doel moeten beginnen, niet met het belangrijkste, maar met 
datgene wat het meest direct binnen ons bereik is, wat het makkelijkst te kennen is, het 
meest evident en het minst oncontroversieel. Het tweede deel geeft antwoord op de vraag 
hoe deze puur formele eis moet worden ingevuld. Volgens aristotelici hoeven we daar niet 
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moeilijk over te doen. Volgens hen is het evident dat voor ons het zintuiglijk waarneembare 
het meest evident is.  

 
 

9.2 De kenorde volgens de rationalisten 
 

Dit laatste is precies het punt waar de door het aristotelisme geïnspireerde kritiek van 
Descartes op het aristotelisme aangrijpt. Descartes onderschrijft de formele stelregel dat 
we ordelijk moeten filosoferen van harte, maar is van mening dat die alleen dán serieus 
genomen kan worden, wanneer eerst methodisch onderzocht wordt hoe die ingevuld moet 
worden. Dat onderzoek verricht hij met behulp van zijn zogenaamde methodische twijfel. 
De twijfel is de hulplijn waarmee hij de vicieuze cirkel van het aristotelisme wil 
doorbreken. Want hoe makkelijker iets te kennen is, hoe moeilijker het betwijfeld kan 
worden. En zijn bevinding luidt, dat het bestaan van de zintuiglijk waarneembare dingen 
wel degelijk in twijfel getrokken kan worden, maar het bestaan van het subject dat dat 
twijfelexperiment uitvoert, niet. Daarom dient volgens hem de metafysica, ook wel 
(volgens de zijnsorde) ‘eerste filosofie’ genoemd, vooraf te gaan aan de fysica, de discipline 
waarin Descartes het meest geïnteresseerd is en die het einddoel van zijn onderneming 
uitmaakt. Daarmee is echter niet gezegd dat volgens Descartes de kenorde nooit en te 
nimmer tegengesteld is aan de zijnsorde. Het onstoffelijke is makkelijker te kennen dan 
het stoffelijke, maar binnen de sfeer van het onstoffelijke zijn wijzelf (die zoals uit het 
twijfelexperiment blijkt, volstrekt onstoffelijk zijn) makkelijker te kennen dan God, terwijl 
in werkelijkheid Gods bestaan uiteraard voorafgaat en ten grondslag ligt aan ons eigen 
bestaan.  

 
Dit laatste is het belangrijkste punt waartegen Spinoza zich keert. Volgens hem blijft 

Descartes te veel in de scholastieke denktrant steken. Alle kennis die de oorzaak vanuit het 
effect begrijpt is, aldus Spinoza, deficiënte, inadequate, fragmentarische kennis. Beginnen 
bij het effect is typerend voor de verbeelding (imaginatio) die alles vanuit een teleologisch en 
antropocentrisch perspectief opvat. Wie het ‘natuurlijke licht van de rede’ wil volgen en 
zich, zoals Descartes, volledig van de verwarrende propaganda van de zintuigen wil 
bevrijden, dient alles vanuit de oorzaken te begrijpen en dus ook zichzelf vanuit God en 
niet andersom. Dit is echter door Spinoza niet bedoeld als vermaning, maar eerder als 
constatering. Wie alles vanuit God begrijpt zal de ware gelukzaligheid en de ware vrijheid 
vinden. Wie in de verbeelding blijft steken en daardoor onvermijdelijk verbeelding en 
verstand met elkaar verwart, heeft gewoon pech gehad. Want alles wat gebeurt, gebeurt 
volgens de Natuur. 

 
Leibniz heeft bezwaren tegen dit immoralisme van Spinoza. Hij meent dat de idealen 

die wij mensen nastreven zonder ze volledig te kunnen realiseren ons wel degelijk kunnen 
helpen om een idee te krijgen van de goddelijke perfectie. Het inzicht dat God volstrekt 
volmaakt moet zijn en dat die volmaaktheid elke zintuiglijke voorstelling te boven gaat, 
dient – dat geeft Leibniz toe – aan het begin te staan van een ordelijk opgebouwde 
filosofie. Maar de spinozistische opvatting dat elk antropomorfisme uit den boze zou zijn, 
vindt hij te streng calvinistisch. Leibniz wil de door Descartes en Spinoza bewerkstelligde 
modernisering van de filosofie verzoenen met bepaalde aspecten van het aristotelisme en 
vooral ook met de christelijke traditie die God als geestelijk en doelbewust handelend 
wezen opvat dat in staat is zelfstandige schepselen voort te brengen die naar Zijn beeld en 
gelijkenis geschapen zijn. 
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Kortom: Leibniz wil tegen Spinoza de stelling verdedigen dat een goddelijke, perfecte 
teleologie wel degelijk mogelijk is. En verder wil hij de platoons-aristotelische 
grondgedachte dat de oorzaak (en voor hem is God de enige oorzaak die iets buiten 
zichzelf teweegbrengt) zich in het effect uitdrukt (zie 5.1) en dus ook met terugwerkende 
kracht uit het effect herkend kan worden. En dat wordt door Spinoza nu juist uitgesloten 
omdat hij aanneemt dat het effect wel in de oorzaak bevat is, maar niet andersom. Volgens 
Leibniz is een God die zelfstandigheid aan zijn schepselen meedeelt volmaakter dan een 
onvermijdelijke natuurkracht die alleen maar onzelfstandige modificaties in zichzelf weet 
voort te brengen. 

De reden waarom de zintuigen gewantrouwd moeten worden, is voor Leibniz een heel 
andere dan voor Descartes en Spinoza. Dat er zintuiglijk waarneembare dingen buiten ons 
bestaan, is – anders dan Descartes beweert – onbetwijfelbaar. Maar ze bestaan op een heel 
andere wijze dan de zintuiglijke voorstelling ons suggereert. Ze verschijnen als uitgebreid, 
terwijl er volgens Leibniz in werkelijkheid helemaal geen uitgebreide dingen kunnen 
bestaan. In dat opzicht, wat betreft het credo dat een substantie zonder enig bezwaar 
uitgebreid kan zijn, d.w.z. zonder dat dat afbreuk doet aan de zelfstandigheid van die 
substantie, nemen Descartes en Spinoza een positie in aan de verkeerde kant van 
Aristoteles. Die was van mening dat iets uitgebreids ondanks dat toch nog een substantie 
kan zijn en dat de volle zin van het woord ‘substantie’ pas uit de verf komt, wanneer je je 
geestesoog richt op de bovenzinnelijke wereld. Leibniz radicaliseert de aristotelische 
aarzeling door de stelling te verkondigen dat een uitgebreide substantie een onding is, een 
vierkante cirkel. 

Waarom is dat volgens hem zo? Omdat alles wat uitgebreid is, deelbaar is in delen die 
op hun beurt weer uitgebreid zijn en dus weer opnieuw deelbaar in uitgebreide delen die 
weer deelbaar zijn en zo ad infinitum. Maar elk individu is ondeelbaar En dus moet het zo 
zijn dat de dingen die ons in de zintuiglijke voorstelling als uitgebreid verschijnen, in 
werkelijkheid uit oneindig veel onuitgebreide geestelijke substanties bestaan. Zintuiglijke 
waarneming is volgens Leibniz slechts een lagere, passieve, verstomde vorm van kennis die 
niet alleen de common sense en de aristotelici, maar ook Descartes en Spinoza op een 
dwaalspoor heeft gebracht door te suggereren dat er naast de geestelijke wereld ook nog 
een andere wereld zou zijn die gekenmerkt wordt door redeloze herhaling en 
soortgelijkheid. Dat de zichtbare wereld over zichzelf heenwijst, blijkt echter uit de nieuwe, 
eindeloos gedifferentieerde werelden die door de telescoop en de microscoop worden 
ontsloten. In wezen tintelt alles van volmaaktheid. Dat is de wending die Leibniz aan de 
copernicaanse revolutie geeft.  

 
 
9.3 Intermezzo over rationalisme en empirisme 
 

De drie zojuist besproken ‘rationalisten’ hebben met elkaar gemeen dat ze zich om één 
of andere reden van de zintuigen afkeren. Die geven volgens hen een onbetrouwbaar en 
verminkt beeld van de stoffelijke werkelijkheid. Ze zoeken hun houvast bij een andere 
instantie, een bovenzinnelijke, zuiver intellectuele vorm van kennis, niet bij zinnebeelden 
die van buitenaf tot ons komen, maar bij denkbeelden, grondbegrippen en inzichten die 
op de bodem van ieders ziel op aandacht liggen te wachten: aangeboren ideeën. Wat dit 
betreft zoeken de rationalisten aansluiting bij Plato en keren ze zich af van de 
aristotelische stelregel dat we als onbeschreven blad bij de indrukken van de zintuigen 
moeten beginnen. Vandaar dat de kenorde bij hen het breekpunt is. 

Bij de zogenaamde empiristen is dat anders. Zij onderschrijven de aristotelische 
stelregel dat ‘niets in het intellect is wat niet eerder in de zintuigen was’ (nihil est in intellectu 
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quod non prius fuerit in sensu) en dat we dus ook niet over aangeboren (door God in ons 
geplante) ideeën of over kant en klare inzichten beschikken. Maar achter deze 
eensgezindheid gaat een fundamenteel meningsverschil schuil. De zintuiglijke ervaring 
waarop de empiristen hun filosofie willen bouwen, wordt door hen heel anders opgevat: 
als zuivere, van misleidende denkbeelden ontdane ervaring. Dat is hun manier om, 
geïnspireerd door Bacons kritiek op de idolen (zie Vademecum p.42-44), de copernicaanse 
revolutie serieus te nemen.  

Het beginsel dat niet gewone, met alledaagse vanzelfsprekendheden doordrenkte 
ervaring het uitgangspunt moet zijn, maar een methodisch gezuiverd distillaat daarvan, 
heeft zulke verstrekkende gevolgen, dat de empiristen gaandeweg even ver van de 
aristotelische traditie af komen te staan als de rationalisten, maar dan wel aan de andere 
kant. Rationalisme en empirisme zijn in wezen twee tegengestelde versies van één en 
hetzelfde uitgangspunt, namelijk dat de alledaagse zintuiglijke waarneming geen 
betrouwbaar beeld geeft van de materiële wereld die ze geacht wordt te representeren. 
Zintuiglijke indrukken zijn blind in de zin waarin ook een muur blind kan zijn: ze kunnen 
niet, zoals Aristoteles aanneemt, als uitgangspunt dienen om doorzicht te krijgen in het 
wezen van de dingen. Dat is de les die beide denkrichtingen uit de nieuwe 
natuurwetenschap trekken. Voortaan zijn we definitief verdreven uit het nederige, maar 
toch ook heel veilige, gezellige en vertrouwde oord waar we volgens aristotelici thuishoren. 
En dat is niet, zoals scholastici en kerkelijke gezagsdragers denken, een bedreiging voor de 
religie. Integendeel, de nieuwe wetenschap heeft precies dezelfde vijand als de ware religie: 
bijgeloof. 

Rationalisten en empiristen zijn beiden verwikkeld in een beeldenstorm, een strijd 
tegen afgodsbeelden. Maar ze beoordelen de herkomst van die beelden verschillend. 
Volgens de rationalisten komen ze voort uit de zintuiglijke verbeelding, waarbij ze graag 
onderstrepen dat denken iets anders is dan voorstellen. Zo zegt Descartes bij voorbeeld dat 
we ons het verschil tussen een regelmatige duizendhoek en een regelmatige duizend en één 
hoek niet kunnen voorstellen maar dat we het wel kunnen begrijpen. Voor de empiristen 
daarentegen komen de gewraakte drogbeelden voort uit het denken, waarbij ze er sterk toe 
neigen denken en voorstellen te identificeren. De idolen waarmee zij willen afrekenen, zijn 
fantasieproducten die zó innig met de waarneming geassocieerd zijn, dat ze gewoonlijk 
niet meer als zodanig herkend worden. Ze wekken de illusie dat we veel meer ervaren dan 
we in feite doen. 

Juist wat deze opvatting betreft komen de empiristen in conflict met de scholastieke 
traditie. Ze analyseren de zintuiglijke waarneming op een wezenlijk andere, 
ondermijnende manier. Om dat duidelijk te maken zal ik in de volgende paragraaf eerst 
schetsen hoe Aristoteles de zaak aanpakt, zodat daarna des te duidelijker uit de verf kan 
komen hoe en waarom de empiristen van dit klassieke, bij de common sense aansluitende 
model afwijken.  
 
 
9.4 De aristotelische analyse van de waarneming 
 

Voor de confrontatie met het moderne empirisme is een bepaald onderdeel van de 
aristotelische analyse van de zintuiglijke waarneming van speciaal belang: de analyse die de 
verhouding van het zintuiglijke vermogen tot het object betreft. Aristoteles vraagt zich af wat voor 
iets zichtbaar, hoorbaar etc. Is. Zijn uitgangspunt luidt, dat die vraag op verschillende 
manieren kan worden beantwoord. Je kunt bij voorbeeld zeggen: “iets wits, iets groens is 
zichtbaar”, maar ook “iets ronds, iets vierkants is zichtbaar” of “een kiezelsteen, een 
zeemeeuw of een mens is zichtbaar”. De eerste overweging waarop de aristotelische analyse 
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gebaseerd is, houdt in dat er verschillende zinnen van waarneembaarheid zijn. De tweede 
overweging sluit hier direct bij aan: de status van het waarneembare kan vanuit twee 
perspectieven bekeken worden, vanuit het zintuiglijk vermogen en vanuit het object. Dan 
blijkt dat de in 8.1 besproken omkering van de zijnsorde in de kenorde ook hier van 
toepassing is. Wat gezien vanuit het zintuiglijk vermogen primair is, is gezien vanuit het 
einddoel, het object, van ondergeschikt belang, en wat gezien vanuit het object primair is, 
komt voor het zintuiglijk vermogen pas het laatst aan bod. 

 
Wat is voor het gezichtsvermogen het allereerste, wat is in de meest eigenlijke zin van 

het woord zichtbaar? Iets gekleurds. De gezichtszin ontsluit voor ons primair de wereld 
van de kleuren. En dat is ook precies wat de blinde mist. Wat is in de meest eigenlijke zin 
hoorbaar? Geluid. De wereld van de klanken wordt door het gehoor ontsloten. En dat is 
ook precies waarvan een dove verstoken is. Hetzelfde geldt voor geuren, smaken en 
tastbare kwaliteiten zoals warm, koud, ruw, glad e.d. 

Waarom is het zo dat een blinde wiens overige zintuiglijke vermogens intact zijn, 
geheel en al is afgesloten van de kleurenwereld? Omdat kleuren als zodanig slechts 
toegankelijk zijn voor de gezichtszin. Natuurlijk kan een blinde een rode tomaat proeven, 
maar niet het rood van die tomaat. Kleuren zijn niet te proeven of te ruiken; ze zijn 
onhoorbaar en ontastbaar. Deze kwaliteiten die eigen zijn aan- en alleen toegankelijk voor 
één bepaald zintuiglijk vermogen, worden in de aristotelische traditie als sensibile proprium 
betiteld, d.w.z. als het eigen en eigenlijke zintuiglijk waarneembare.  

 
Gezien vanuit de dingen zijn deze kwaliteiten echter van ondergeschikt belang. Wie 

bloeiende planten alleen maar indeelt op basis van de kleur van hun bloemen, gaat 
bijzonder oppervlakkig te werk. Iemand die meer oog heeft voor de zaak, zal aan andere 
zichtbare kwaliteiten meer belang hechten, namelijk aan de vorm van de bladeren, aan het 
aantal bloembladen, kelkbladen en meeldraden. Dit geldt echter niet alleen voor bloemen 
en planten. In het algemeen zeggen gestalte en aantal veel meer over de dingen dan hun 
kleur. Een kunstschilder die alleen maar de kleuren die hij ziet weergeeft zonder op vorm, 
aantal en grootte te letten, is niet in staat een herkenbaar beeld tot stand te brengen, 
terwijl iemand die met houtskool alleen de structuur weergeeft zonder kleuren, daar wel 
toe in staat is. 

Hoe is het gezien vanuit onze zintuiglijke vermogens gesteld met deze structurele, 
kwantitatieve factoren? Ze zijn waarneembaar, maar niet in de primaire, eigenlijke zin van 
het woord. Figuur bij voorbeeld is zichtbaar voorzover het de figuur is van iets gekleurds. 
Bij voorbeeld de rondheid van een ronde rode vlek die zich tegen een anders gekleurde 
achtergrond aftekent. Een drietal is zichtbaar voorzover het een drietal gekleurde ietsen is. 
Figuur, aantal, grootte en dergelijke zijn dus meegegeven. Zelf zijn ze niet in staat op de 
gezichtszin in te werken, maar alleen de manier waarop kleuren inwerken te modificeren. Ze 
zijn niet het eigenlijk zichtbare, maar daaraan te zien. Voor het gezichtsvermogen zijn ze 
secundair, minder belangrijk dan de kleuren, maar voor de dingen die we zien zijn ze 
belangrijker. 

Is een blinde in dezelfde zin en in dezelfde mate verstoken van deze structurele 
hoedanigheden als van kleuren. Nee, want hoewel een blinde natuurlijk niet in staat is iets 
ronds of een drietal te zien, kan hij of zij toch langs een andere weg tot die hoedanigheden 
toegang krijgen, bij voorbeeld via de tastzin. De rondheid van een biljartbal is niet alleen 
zichtbaar, maar ook voelbaar. Hieruit blijkt dat de verschillende zintuiglijke vermogens, 
die wat hun eigenlijke primaire gehalte betreft volledig van elkaar zijn afgesloten, elkaar op 
het vlak van het structurele ontmoeten. Alle zintuiglijke vermogens zijn tweetalig: ze 
spreken materieel gezien allemaal hun eigen onvertaalbare idioom, maar formeel en 
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structureel gezien communiceren ze met elkaar in een soort kwantitatief, voor 
mathematisering vatbaar Esperanto. Want drie is zichtbaar als driekleur, hoorbaar als 
drieklank en tastbaar voor de blinde die Braille leest en drie puntjes voelt. Daarom worden 
deze hoedanigheden in de aristotelische traditie als sensibile commune betiteld, d.w.z. als het 
waarneembare dat aan verschillende zintuiglijke vermogens gemeenschappelijk is.  

 
Wat is gezien vanuit de waarneembare dingen de status van deze hoedanigheden? Ze 

nemen een middenpositie in. Ze zijn, zoals we al gezien hebben, belangrijker dan het 
sensibile proprium, maar minder belangrijk dan het wezen van de dingen. Het is eerder zo, 
dat ze de gestalte bepalen waarin tot uiting komt met wat voor iets we te doen hebben en 
waaraan dat herkend kan worden. Was het wezen van een paard niets anders dan zijn 
gestalte, dan zou een marmeren beeld dat dezelfde gestalte heeft, even veel recht hebben op 
de titel “paard” als een echt paard. Het wezen van de waarneembare dingen ligt dus een 
niveau dieper dan het structurele.  

Deze bepalingen die aangeven wat voor iets we waarnemen, of we een kat horen of een 
hond, of we een eik zien of een beuk, zijn voor het waargenomene het meest wezenlijk. 
Maar ze liggen om zo te zeggen aan de periferie van datgene wat binnen het bereik ligt van 
de zintuiglijke vermogens. Vandaar dat ze in de aristotelische traditie sensibile per accidens 
genoemd worden, waarmee bedoeld wordt dat het kwaliteiten zijn die niet van huis uit 
zintuiglijk waarneembaar zijn, maar alleen voorzover ze verbonden zijn met- en tot uiting 
komen in zintuiglijk waarneembare kwaliteiten. 

 
 
9.5 Het uitgangspunt van de moderne kritiek 
 

Voor Aristoteles spreekt het vanzelf dat de eigenlijke zintuiglijke kwaliteiten in de 
fysische wereld voorkomen, ook al zijn ze, gezien vanuit de dingen zelf, slechts accidenteel. 
Een rode roos maakt een rode indruk omdat hji rood is. Kleuren zijn werkzame kwaliteiten 
die zich aan de gezichtszin kunnen meedelen. Kortom, Aristoteles maakt ook in dit 
verband gebruik van het in 5.1 besproken oorzakelijkheidsmodel A-a. Daarmee is niet 
gezegd dat we volgens hem iets zien, een indruk, die veroorzaakt is door- en een beeld geeft 
van een rode roos. Het is eerder zo, dat we volgens hem een rode roos zien dankzij het feit 
dat die roos z’n roodheid in het gezichtsvermogen kan prenten. Die inprenting, die 
indruk, in de scholastieke traditie species impressa genoemd, is niet wat we zien, maar eerder 
iets waardoor we zien net zoals ook een begrip niet datgene is wat we begrijpen, maar 
datgene waarmee of waardoor we iets begrijpen.  

Niet alleen de empiristen, maar ook de rationalisten wijken van dit uitgangspunt af. 
Dat is de eerste en belangrijkste stap die we moeten zetten om in het vaarwater van deze 
moderne filosofen terecht te komen. Volgens hen is het standpunt van Aristoteles naïef. Ze 
zijn het allemaal over één ding eens, namelijk dat de eigenlijke zintuigelijke kwaliteiten in 
feite gewaarwordingskwaliteiten zijn die op gelijke voet staan met jeuk, pijn en duizeligheid. 
Wat wil dat zeggen? Jeuk bij voorbeeld is een heel bepaald gevoel dat ons allemaal uit 
ervaring bekend is. We kunnen het niet op bevel oproepen. Het overkomt ons, we krijgen 
het af en toe. Of het nu veroorzaakt wordt door iets buiten onszelf, één ding staat vast, 
namelijk dat niemand zo gek zal zijn het toe te schrijven aan een jeukige oorzaak, een 
oorzaak die de kwaliteit jeuk in ons gevoel prent. Kortom, het mededelingsmodel A-a is 
hier niet van toepassing. De kwaliteit jeuk bestaat niet anders dan in ons gevoel. Jeuk 
voelen is, anders dan de taal wellicht suggereert, niet het voelen van iets dat er los van het 
gevoeld worden al was. Uitgedrukt in de terminologie van Berkeley: jeuk heeft geen ander 
zijn dan gevoeld worden, z’n zijn is waargenomen worden, z’n esse is percipi.  Niet alleen 
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volgens Berkeley, maar ook volgens de andere empiristen en volgens de rationalisten geldt 
voor het zogenaamde sensibile proprium precies hetzelfde. Kleuren hebben geen ander zijn 
dan gezien worden, klanken geen ander zijn dan gehoord worden etc. Of nog anders 
uitgedrukt: kleuren, klanken, geuren en smaken komen net als warm en koud, opgevat als 
gevoelskwaliteiten, maar één keer voor, alleen en uitsluitend in het waarnemende of beter 
gewaarwordende subject en niet ook nog eens daarbuiten.  

 
 
9.6 Het ‘sensibile commune’ volgens de rationalisten 
 

Hoe denken de rationalisten en empiristen over het sensibile commune? Daarover zijn ze 
veel minder eensgezind. Descartes geeft toe dat de vorm en grootte van het stukje bijenwas 
dat hij in zijn tweede Meditatie aan een onderzoek onderwerpt, zichtbaar en tastbaar zijn. 
Maar – en dat is typisch rationalistisch – hij is van mening dat dat modificaties zijn van 
één enkele fundamentele hoedanigheid die het wezen van alle stoffelijke dingen uitmaakt 
en die zelf alleen voor het intellect toegankelijk is, niet voor de zintuigen: uitgebreidheid. 
Want, betoogt Descartes, iets uitgebreids kan oneindig veel verschillende vormen 
(gestalten) aannemen. En die oneindigheid gaat ons voorstellingsvermogen te boven, niet 
ons verstand. Uitgebreidheid is een aangeboren idee! Uit dit voorbeeld blijkt tevens dat 
Descartes bijenwas niet beschouwt als wezensvorm, zoals Aristoteles dat zou doen, maar 
als bijkomstige modificatie van een onvergankelijke materie die overal in het universum, 
op aarde en daarbuiten, hetzelfde wezen heeft. Ziedaar één van de consequenties van de 
copernicaanse revolutie! 

Spinoza neemt deze opvatting van Descartes over, maar ontkent ten stelligste, dat er 
vele substanties van dezelfde natuur kunnen bestaan. Wat dat betreft is Descartes volgens 
hem te veel in de aristotelische traditie blijven steken. Van volstrekt gelijksoortige 
substanties die slechts numeriek onderscheiden zouden zijn, kan alleen sprake zijn als je 
het aristotelische materie-vorm schema overneemt. En dat wil Descartes eigenlijk niet. Er 
is, aldus Spinoza, maar één oneindig uitgebreide substantie, waarvan het wezen inderdaad 
alleen door het zuivere intellect gevat kan worden. Deze substantie bestaat niet buiten 
God, maar is God zelf. Want als uitgebreidheid zoals Descartes aanneemt iets positiefs is, 
iets onherleidbaars en als aan God geen enkele volmaaktheid ontzegd kan worden, dan is 
het inconsequent God als slechts geestelijk te beschouwen. 

Zoals we in 9.2 al gezien hebben, denkt Leibniz hier anders over. Inderdaad, volstrekt 
gelijksoortige, slechts numeriek onderscheiden substanties bestaan niet. Het aristotelische 
materiebeginsel is een illusie. Maar dat betekent tevens dat uitgebreidheid een illusie moet 
zijn. Zowel uitgebreidheid zelf als alle modificaties daarvan horen thuis in de sfeer van de 
zintuiglijke voorstelling. Niet alleen het sensibile proprium maar ook het sensibile commune 
bestaat alleen als confuse gewaarwordingskwaliteit die de toets van een intellectuele 
kritiek niet kan doorstaan. Stoffelijke dingen zijn samengesteld uit oneindig veel 
onuitgebreide, ongelijksoortige substanties, die allemaal als zuivere, volstrekt immateriële 
vormen of wezens omschreven kunnen worden. 
 
 
9.7 Locke als criticus van Aristoteles en Descartes 
 

Locke is de empirist die het dichtst bij Descartes staat. Beide filosofen benadrukken 
onze vrijheid en verantwoordelijkheid. Wij zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de 
vermogens die God ons gegeven heeft. Beiden hechten groot belang aan het goede gebruik 
van ons oordeelsvermogen. Locke is echter van mening dat Descartes, en de overige 
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rationalisten nog in veel sterkere mate, Gods aandeel overschatten. Ze denken de 
werkelijkheid vanuit een goddelijk perspectief te kunnen begrijpen maar in feite kennen ze 
een goddelijk, bovenmenselijke status toe aan ideeën en opvattingen die ze zelf gevormd 
hebben. En dat is voor Locke nu juist de steen des aanstoots. Hij ergert zich er evenveel aan 
als aan koningen die hun gezag trachten te legitimeren door het aan een goddelijke 
oorsprong toe te schrijven.  

Wie een idee wil krijgen van Gods volmaaktheid, moet niet varen op het kompas van 
een apriorisch ideaal, maar op het kompas van het geloof en van de ervaring. De ervaring 
leert dat God niet alles voor ons doet, dat hij ons niet in de watten heeft gelegd, maar dat 
Hij ons naakt in een harde wereld heeft geplaatst, voorzien van vermogens die we zelf 
actief moeten gebruiken om gesteund door de enige goddelijke openbaring waarover we 
beschikken, de Heilige Schrift, ons heil te zoeken. 

Zoals het God kennelijk goeddunkt niet voor onze kleding, behuizing en ons vervoer te 
zorgen maar wel om ons vermogens en materialen te verschaffen die ons in staat stellen 
daar zelf voor te zorgen, zo leert de ervaring dat het Hem ook goeddunkt geen begrippen 
of kant en klare inzichten in ons verstand in te prenten. Kortom: we beschikken niet over 
aangeboren, door God gegeven, ideeën. No innate ideas. Alle ideeën die we hebben, worden 
ons door de zintuigen verschaft of door onszelf gevormd.  

Wat dit betreft ontpopt Locke zich als aristotelicus. Maar als we hem vragen in 
hoeverre de zintuiglijke waarneming ons een betrouwbaar beeld geeft van de fysische 
wereld, dan blijkt hij nogal wat van Aristoteles af te wijken. Het belangrijkste punt van 
verschil is wel, dat Locke ons in navolging van Descartes ziet als geestelijke wezens die 
door hun Schepper met een lichaam verbonden en in een wezensvreemde stoffelijke wereld 
geplaatst zijn, terwijl Aristoteles de zintuiglijke waarneming analyseert vanuit het 
vertrouwen dat we ervoor in de wieg zijn gelegd in contact te treden met de dingen en de 
wezens die in dezelfde sfeer thuishoren als wij.  

Wat de eigenlijke zintuiglijke kwaliteiten betreft (de sensibilia propria) is Locke dezelfde 
mening toegedaan als zijn tijdgenoten: het zijn slechts gewaarwordingskwaliteiten (zie 9.5) 
Hij noemt ze secondary qualities om te benadrukken dat ze het psychische gevolg zijn van 
een fysische inwerking op bewuste wezens die op ondoorgrondelijke wijze met een lichaam 
als het onze verbonden zijn. De rode indruk van een ‘rode’tomaat’ kan niet worden 
toegeschreven aan het ‘rood’ van die tomaat, maar wel aan een in die tomaat huizende 
kracht om in zintuiglijke wezens zoals wij die gewaarwording teweeg te brengen die we 
rood noemen. Deze kracht noemt Locke bare power om te benadrukken dat die niet 
zijnsgelijke veroorzaakt. Er is geen gelijkenis, geen resemblance tussen de fysische oorzaak 
en het psychische effect.  

Desondanks kunnen we over de aard van die fysische oorzaak wel iets zeggen. We 
weten dat het specifieke karakter daarvan moet worden toegeschreven aan de 
microstructuur van die tomaat. Die structuur is niet werkzaam, maar bepaalt hoe de 
werkzame natuurkrachten gebundeld worden. Die specifieke structuur die alle 
zogenaamde rode dingen gemeen hebben, zal ons, aldus Locke, altijd verborgen blijven. 
We weten alleen in wat voor termen die beschreven zou kunnen worden, als we ermee 
bekend waren: in termen van trillingen, golven, rotaties, geometrische patronen e.d., 
kortom in termen van hoedanigheden die ons uit de macroscopische wereld als het sensibile 
commune bekend zijn. Als ik water zie golven, de slinger van de klok in een bepaald ritme 
heen en weer zie bewegen, een wiel zie draaien of op het behang een bepaald patroon 
ontwaar, dan zie ik kwantitatieve, mathematisch beschrijfbare hoedanigheden die allemaal 
met uitgebreidheid te maken hebben. Deze kwaliteiten zijn niet bare powers, maar 
resemblances. Het zijn primary qualities die zich aan onze zintuiglijke vermogens meedelen. 
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Een ronde tomaat maakt een ronde indruk omdat hij rond is: ......a circle or square are the 
same, wether in idea or existence (zie tekstenbundel blad 61). 

 
Waar haalt Locke dit vertrouwen vandaan? Is hij soms met Descartes van mening dat 

we beschikken over een bovenzinnelijke, door God gegeven idee van uitgebreidheid waarin 
alle structurele kwaliteiten liggen opgesloten en die tevens het wezen van de stoffelijke 
dingen uitmaakt? Nee, uiteraard niet. Maar hoe zit het dan wel volgens Locke? Als ik mij 
niet vergis, kan zijn kritiek op Descartes en op Aristoteles als volgt worden samengevat: 
Van een algemeen wezen dat verschillende stoffelijke dingen met elkaar gemeen zouden 
hebben, kan helemaal een sprake zijn. Algemeenheid komt, zoals Aristoteles terecht heeft 
benadrukt, alleen en uitsluitend aan de abstracte begrippen toe die wij als denkende wezens 
kunnen vormen. Begrippen zijn mensenwerk, het zijn nominale essenties, door ons naar 
aanleiding van zintuiglijke indrukken verzonnen maatstaven die wij aanleggen om dingen 
te classificeren. Dat ze conventioneel zijn en niet in de natuur gefundeerd zijn, blijkt uit 
hun onveranderlijkheid. In werkelijkheid is alleen God onveranderlijk. Alles wat God 
geschapen heeft is vergankelijk en veranderlijk. Dat een jaar iets langer dan 365 dagen 
duurt, is een natuurlijk gegeven. En juist daarom zou het kunnen veranderen als het God 
behaagt de snelheid waarmee de aarde om de zon of om haar as draait te wijzigen. Maar 
dat een uur 60 minuten duurt, berust op onze conventie. Het is een denkbeeldige indeling, 
waaraan door ons een normatieve status is verleen; daarom kan die niet meer veranderen. 

Reële, door God geschapen essenties zijn individueel en veranderlijk. Evenals Spinoza 
en Leibniz keert Locke zich tegen de door Descartes van Aristoteles klakkeloos 
overgenomen opvatting dat er volstrekt gelijksoortige, slechts numeriek verschillende 
individuen bestaan of zelfs zouden kunnen bestaan. Elke substantie heeft, of misschien 
beter: is een uniek wezen. Maar anders dan Spinoza en Leibniz is Locke met Descartes van 
mening dat er wel degelijk vele stoffelijke substanties bestaan. Hij beschouwt ze als 
microscopische, uitgebreide, maar desondanks ondeelbare partikeltjes: atomen. Elk atoom 
is meer dan slechts uitgebreid, het heeft een onherleidbare individualiteit op grond 
waarvan het kracht kan uitoefenen. De macroscopische dingen zijn op een ons onbekende 
wijze uit ons onbekende atomen samengesteld. De nieuwe natuurwetenschap leert ons te 
beseffen dat ‘het’ wezen van de stoffelijke wereld ons ontgaat en dat Gods zichtbare 
schepping veel gecompliceerder en ondoorgrondelijker is dan aristotelici en rationalisten 
zoals Descartes met de common sense aannemen. 

De grote fout die Locke al zijn tegenstanders verwijt, is ook hier dat mensen aan iets 
wat ze zelf gemaakt hebben en waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn, een goddelijke 
status toekennen. Artificiële, nominale essenties worden voor reële, door God geschapen 
essenties versleten. Weliswaar erkent ook Aristoteles dat abstract algemene begrippen door 
ons gevormd worden, maar hij is desondanks van mening dat de door ons uitgevoerde 
abstractie een fundament in de werkelijkheid zou hebben, namelijk dat de stoffelijke 
dingen uit materie en vorm zijn samengesteld. We zouden de reële essentie kunnen vatten, 
de ‘substantiële vorm’ door die van de materie los te maken. Dat is volgens Locke echter 
onmogelijk omdat zoals gezegd elke reële essentie van huis uit individueel is. Wel geeft hij 
toe dat we door te abstraheren van de secundaire kwaliteiten tot de primaire kwaliteit (het 
sensibile commune) kunnen doorstoten. Dat voert ons hoogstens naar een bepaalde, 
herkenbare gestalte die deel uitmaakt van de nominale essentie, maar niet van de reële 
essentie. 

Zijn we nu eindelijk in staat de eerder gestelde vraag te beantwoorden waarom Locke 
de macroscopische structurele hoedanigheden als resemblances beschouwt en niet als bare 
powers? Ik denk het wel. Hij zou zeggen dat het nominale essenties zijn die corresponderen 
met reële accidenten die een bijzondere plaats innemen omdat ze door ons geconstrueerd 
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kunnen worden. We kunnen een deur groen maken door er verf op te smeren die de kracht 
heeft op ons een groene indruk te maken. Maar die verborgen kracht kunnen wij niet 
maken. Die is te danken aan de door God gemaakte microstructuur. Maar als we aan een 
stuk hout een bepaalde gestalte geven, zeg een rechthoekige vorm, dan beantwoordt die 
aan een menselijk macroscopisch ideaal. 

De wiskunde houdt zich met dergelijke hoedanigheden bezig zonder zich er om te 
bekommeren of ze daadwerkelijk in de natuur gerealiseerd zijn. We zien een ronde tomaat 
en vormen naar aanleiding daarvan het abstracte, ideaaltypische begrip van een perfecte 
ronde bol zonder te weten of die ergens in de natuur voorkomt. Maar dat weerhoudt ons 
er niet van redenerenderwijs, los van de ervaring, te onderzoeken wat voor eigenschappen 
iets zou hebben als het een perfecte bol of iets dergelijks was. Kortom, de wiskunde staat 
los van de empirie omdat het een normatieve, idealiserende, praktisch toepasbare 
wetenschap is. Voor de ethiek geldt volgens Locke hetzelfde. Ook die heeft met idealen, 
met essenties te doen die meer of minder perfect door ons gerealiseerd kunnen worden.  

 
 
 
9.8 Berkeley’s radicalisering van het empirisme 
 

Zoals eerder gezegd (zie 9.3) willen alle empiristen de ervaring zuiveren van de 
drogbeelden die er gewoonlijk mee verbonden zijn. Ze trachten aan te tonen dat we meer 
denken te ervaren dan we in feite ervaren. We denken bij voorbeeld gekleurde dingen te 
zien, terwijl we volgens Locke slechts dingen zien die verborgen, door God geschapen, op 
onbekende microstructuren gebaseerde vermogens hebben in ons kleurgewaarwordingen 
te weeg te brengen. We denken de reële, door God geschapen essentie van de dingen te zien 
wanneer we een beuk als beuk of een zeemeeuw als zeemeeuw herkennen, maar in feite 
brengen we die slechts onder de noemer van een nominale, door onszelf bedachte essentie. 

Heel Locke’s empirisme staat in het teken van de aanname dat we door God in een 
harde, duistere wereld geplaatst zijn waar afgezien van ons koele verstand en de Heilige 
Schrift weinig of geen lichtpuntjes te vinden zijn die ons kunnen helpen het contact met 
onze Schepper te herstellen. 

Berkeley radicaliseert het empirisme van Locke door de stelling te verkondigen dat we 
denken materiële dingen waar te nemen die los van hun waargenomen worden bestaan, 
terwijl wij in feite slechts gewaarwordingen hebben. De ervaring wordt dus, zo lijkt het, 
nog verder geminimaliseerd. Maar hij wil daarmee tevens aantonen dat juist daardoor God 
veel dichter bij komt dan in het puriteinse denkkader van Locke voor mogelijk wordt 
gehouden. De materie is volgens Berkeley een monsterlijke, door ons aanbeden afgod die 
ons van de ware God vervreemdt. Zodra je beseft dat we slechts denken materiële dingen 
waar te nemen, krijgt de ervaring een onverwachte meerwaarde. De coherentie, de 
harmonie van onze gewaarwordingen evenals het feit dat de zintuiglijke indrukken van 
verschillende mensen wonderwel bij elkaar aansluiten, kan dan namelijk niet meer 
verklaard worden vanuit de voorgegeven stabiliteit en permanentie van de dingen. Alleen 
een alwetend, actief geestelijk Wezen kan er verantwoordelijk voor worden gesteld. 
Kortom, uit alles wat we zien, horen en voelen, spreekt een goddelijke taal, een fantastische 
harmonie waarin wij als willende en handelende figuranten mee mogen spelen. Het hele 
schouwspel van de stoffelijke wereld dat wij met elkaar delen en waartoe wij, gevoed door 
materialistisch bijgeloof, wellicht denken te behoren, bestaat louter en alleen uit de 
gewaarwordingen die God in ons veroorzaakt. En God doet dat niet om ons van Hem of 
van elkaar te vervreemden, maar om ons als kinderen van één Vader bij elkaar te brengen 
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en ons de gelegenheid te geven met onze waarnemende medeschepselen te communiceren 
en ons voor hun welzijn in te zetten.  

 
Hoe onderbouwt Berkeley deze opvatting? Om die vraag te beantwoorden kunnen we 

het beste beginnen bij het punt dat hij met Locke en met de rationalisten gemeen heeft, 
namelijk dat kleuren, klanken, geuren en dergelijke alleen en uitsluitend in het 
waarnemend subject bestaan en niet ook nog daarbuiten. Berkeley onderbouwt deze these 
op een heel eigen manier, namelijk door te benadrukken dat dat niet slechts in feite zo is, 
maar dat het onmogelijk anders kan zijn. Want was het mogelijk dat er buiten waarnemers 
gekleurde dingen bestaan, dan zou het ook denkbaar of voorstelbaar moeten zijn dat een 
bepaalde kleur los van het gezien worden voorkomt. Want, zo redeneert Berkeley, alles wat 
mogelijk is, is voorstelbaar en alles wat onvoorstelbaar is, is onmogelijk. Welnu, probeer je 
maar eens een kleur los van het gezien worden voor te stellen of een geluid los van het 
gehoord worden. Zoiets is even onvoorstelbaar als een zoen die niet gegeven wordt.  

Hier stoten we op het grondprincipe van Berkeley’s filosofie. Locke denkt in navolging 
van de aristotelische traditie dat mensen zich van dieren onderscheiden door het hun door 
God gegeven vermogen abstract algemene begrippen te vormen. Want, zo luidt zijn 
redenering, wij beschikken over taal, wij communiceren met elkaar met behulp van 
algemene termen. En algemene termen hebben hun algemeenheid te danken aan het feit 
dat ze staan voor abstract algemene ideeën. Dit laatste wordt door Berkeley aangevochten. 
Een woord is niet algemeen door iets algemeens te representeren, maar door op vele 
particuliere instanties toegepast te worden. Woorden suggereren ons dat we het ondenkbare 
kunnen denken. Het zijn cheques die waardevol lijken zolang je ze niet in klinkende munt 
probeert om te zetten. Zodra je dat wel probeert, aldus Berkeley, kom je vanzelf tot de 
ontdekking dat ze ongedekt zijn. Neem het woord “blauw”; als dat voor een abstract 
algemene idee stond, zouden we in staat moeten zijn ons een onbepaald blauw voor te 
stellen, een blauw in abstracto, los van willekeurig welke tint. Maar dat is onmogelijk. 
Waarom? Niet omdat God heeft nagelaten ons het vermogen te geven waarover Locke 
denkt te beschikken, maar omdat dat zogenaamde vermogen een onding is, een vermogen 
tot iets onmogelijks en dus ook een onmogelijk vermogen waarover geen enkel denkend 
wezen, noch God, noch enig schepsel, kan beschikken en waarover dus ook geen enkel 
weldenkend wezen denkt te beschikken. 

Uit dit alles blijkt dat Berkeley zijn grondbeginsel, de ontkenning van abstract 
algemene ideeën, op twee verschillende manieren toepast: de laatstgenoemde toepassing 
kan los van zijn immaterialisme worden geïllustreerd door er op te wijzen dat we ons een 
onbepaald blauw of een driehoek die noch scherphoekig, noch rechthoekig, noch 
stomphoekig zou zijn, niet kunnen voorstellen. De eerstgenoemde toepassing heeft een 
iets ander karakter. Die heeft betrekking op het sensibile proprium en houdt in dat we ons 
bij voorbeeld een ongeziene kleur of een ongehoord geluid niet kunnen indenken. Hier 
komt op de plaats van de nadere bepaling de vorm van het waargenomen worden. Dat wat 
wordt waargenomen kan niet, zelfs niet door een almachtige God, worden losgemaakt van 
de omstandigheid dat het door een of andere waarnemer wordt waargenomen.  

Bij Berkeley is er ook nog een derde toepassing te vinden van zijn kritiek op de doctrine 
of general abstract ideas; die heeft betrekking op het sensibile commune. Volgens de klassieke, 
aristotelische opvatting (zie 9.4) zouden de verschillende zintuiglijke vermogens elkaar 
daar treffen. Dezelfde rondheid die ik zie als rondheid van iets gekleurds, zou ook tastbaar 
zijn als rondheid van iets hards. Berkeley ontkent dit ten stelligste. Het sensibile commune is 
volgens hem een onbestaanbare abstractie. Elke rondheid die ik me voorstel is of zichtbaar 
of tastbaar. Dat die twee dezelfde naam dragen, komt doordat onze visuele en tactuele 
ervaringen door God op elkaar zijn afgestemd. De vijf verschillende zintuiglijke registers 
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treffen elkaar niet in het Esperanto van een gemeenschappelijk object dat achter de 
ervaring verborgen is, maar alleen en uitsluitend in het Esperanto van de door God 
ingestelde harmonie. Die is zó schitterend, dat we juist daardoor de componist dreigen te 
vergeten. We associëren elementen uit verschillende registers met elkaar. Zo denken we bij 
voorbeeld, aldus Berkeley, dat we driedimensionale dingen met een boven- en onderkant 
kunnen zien. Maar in feite is de visuele ruimte tweedimensionaal en oriëntatieloos. Onder 
en boven horen thuis in de driedimensionale ruimte van de tastzin. Uit dit alles volgt 
vanzelf dat de zogenaamde primaire kwaliteiten in dezelfde sfeer thuishoren als de 
secundaire. Ze zijn niets anders dan modificaties van de secundaire kwaliteiten.  

 
Hoe zit het met het sensibile per accidens, het zogenaamde wezen van de zintuiglijk 

waarneembare dingen? Locke denkt dat we slechts toegang hebben tot de door onszelf 
naar aanleiding van de waarneming verzonnen essenties, niet tot de reële door God 
gemaakte essenties. Berkeley kan zich met deze opvatting niet verenigen. Het samengaan 
van bepaalde zintuiglijk waarneembare kwaliteiten, dat volgens Locke aanleiding is om 
bepaalde begrippen te vormen, is in feite een door God ingestelde wetmatigheid, 
waarachter helemaal niets verborgen is. Daarmee is niet gezegd dat er in de zintuiglijk 
waarneembare wereld volgens Berkeley niets meer te ontdekken valt. Hij geeft toe dat de 
moderne natuurwetenschap nieuwe, ons tot nu toe onbekende wetmatigheden onthult. 
Maar – en dat is voor hem het springende punt – die zogenaamde natuurwetten zijn 
onschendbare goddelijke als-dan samenhangen die alleen en uitsluitend de verschijnselen 
betreffen en niet een daarachter verborgen duplicaat. De natuurwetten moeten 
horizontaal worden opgevat. Mits de wetenschappers zich bevrijden van bijgelovig 
materialisme, zullen hun ontdekkingen niet anders dan als eerbetoon aan de Schepper 
opgevat kunnen worden.  

 
 

9.9 Hume als leerling en criticus van Berkeley 
 
Berkeley is in hart en nieren een anti-scepticist. Hij zoekt, net als Descartes, naar 

zekerheid, maar meent anders dan Descartes, dat twijfel aan het bestaan van de zintuiglijk 
waarneembare dingen volstrekt onnodig en ongegrond is omdat het niet alleen 
onwaarschijnlijk, maar zelfs volstrekt ondenkbaar is dat onze gewaarwordingen een beeld 
zouden zijn van een daarbuiten schuilgaand origineel. De oorsprong van het scepticisme 
ligt volgens Berkeley in materialisme. Beide leiden tot ongeloof. De ontmaskering van het 
materialisme leidt vanzelf tot de definitieve overwinning van het scepticisme. 

Hume radicaliseert het empirisme van Berkeley op een zodanige wijze dat het een 
sceptische vorm aanneemt. Hoe doet hij dat? Niet door het materialisme in ere te 
herstellen. Hume neemt van Berkeley de opvatting over dat we niet over abstract algemene 
ideeën beschikken en dat het geen zin heeft onze bewustzijnsinhouden te zien als beeld en 
effect van een extramentaal origineel. Maar juist wat dat betreft gaat hij nog een stap 
verder. Berkeley’s empirisme is namelijk onmiskenbaar ingebed in een metafysisch kader. 
Het is weliswaar zijn uitdrukkelijke bedoeling de zogenaamde stoffelijke dingen op te 
lossen in gewaarwordingen of ideeën, maar niet om alles in ideeën op te lossen. Berkeley 
huldigt niet de hem vaak ten onrechte aangewreven stelling esse est percipi (zijn is 
waargenomen worden), maar (zie tekstenbundel blad 85) de stelling, dat hun zijn percipi is, 
waarbij hun terugslaat op unthinking things oftewel op ideeën. Naast ideeën is er ook nog iets 
totaal anders; er zijn waarnemende subjecten, geesten, wier zijn percipere is (waarnemen). 
En uiteraard is ook God een geestelijk wezen, een oneindige substantie die tevens in de 
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eminente zin van het woord Oorzaak genoemd kan worden: als onze Schepper en als 
bewerkstelliger van de grote gewaarwordingsharmonie in ons.  

Dit zijn traditioneel metafysische, aan de aristotelische traditie ontleende 
grondbegrippen die ook bij Locke en bij de rationalisten een prominente rol spelen. Vraag 
je Berkeley hoe wij kennis kunnen hebben van onszelf, van de door Gods voorzienigheid 
bemiddelde invloed die wij op de zintuiglijk waarneembare wereld kunnen uitoefenen, van 
onze medeschepselen en van God, dan luidt zijn antwoord dat we daar niet een idee van 
hebben maar wel een notie. Alles wat er nog meer is dan ideeën, zit namelijk aan ideeën 
vast, het is met ideeën direct meegegeven. Ga ik uit van een bepaalde bewustzijnsinhoud, 
zintuiglijk of niet, zeg zoet, of pijn of schaamte, dan kan ik die niet denken los van de 
vorm van het bewustzijn. Het zoete is een geproefd zoet, de pijn en de schaamte een 
gevoelde pijn of schaamte. En dat bewustzijn kan op zijn beurt weer niet los gedacht 
worden van iemand die zich bewust is, een waarnemer, een proevend of voelend subject, 
kortom een substantie.  

Dit alles betekent dus dat er volgens Berkeley met ideeën ook nog noties aanwezig zijn 
die wel degelijk een betrouwbaar beeld geven van iets daarbuiten. Hume wil deze 
traditionele noties in dezelfde trant behandelen als Berkeley abstract algemene ideeën 
behandeld had! Hij vraagt: welk begrip beantwoordt eigenlijk aan deze woorden? Hume 
stelt zich dus in feite veel idealistischer op dan Berkeley, die doorgaans als de kampioen 
van het idealisme wordt beschouwd.  

 
Dit alles vraagt echter wel om enige nuancering. De mogelijkheid van iets dat het 

bewustzijn te buiten en te boven gaat, wordt door Hume niet bij voorbaat uitgesloten. 
Want hij wil evenals Locke tegen elke prijs dogmatisme voorkomen. Wat hij pertinent 
uitsluit, is alleen de mogelijkheid dat we via beelden, zintuiglijke indrukken of 
denkbeelden, toegang zouden hebben tot een extramentaal origineel. We beschikken niet 
over een vaststaand begrippenkader dat klakkeloos van de aristotelische metafysische 
traditie kan worden overgenomen. En dat betekent twee dingen: 

a) De afbeeldingsrelatie, de verhouding van beeld en origineel, kan weliswaar niet 
gebruikt worden om naar buiten te komen maar kan wel binnen het bewustzijn 
worden toegepast. En dat doet Hume door een terminologische wijziging aan te 
brengen. In aansluiting bij het gangbare taalgebruik reserveert hij de term “idee” 
voor gedachten. Gedachten zijn meer of minder verwrongen denkbeelden die 
afgeleid zijn van- en hun gehalte ontlenen aan oorspronkelijke 
bewustzijnsinhouden die niet als beeld van iets opgevat kunnen worden. Die noemt 
Hume impressions. Hij deelt ze in in twee hoofdgroepen: de zintuiglijke indrukken 
(impressions of sensation) en de gevoelens (impressions of reflection). De door Berkeley 
gehanteerde methode om gedachteloze metafysische onzin te ontmaskeren, kan nu 
op basis van dit onderscheid als volgt worden gepreciseerd: omdat woorden alleen 
maar iets betekenen voorzover ze met gedachten corresponderen en gedachten 
alleen maar iets inhouden voorzover ze uit impressies zijn afgeleid, is daarmee ook 
de weg aangegeven die je moet gaan als je wil weten of een woord iets betekent en 
zo ja wat. 

b) De mogelijkheid dat iets anders dan beelden de weg naar een 
bewustzijnstranscendente werkelijkheid kan banen, wordt door Hume niet 
uitgesloten. Hij sluit alleen uit dat we ooit redenerenderwijs, varend op het kompas 
van ons intellect, uit de gevangenis van ons bewustzijn kunnen ontsnappen. Geen 
enkel begrippenkader, hoe vernuftig ook, kan uitkomst bieden. Maar er is volgens 
Hume wel een andere instantie die ons onvermijdelijk spontaan in het bestaan van 
een materiële wereld en in het bestaan van persoonlijke identiteit doet geloven, 
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namelijk de instantie die al werkzaam was voor we met filosofie begonnen en die 
haar kracht onmiddellijk weer doet gelden zodra we ophouden te filosoferen: 
Moeder Natuur.  

 
Hume is niet sceptisch over de macht en de overvloedige gaven van Moeder Natuur; in 

tegendeel, hij wil ons er juist bewust van maken dat we aan Haar veel meer te danken 
hebben dan we gewoonlijk bereid zijn toe te geven. Hume’s scepticisme betreft de macht 
en het bereik van het intellect; het is gekeerd tegen de aristotelische opvatting dat de mens 
een denkend, met rede begiftigd wezen zou zijn. Voor Hume is de mens boven alles een 
gevoelswezen dat zijn intellect alleen kan gebruiken om zijn irrationele, maar daarom nog 
niet verwerpelijke drijfveren te kanaliseren. Reason is and ought to be the slave of the passions. 
Hoe meer mensen zichzelf boven de dieren en boven de natuur verheven achten, hoe meer 
ze het waardevolle buiten en boven de natuur zullen zoeken. Ze zullen dan, in bijgeloof 
bevangen, het religieuze zoeken in het bovennatuurlijke, in het buitengewone, in 
wonderen. Hume’s religie is net als die van Spinoza een anti-theologische, natuurlijke 
religie, een religie zonder een buiten ons staande naar het model van onszelf opgevatte 
God. Wij zijn in de Natuur en de Natuur is in ons. Er is maar één weg om je met de Natuur 
te verzoenen: de natuurlijke weg. De macht die de Natuur uitoefent, is een zachte kracht, 
een gentle force. Ze staat toe dat we ons van Haar verwijderen, maar niet dat we daar wel bij 
varen. Vervreemding van de Natuur is, zoals de ervaring leert, tot op zekere hoogte 
mogelijk, maar dan slechts in de vorm van illusies en ziekelijk bijgeloof.  

De tegenstelling waar het in Hume’s filosofie uiteindelijk om gaat, is niet de 
tegenstelling tussen voelen en denken of de Natuur en de Rede, maar tussen het 
natuurlijke, gezonde gebruik van het intellect enerzijds en de illusies waarmee het zichzelf 
overschattende intellect behept is anderzijds. Op welk terrein kunnen we redenerenderwijs 
tot echte zekere kennis komen? Op het gebied van de wiskunde. Waarop is het succes van 
deze wetenschap gebaseerd? Op de omstandigheid dat die te doen heeft met relaties die 
niet veranderd kunnen worden zonder de gerelateerde inhouden te wijzigen: relations of 
quantity and number. Je kunt aan een twaalftal en een drietal denken zonder je af te vragen 
hoe ze zich tot elkaar verhouden. Maar zodra je je afvraagt welke van de twee groter is en 
zo ja hoeveel keer groter, kom je met onfeilbare zekerheid tot de conclusie dat niet alleen 
dit twaalftal maar elk twaalftal vier keer zo groot is als een drietal. Als je deze eenmaal 
vastgestelde relatie in de fantasie wil veranderen, dan kun je hoogstens de woorden 
veranderen, maar niet de gedachte. Met de woorden “een twaalftal dat vijf keer zo groot is 
als een drietal” correspondeert helemaal niets denkbaars. Hier bevinden we ons dus op het 
terrein van de absolute intellectuele zekerheid die bepalend is voor de toonzetting van 
Berkeley’s filosofie: het tegendeel is ondenkbaar. 

Relaties van gelijkenis, contrast en gradatie zijn van hetzelfde type ook al geven ze 
slechts aanleiding tot intuïtieve zekerheden en niet tot gevolgtrekkingen zoals in de 
wiskunde. Je kunt aan twee kleuren denken zonder aan hun kwalitatieve relatie te denken, 
maar zodra je die relatie in het oog hebt gevat, kun je die niet meer in de fantasie 
veranderen zonder de gerelateerde kleuren weg te denken. Een oranje dat niet tussen rood 
en geel ligt, is ondenkbaar.  

Met relaties van plaats en tijd is het anders gesteld. Die kunnen zonder bezwaar in de 
fantasie gevarieerd worden zonder de inhouden door andere te vervangen. Ik zie een oranje 
vlek in de ruimtelijke zin van het woord tussen een gele en rode vlek liggen. Ik doe mijn 
ogen dicht en stel me voor dat de gele vlek tussen de oranje en de rode gesitueerd is. Dat 
levert geen enkel probleem op.  
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Hoe is het gesteld met de oorzakelijkheidsrelatie? Hume geeft toe dat we hier doorgaans 
over een zeer grote zekerheid beschikken. Als ik een biljartbal in de richting van een 
andere, stil liggende biljartbal zie rollen, weet ik zeker dat de tweede door de botsing in 
beweging zal worden gebracht. Maar – en dat is Hume’s stokpaardje – deze zekerheid is 
niet van mathematische aard. Het is geen echte kenniszekerheid. Want we kunnen ons wel 
degelijk indenken dat na die botsing beide biljartballen stil blijven liggen. Dat is een 
vreemde, onnatuurlijke fictie, maar desondanks denkbaar.  

De stelling van Hume luidt dat al onze zekerheden en gevolgtrekkingen betreffende 
oorzaak en effect niet tot het domein van de kennis behoren, maar tot het domein van een 
irrationeel, door Moeder Natuur in ons geplant instinctief geloof. Wij zijn evenals de 
dieren gevoelig voor herhaling en regelmaat. Als we maar vaak genoeg ervaren hebben dat 
impressies van het type A gevolgd worden door impressies van het type B, doet ons dat iets. 
We zullen na duizend keer waargenomen te hebben dat B op A volgt, bij de duizend en 
eerste impressie A extra levendig aan B denken en niet aan iets anders. Deze denkstap gaat 
gepaard met een gevoel van vertrouwdheid. En dat is de impressie (of reflection) waarop 
onze idee van een noodzakelijk causaal verband is gebaseerd.  

Oorzakelijkheid is voor Hume van vitaal belang niet alleen omdat causale 
gevolgtrekkingen in het dagelijks leven en in de wetenschap een grote rol spelen, maar ook 
en vooral omdat zijn eigen filosofie zich geheel en al op dat vlak afspeelt. Hij geeft aan het 
empirisme een nieuwe wending door het niet, zoals Berkeley, te gieten in de vorm van 
absolute mathematische zekerheid, maar van natuurlijke, gevoelsmatige 
geloofszekerheden.  
 


