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ANTI	  METAFYSICA	  
	  

Kort	  statement	  bij	  de	  presentatie	  van	  	  
Ben	  Schomakers	  vertaling	  van	  Aristoteles’	  Metafysica	  (Klement,	  2018)	  

Rijksmuseum	  voor	  Oudheden,	  Leiden,	  02.11.2018	  	  
	  
	  
	  

Marc	  De	  Kesel	  	  
	  
	  

	  

	  

Ach,	  wat	  dom	  van	  me	  dat	  ik	  ja	  heb	  gezegd	  toen	  Ben	  me	  vroeg	  om,	  op	  de	  boekpresentatie	  

van	  zijn	  vertaling	  van	  Aristoteles’	  Metafysica,	  deze	  magistrale	  prestatie	  van	  hem	  te	  eren	  

met	  wat	  hij	  zelf	  de	  titel	  meegaf	  van	  “antimetafysica”.	  Wat	  bezielt	  Ben	  toch?	  Alsof	  ik	  anti	  

dat	  boek	  wil	  zijn.	  Ik	  vind	  het	  fantastisch	  dat	  een	  van	  de	  moeilijkste,	  maar	  tegelijk	  meest	  

fundamentele	  werken	  uit	  onze	  filosofische	  traditie	  zomaar	  helemaal	  voor	  mij	  op	  tafel	  

ligt	  in	  de	  taal	  van	  deze	  polder.	  En	  ik	  weet	  ondertussen	  dat	  de	  vertaler	  een	  klus	  heeft	  

geklaard	  die	  niemand	  hem	  in	  ons	  taalgebied	  heeft	  voorgedaan	  en	  dat	  je	  rustig	  en	  zonder	  

de	  minste	  reserve	  u	  mag	  zeggen	  tegen	  Bens	  rake	  inleiding	  en	  erudiete	  toelichtingen.	  

Ach,	  wat	  bekroop	  me	  dan	  toch	  toen	  ik	  ja	  zei	  op	  zijn	  vraag	  naar	  een	  anti-‐verhaal?	  Een	  

ding	  is	  zeker,	  mijn	  ‘anti’	  kan	  –	  en	  wil	  –	  alleen	  een	  averechts	  effect	  hebben.	  Anders	  

uitgedrukt:	  zorg	  er	  met	  zijn	  allen	  voor	  dat	  de	  uitgever	  zo	  dadelijk	  met	  schaamrood	  op	  de	  

wangen	  moet	  vluchten	  omdat	  hij	  te	  weinig	  exemplaren	  heeft	  meegebracht.	  	  

	   Maar	  waarom	  vraagt	  Ben	  me	  een	  anti-‐verhaal?	  Weet	  hij	  dan	  dat	  ik	  een	  beetje	  anti	  

ben?	  Jawel,	  dat	  weet	  hij.	  En	  ik	  weet	  dat	  hij	  dit	  weet.	  En	  daarom	  kon	  ik	  geen	  neen	  zeggen	  

op	  zijn	  vraag.	  I	  owe	  him	  that,	  ik	  kan	  er	  niet	  onderuit.	  Ja	  dus,	  ik	  ben	  anti.	  Maar	  anti	  wat?	  

Anti	  metafysica.	  Jawel.	  Maar	  ben	  ik	  dat?	  Is	  mijn	  zijn	  anti-‐metafysisch?	  Daar	  zit	  het	  hem	  

juist,	  daarom	  aarzelde	  ik	  en	  daarom	  is	  het	  zo	  dom	  van	  me	  dat	  ik	  hier	  doe	  wat	  ik	  doe.	  

Want	  dat	  wil	  ik	  juist	  zeggen:	  dat,	  als	  ik	  zeg	  dat	  ik	  anti	  metafysica	  ben,	  ik	  niet	  weet	  of	  ik	  

dat	  ben,	  of	  mijn	  zijn	  dat	  is,	  of,	  nog	  anders,	  of	  dat	  überhaupt	  iets	  met	  zijn	  te	  zien	  heeft.	  En,	  

nog	  exacter:	  als	  ik	  zeg	  ‘ik	  ben	  anti	  metafysica’	  geloof	  ik	  in	  feite	  wel	  dat	  dit	  iets	  met	  zijn	  te	  

zien	  heeft,	  alleen	  komt	  mijn	  zeggen	  bij	  dit	  zijn	  niet	  aan,	  botst	  mijn	  zeggen	  tegen	  zichzelf	  
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aan	  en	  kent	  het	  dat	  zijn	  enkel	  als	  iets	  waar	  het	  ongeneeslijk	  melancholisch	  over	  is	  en	  

blijft	  –	  een	  melancholie	  die	  erger	  is	  dan	  die	  welke	  Ben	  beschrijft	  in	  dat	  andere	  recente	  

boek	  van	  hem	  (bij	  dezelfde	  uitgever	  die	  straks,	  omwille	  van	  een	  tekort	  aan	  exemplaren	  

van	  ook	  dit	  boek,	  beschaamd	  het	  hazenpad	  zal	  kiezen).	  	  

	   Ik	  ben	  anti	  metafysica.	  Omdat	  ik	  ‘ben’	  niet	  vertrouw,	  omdat	  ik	  geen	  vertrouwen	  in	  

het	  zijn	  heb.	  Ook	  niet	  in	  mijn	  eigen	  zijn.	  Ook	  niet	  in	  het	  zijn	  van	  mij	  dat	  anti	  metafysica	  is.	  	  

	   Sorry	  voor	  mijn	  lichtzinnig	  getoeter	  met	  het	  woord	  zijn.	  Sorry	  ook	  voor	  die	  

overdosis	  wantrouwen.	  Maar	  besef	  wel	  dat	  ik	  in	  deze	  minder	  ver	  verwijderd	  ben	  van	  de	  

metafysicus	  Ben	  Schomakers	  dan	  u	  zou	  denken.	  Want	  ook	  hem	  is	  een	  hardnekkig	  

wantrouwen	  niet	  vreemd.	  Ook	  hij	  vertrouwt	  het	  woordje	  ‘zijn’	  niet	  zomaar.	  Toch	  niet	  in	  

de	  zin	  waarin	  wij	  het	  gebruiken.	  En	  ook	  niet	  in	  de	  termen	  waarin	  we	  het	  erover	  hebben	  

–	  zoals	  bijvoorbeeld	  ‘zijnde’,	  ‘substantie’,	  ‘subject’,	  ‘predicaat’	  –	  termen	  die	  we	  overigens	  

van	  Aristoteles	  hebben.	  In	  vertaling	  wel	  te	  verstaan.	  En	  daar	  wringt	  het	  juist	  voor	  Ben.	  

Want	  die	  vertalingen	  uit	  Aristoteles’	  conceptenapparaat	  zijn	  niet	  alleen	  bijzonder	  diep	  in	  

onze	  Europese	  talen	  ingesleten,	  ze	  zijn	  met	  de	  eeuwen	  ook	  afgevlakt	  en	  verschraald.	  Als	  

munten	  waarvan	  het	  reliëf	  door	  gebruik	  is	  weggesleten.	  Het	  zijn	  termen	  die	  zijn	  

losgeraakt	  van	  het	  denken	  dat	  ze	  heeft	  gesmeed.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  de	  term	  ‘substantie’.	  

Ik	  laat	  even	  Ben	  aan	  het	  woord:	  	  
	  

Als	  het	  om	  de	  terminologie	  gaat,	  ja,	  er	  is	  een	  Grieks	  woord	  dat	  via	  het	  Latijnse	  

‘substantia’	  in	  het	  Engels,	  het	  Duits,	  het	  Nederlands	  als	  ‘substantie’	  beland	  is.	  Wat	  

dat	  precies	  is,	  misschien	  weten	  we	  dat	  niet,	  maar	  de	  term	  voelt	  vertrouwd	  en	  

suggereert	  een	  zekere	  koppige	  permanentie	  en	  hardheid.	  Maar	  het	  Griekse	  

woord	  is	  ousia,	  en	  daarin	  zit	  niets	  blijvends,	  hards	  of	  fundamenteels,	  en	  zegt	  

vooral,	  op	  de	  een	  of	  andere	  manier,	  dat	  het	  hier	  gaat	  om	  iets	  dat	  ‘is’,	  dat	  aan	  ‘zijn’	  

doet.	  Barbaars	  gezegd,	  ousia	  is	  iets	  als	  een	  ‘zijning’,	  of	  iets	  preciezer,	  het	  resultaat	  

van	  een	  ‘zijning’.	  Wat	  dat	  dan	  ook	  weer	  mag	  zijn.	  (p.	  14)	  	  
	   	  

U	  merkt	  het:	  ook	  Ben	  voelt	  zich	  genoopt	  “barbaars”	  te	  toeteren.	  Wat	  wij,	  als	  we	  het	  over	  

zijn	  en	  zijnde	  hebben,	  op	  basis	  van	  Aristoteles’	  woord	  ‘ousia’	  ‘substantie’	  noemen,	  

suggereert	  iets	  “blijvends,	  hards	  of	  fundamenteels”.	  Maar	  dat	  is	  het	  helemaal	  niet,	  zegt	  

Ben.	  ‘Zijn’	  is	  niet	  iets	  statisch,	  maar	  iets	  actiefs,	  iets	  “dat	  aan	  ‘zijn’	  doet”,	  een	  “zijning,	  of	  

[…]	  precieser,	  het	  resultaat	  van	  een	  ‘zijning’”.	  	  	  
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“Wat	  dat	  dan	  ook	  weer	  mag	  zijn”,	  kan	  Ben	  niet	  nalaten	  er	  nog	  aan	  toe	  te	  voegen	  

(dan	  toch	  weer	  leunend,	  onvermijdelijk,	  op	  dat	  zo	  verneukte	  coppula	  ‘zijn’)	  .	  Dus	  ook	  hij	  

weet	  het	  niet,	  ook	  aan	  hem	  blijft	  het	  wantrouwen	  kleven.	  Hij	  heeft	  het,	  met	  Aristoteles,	  

over	  het	  zijn,	  maar	  wil	  dit	  zijn	  niet	  vastleggen,	  hij	  wil	  het	  juist	  in	  zijn	  openheid	  en	  zijn	  

werkwoordelijkheid	  weergeven.	  Daar	  gaat	  het	  juist	  over	  in	  wat	  bij	  Aristoteles	  

‘metafysica’	  heet.	  Daarom	  ook	  wil	  Ben	  Aristoteles	  vertalen,	  niet	  een	  behapbaar	  deel	  van	  

dit	  op	  zich	  al	  wat	  hybride	  boek,	  maar	  het	  haast	  onhapbare	  geheel,	  van	  cover	  tot	  cover.	  

Omdat	  hij	  in	  elk	  woord	  Aristoteles’	  denken	  –	  een	  zoekend,	  tastend,	  meanderend,	  

aarzelend,	  zichzelf	  voortdurend	  bevragende	  denken	  –	  wil	  laten	  doorklinken.	  Een	  denken	  

dat	  dynamisch,	  energiek,	  open,	  werkwoordelijk	  is.	  Een	  denken	  dat	  ziet	  hoe	  alles	  wat	  is	  

‘zijnt’,	  “aan	  zijning	  doet”.	  Een	  denken	  dat	  zelf	  ‘zijnt’,	  “aan	  zijning	  doet”.	  	  	  

En	  dat	  hebben	  de	  vroegere	  vertalingen	  nagelaten	  te	  doen.	  Die	  hebben	  het	  denken	  

vastgekleefd	  aan	  statische	  termen	  en	  het	  daarom	  afgevlakt.	  Ook	  de	  Nederlandse	  

vertalingen	  hebben	  zich	  daaraan	  bezondigd.	  Ik	  laat	  opnieuw	  Ben	  aan	  het	  woord:	  	  

	  
En	  ja,	  Nederlands	  is	  ook	  een	  taal	  waarin	  ‘substantie’,	  ‘subject’	  en	  ‘predicaat’	  

filosofische	  termen	  zijn	  […].	  Maar	  Nederland	  heeft	  een	  onderontwikkeld,	  

schematisch,	  niet	  bijster	  geïnteresseerd	  beeld	  van	  Aristoteles,	  om	  redenen	  die	  ik	  

niet	  goed	  begrijp,	  maar	  waarbij	  de	  tot	  voor	  kort	  bestaande	  schaarste	  aan	  verta-‐

lingen	  zeker	  een	  factor	  is	  (maar	  die	  schaarste	  heeft	  omgekeerd	  ook	  met	  gebrek	  

aan	  interesse	  te	  maken),	  net	  als	  de	  vermoede	  nuchterheid	  van	  Aristoteles,	  

waardoor	  hij	  makkelijk	  ingelijfd	  kon	  worden	  bij	  een	  Nederlandse	  

werkelijkheidsbeleving	  waarin	  hij	  zijn	  eigen	  reliëf	  snel	  verliest.	  Nederland	  heeft	  

weinig	  nieuwsgierige	  liefde	  voor	  Aristoteles	  getoond	  […].	  (p.	  15)	  
	  
Gaat	  het	  over	  Nederland?	  Ben	  heeft	  zeker	  niet	  alleen	  onze	  Lage	  Landen	  op	  het	  oog.	  

Overal	  is	  Aristoteles	  op	  die	  manier	  behandeld.	  Hij	  gaat	  door	  voor	  de	  realist	  die,	  na	  de	  

idealist	  die	  Plato	  was,	  oog	  had	  voor	  de	  concrete	  werkelijkheid	  van	  het	  hier	  en	  nu,	  Hij	  had	  

het	  over	  de	  zaken	  zoals	  ze	  zijn,	  over	  wat	  “blijvend,	  hard	  of	  fundamenteel”	  aan	  ze	  was.	  Hij	  

was	  down	  to	  earth,	  nuchter,	  zakelijk,	  realist.	  Zoals	  Nederlanders	  zijn.	  En	  Belgen,	  en	  

Duitsters	  en	  in	  feiten	  elke	  doorsnee	  moderne	  mens.	  	  
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Beweren	  dat	  Ben	  Schomakers	  Aristoteles	  niet	  goed	  zou	  begrijpen,	  houdt	  geen	  

steek.	  Elke	  pagina	  van	  zijn	  Metafysica-‐vertaling	  getuigt	  van	  het	  tegendeel.	  Maar	  de	  vraag	  

is	  of	  hij	  het	  onbegrip	  van	  Nederland	  –	  en	  dat	  van	  de	  moderniteit	  in	  het	  algemeen	  –	  

omtrent	  Aristoteles	  begrepen	  heeft.	  Of	  hij	  meer	  bepaald	  precies	  die	  foute	  lezing	  van	  

Aristoteles	  goed	  gevat	  heeft,	  dit	  wil	  zeggen	  gevat	  heeft,	  niet	  waarom	  ze	  fout	  is	  (want	  dat	  

is	  ze,	  en	  daarin	  heeft	  Ben	  overschot	  aan	  gelijk)	  maar	  dat	  ze	  als	  fout	  geschiedenis	  

gemaakt	  heeft.	  Dit	  is	  niet	  te	  begrijpen	  in	  termen	  van	  een	  aristotelisch	  gedacht	  ‘waarom’,	  

in	  een	  aristotelisch	  begrepen	  keten	  van	  oorzaak	  en	  gevolg	  gedacht	  als	  vormen	  van	  

“zijning”.	  Niet	  dat	  er	  geen	  redenen	  aan	  te	  geven	  zouden	  zijn	  waarom	  Aristoteles	  fout	  

begrepen	  is.	  Die	  zijn	  er	  stellig,	  maar	  die	  redenen	  geven	  geen	  toegang	  meer	  tot	  een	  

“zijning”,	  tot	  een	  “iets	  wat	  is”,	  tot	  een	  ‘werkwoordelijke	  substantie’,	  een	  ‘zijnde	  essentie’.	  	  

Laat	  ik	  de	  vraag	  anders	  stellen:	  waarom	  heeft	  Newton	  het	  gehaald?	  Met	  ‘Newton’	  

bedoel	  ik	  het	  nieuw	  soort	  fysica	  die	  de	  genaamde	  eind	  zeventiende	  eeuw	  lanceerde	  en	  

die	  helemaal	  brak	  met	  wat	  tot	  dan	  toe	  onder	  die	  term	  verstaan	  werd.	  ‘Fysica’	  verstond	  

men	  toen	  –	  geheel	  in	  de	  lijn	  van	  Aristoteles	  –	  nog	  integraal	  als	  een	  ‘zijnsleer’.	  Dat	  een	  

appel	  van	  de	  boom	  valt,	  zo	  wist	  de	  aristotelisch	  geschoeide	  fysica,	  komt	  omdat	  het	  zijn	  –	  

de	  ousia	  veraald	  als	  substantia	  -‐	  van	  die	  appel	  beweging	  eist,	  een	  zelfbeweging,	  een	  

beweging	  naar	  zichzelf.	  Dit	  legt	  ook	  uit	  waarom,	  als	  het	  aarde-‐element	  in	  de	  

appelmaterie	  gaat	  overwegen,	  die	  appel	  naar	  de	  aarde	  valt,	  alwaar	  hij,	  aangezien	  hij	  ook	  

uit	  ‘water’	  bestaat,	  gaat	  rotten,	  en	  alwaar	  dan	  het	  ‘vuur’,	  waaruit	  hij	  evenzeer	  bestaat,	  

ervoor	  zorgt	  dat	  hij	  kiem	  schiet	  en	  gaat	  bewegen	  in	  de	  richting	  van	  de	  ‘lucht’,	  het	  vierde	  

van	  de	  vier	  element	  waaruit	  zijn	  materie	  bestaat.	  Aristotelische	  fysica	  start	  bij	  de	  vraag	  

wat	  iets	  is	  –	  dit	  wil	  zeggen	  naar	  wat	  de	  bewegingen	  van	  iets	  te	  maken	  hebben	  met	  het	  

zijn	  ervan,	  met	  hoe	  iets	  ‘zijnt’,	  ‘aan	  zijn	  doet’.	  	  

Als	  Newton	  –	  in	  het	  spoor	  van	  onder	  meer	  Kepler	  en	  Galilei	  –	  een	  appel	  ziet	  

vallen,	  kijkt	  hij	  daar	  met	  een	  geheel	  andere	  bril	  naar.	  Ook	  voor	  hem	  beweegt	  de	  appel,	  

maar	  het	  zijn	  ervan	  –	  het	  ‘zijnen’,	  de	  ousia	  –	  heeft	  in	  Newtons	  blik	  op	  die	  beweging	  geen	  

plaats	  meer.	  Voor	  hem	  is	  wat	  die	  appel	  doet	  niet	  zozeer	  ‘bewegen’,	  laat	  staan	  ‘zichzelf	  

bewegen’;	  die	  appel	  ‘valt’,	  net	  zoals	  –	  een	  ongehoorde	  uitspraak	  in	  die	  tijd	  –	  de	  maan,	  de	  

zon,	  en	  alles	  wat	  is,	  ‘valt’.	  Of	  die	  valbeweging	  de	  appel,	  de	  maan	  en	  alles	  wat	  is,	  naar	  

zichzelf	  doet	  vallen,	  of	  die	  valbeweging	  terug	  te	  voeren	  is	  op	  een	  zelf	  dat	  een	  zijnsstatuut	  

kan	  claimen,	  doet	  voor	  hem	  niet	  meer	  ter	  zake.	  Het	  enige	  wat	  hem	  interesseert	  is	  dat	  de	  

appel	  in	  het	  begin	  trager	  valt	  dan	  aan	  het	  eind	  en	  dat	  tussen	  die	  twee	  momenten	  een	  
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eenparig	  versnelde	  beweging	  is	  te	  ontwaren	  die	  je	  in	  een	  mathematische	  wet	  kan	  

vastleggen.	  	  	  

In	  die	  ‘moderne’	  fysica,	  waar	  je	  niet	  langer	  de	  vraag	  stelt	  naar	  het	  ‘fysische’	  in	  

aristotelische	  zin	  –	  ik	  bedoel	  naar	  het	  zijn,	  het	  ousia,	  van	  wat	  bevraagd	  wordt	  –,	  heeft	  

uiteraard	  ook	  vraag	  naar	  het	  ‘metafysische’	  haar	  zin	  verloren.	  Tenzij	  je,	  in	  dit	  universum	  

waar	  alles	  zinloos	  ‘valt’	  en	  de	  wetenschap	  zich	  enkel	  met	  het	  uiterlijke	  protocol	  van	  die	  

‘val’	  bezighoudt,	  toch	  naar	  een	  betekenis	  van	  die	  val	  zoekt,	  naar	  zin	  van	  die	  blinde	  

beweging,	  naar	  de	  richting	  waarheen	  alles	  valt,	  of	  de	  grond	  of	  schoot	  waaruit	  het	  valt	  

en/of	  terug	  naartoe	  ‘valt’.	  	  Tenzij	  je	  dus	  wil	  getroost	  worden	  in	  je	  melancholisch	  

verlangen	  naar	  een	  gronding	  in	  het	  zijn	  en,	  je	  weet	  maar	  nooit	  dat	  het	  nodig	  is,	  een	  

gronding	  in	  het	  zijn	  van	  van	  dit	  zijn,	  het	  zijn	  achter	  dit	  zijn.	  Alleen	  is	  het	  soort	  metafysica	  

dat	  dan	  in	  het	  spel	  is	  op	  geen	  enkele	  manier	  meer	  fysica	  in	  de	  moderne,	  newtoniaanse	  

zin	  van	  het	  woord.	  Dit	  soort	  niet	  langer	  door	  fysica	  gedragen	  metafysica	  kan	  enkel	  nog	  

in	  onvrede	  met	  zichzelf	  leven.	  Haar	  rest	  enkel	  nog	  een	  ongelukkig	  bewustzijn.	  	  

	  

Maar	  waarom	  dan	  de	  metafysica	  nog	  lezen,	  en	  met	  dit	  oogmerk	  vertalen,	  zoals	  Ben	  heeft	  

gedaan?	  Ben	  ik	  zo	  beroerd	  om	  te	  zeggen	  dat	  Ben	  prachtig,	  maar	  volstrekt	  nutteloos	  werk	  

heeft	  verricht?	  Besta	  ik	  het	  om,	  op	  de	  voorstelling	  van	  het	  boek,	  te	  besluiten	  dat	  het	  geen	  

lectuur	  waard	  is?	  No,	  no,	  no,	  don’n	  let	  me	  be	  misundertood	  !!!	  Alle	  antimetafysica	  ten	  spijt:	  

Aristoteles	  moet	  gelezen,	  zijn	  Metafysica	  vertaald.	  En	  ook	  zijn	  Fysica	  –	  Ben	  beseft	  het	  zelf	  

nog	  niet,	  maar	  hij	  heeft	  het	  de	  Nederlandse	  taal	  beloofd	  ook	  die	  in	  haar	  idioom	  om	  te	  

zetten,	  echt	  waar.	  	  

Maar	  ja,	  waarom	  Aristoteles	  lezen,	  waarom	  zijn	  Fysica	  en	  Metafysica	  lezen?	  

Omdat	  het	  fantastisch	  is.	  Omdat	  het	  een	  denken	  van	  het	  hoogste	  niveau	  is.	  En	  dus	  ook,	  

dat	  is	  mooi	  meegenomen,	  omdat	  je	  dan	  aan	  de	  lijve	  ondervindt	  dat	  het	  denken	  geen	  

vooruitgang	  kent,	  dat	  wat	  ‘denken’	  is	  al	  in	  Aristoteles	  een	  onovertroffen	  gestalte	  kent,	  en	  

alleen	  al	  dit	  ons	  van	  de	  pretentie	  afbrengt	  dat	  wij	  met	  de	  tijd	  beter	  zijn	  gaan	  denken.	  Ben	  

is	  het	  met	  veel	  niet	  akkoord	  wat	  ik	  hier	  zeg,	  maar	  ik	  ben	  zeker	  dat	  hij	  het	  hier	  wel	  mee	  

eens	  is.	  	  

	   Op	  de	  meest	  subtiele	  manier	  denkbaar,	  heeft	  Aristoteles	  het	  denken	  neergezet.	  

Dat	  wij	  niet	  meer	  denken	  als	  Aristoteles	  –	  toch	  niet	  op	  het	  vlak	  van	  de	  fysica,	  in	  alle	  

andere	  domeinen	  denken	  we	  spontaan	  nog	  bepaald	  aristotelischer	  dan	  we	  beseffen	  –	  

dat	  Aristoteles	  dus	  niet	  meer	  de	  grammatica	  levert	  voor	  onze	  wetenschap,	  wil	  daarom	  
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niet	  zeggen	  dat	  hij	  fout	  is.	  Dat	  hij	  de	  waarheid	  nog	  niet	  voldoende	  zou	  kennen,	  een	  

waarheid	  die	  wij	  wél	  voldoende	  onder	  de	  knie	  zouden	  hebben.	  Waarom	  we	  Aristoteles	  

moeten	  lezen	  is	  in	  ieder	  geval	  om	  ons	  die	  pretentie	  af	  te	  nemen.	  	  

	   Maar	  wat	  is	  denken?	  Ja,	  “wat	  is	  waarheid?”,	  zo	  citeer	  ik	  (als	  je	  het	  mij	  vraagt)	  de	  

mooiste	  zin	  uit	  het	  evangelie.	  	  Aristoteles	  dacht	  de	  waarheid,	  heus.	  Een	  waarheid	  die	  in	  

het	  zijn	  verankerd	  ligt.	  Wij,	  afstandse	  newtonianen,	  wij,	  Newtons	  eenentwintigste-‐

eeuwse	  post-‐postmoderne	  klonen,	  wij	  denken	  ook	  de	  waarheid,	  die	  we	  dan	  niet	  meer	  in	  

het	  zijn	  verankerd	  weten	  –	  of,	  als	  we	  het	  daarin	  verankerd	  weten	  (want	  dat	  zal	  in	  feite	  

wel),	  niet	  meer	  weten	  wat	  we	  dan	  weten.	  Niet	  meer	  weten	  wat	  weten	  is,	  en	  misschien	  

wel	  niet	  wat	  denken	  is.	  	  	  

	   Weten,	  denken,	  waarheid:	  ze	  zijn	  historisch.	  En	  dat	  wil	  niet	  zeggen	  ‘relatief’	  in	  de	  

zin	  zoals	  wij	  dat	  woord	  verstaan.	  Wij	  denken	  niet	  meer	  als	  Aristoteles.	  Om	  redenen	  die	  

historisch	  zijn.	  Redenen	  die	  niet	  met	  Aristoteles	  te	  verdedigen	  zijn,	  die	  berusten	  op	  een	  

historisch	  misverstand,	  op	  een	  misverstand,	  maar	  wel	  een	  dat	  geschiedenis	  gemaakt	  

heeft,	  onze	  geschiedenis.	  Dat	  misverstand	  denken:	  het	  is	  wellicht	  het	  moeilijkste	  wat	  er	  

is,	  maar	  als	  denken	  denken	  wil	  zijn,	  is	  dit	  de	  kluif	  die	  het	  moet	  klaren.	  	  

	   En	  dan	  kun	  je,	  om	  maar	  iets	  te	  noemen,	  de	  waarheid	  van	  dit	  misverstand	  denken,	  

de	  waarheid	  zoals	  die	  aan	  het	  werk	  is	  in	  dat	  misverstand	  zelf.	  Dat	  lees	  je	  bij	  die	  andere	  

overjaarse	  en	  averechtse	  aristoteliaan	  die	  Hegel	  is.	  Niet	  dat	  hij	  het	  weet.	  Of,	  exacter,	  hij	  

weet	  het	  absoluut,	  al	  te	  absoluut,	  en	  stuurt	  als	  puntje	  bij	  paaltje	  komt,	  het	  denken	  

daarom	  terug	  naar	  af.	  	  

	   Het	  zou	  kunnen	  dat	  wat	  denken	  is	  aan	  het	  denken	  ontsnapt.	  Ik	  zei	  het	  zou	  

kunnen,	  maar	  als	  je	  even	  in	  de	  tuin	  van	  het	  filosofische	  corpus	  wandelt,	  lijk	  je	  er	  moeilijk	  

omheen	  te	  kunnen.	  In	  elke	  denker,	  juist	  omdat	  hij	  zich	  zo	  hard	  in	  die	  sport	  oefent,	  botst	  

het	  denken	  op	  wat	  het	  niet	  kan	  denken	  en	  weet	  dan	  daarom	  ook	  tegelijk	  niet	  meer	  zo	  

goed	  wat	  het	  eigenlijk	  tot	  dan	  gedaan	  heeft,	  en	  dus	  überhaupt	  doet.	  	   	  

	   Waarom	  moeten	  we	  die	  oude	  koek	  lezen?	  Waarom	  moeten	  we	  blijven	  verdwalen	  

in	  de	  labyrinten	  van	  die	  oude	  denkers	  die	  alleen	  al	  omwille	  van	  hun	  verpletterende	  

autoriteit	  bij	  ieder	  die	  wat	  gezond	  is	  alle	  mogelijke	  weerstand	  oproept?	  Omdat	  we	  dat	  

probleem	  moeten	  koesteren,	  dat	  onvermogen	  van	  het	  denken	  zichzelf	  te	  denken,	  het	  

onvermogen	  dat	  vermeende	  vermogen	  –	  of	  voor	  ons	  modernen,	  dat	  ervaren	  

onvermogen	  –	  te	  denken.	  Alsof	  ze	  juist	  in	  dat	  onvermogen	  het	  hardst	  denken.	  Alsof	  juist	  
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waar	  het	  denken,	  op	  het	  toppunt	  van	  zijn	  kunnen,	  faalt	  –	  alsof	  het	  juist	  daar	  het	  

duidelijkst	  laat	  zien	  wat	  denken	  is.	  	  

Daarom	  moeten	  wij,	  modernen,	  meer	  dan	  ooit	  die	  oude	  denkers	  lezen.	  Omdat	  wij	  

in	  de	  mythe	  zwelgen	  dat	  onze	  tijd	  de	  meest	  realistische	  tijd	  ooit	  is	  en	  ons	  vermogen	  tot	  

denken	  en	  weten	  in	  principe	  onbeperkt	  is.	  Ons	  ingraven	  in	  het	  oude	  denken,	  dat	  zoiets	  

ook	  dacht,	  maar	  toch	  ergens	  nog	  ruimte	  liet	  om	  dat	  onbeperkte	  aan	  het	  denken	  te	  laten	  

ontsnappen:	  het	  is	  een	  oefenterrein	  om	  het	  beperkte	  van	  ons	  denken	  te	  denken.	  Of,	  

anders	  uitgedrukt,	  maar	  daar	  gaat	  het	  over,	  om	  het	  historische	  van	  ons	  denken	  te	  

denken.	  Het	  historische:	  waar	  het	  denken	  tegen	  zijn	  eigen	  gebeuren	  aanbotst,	  moet	  het	  

zeggen	  dat	  het	  alleen	  maar	  gebeurt	  en	  dat	  het	  geen	  tools	  heeft	  om	  dat	  gebeuren	  in	  de	  

eigen	  denkcategorieën,	  de	  eigen	  logica	  in	  te	  sluiten.	  	  

Als	  Aristoteles	  zich,	  ik	  geloof	  ergens	  in	  de	  Fysica,	  afvraagt	  of	  de	  plaats	  plaats	  

heeft,	  dan	  is,	  als	  ik	  me	  goed	  herinner,	  zijn	  antwoord	  negatief.	  De	  plaats	  als	  zodanig	  heeft	  

geen	  plaats,	  want	  is	  de	  plaats.	  De	  plaats	  zelf	  is	  niet	  ergens,	  zij	  is	  het	  ergens	  waarin	  alles	  

plaats	  heeft,	  waarin	  het	  heelal	  plaats	  heeft.	  In	  het	  spoor	  van	  het	  christendom,	  gaan	  wij,	  

modernen,	  er	  spontaan	  vanuit	  dat	  de	  plaats	  wel	  ergens	  plaats	  heeft,	  ergens	  in	  het	  

oneindige,	  in	  dat	  grenzeloze	  universum	  waar	  sinds	  Newton	  alles	  ‘valt’.	  	  

De	  plaats	  heeft	  plaats:	  ziedaar	  de	  zeer	  abstracte	  vertaling	  van	  het	  refrein	  –	  het	  

begeleidt	  al	  eeuwen	  onze	  moderniteit	  –	  dat	  er	  geen	  vast	  waarden	  meer	  zijn,	  dat	  alles	  

relatief	  is,	  en	  dergelijke	  heimelijk	  al	  te	  genotvolle	  klaagzangen.	  

Nee,	  alsjeblief,	  leest	  Aristoteles’	  metafysica	  niet	  om	  daarin	  het	  antwoord	  op	  die	  

klacht	  te	  vinden,	  om	  de	  verloren	  vastigheid	  te	  vinden	  die	  wij	  gladde	  post-‐postmodernen	  

verknald	  hebben.	  Dat	  waar	  sinds	  de	  oude	  Grieken	  ‘denken’	  voor	  staat	  verdient	  beter.	  	  

Daarom,	  om	  te	  weten	  wat	  denken	  is,	  moeten	  jullie	  Aristoteles	  gaan	  lezen.	  En	  Ben	  

Schomakers	  enorm	  dankbaar	  zijn	  dat	  hij	  dat	  zo	  mooi	  voor	  jullie	  vertaald	  heeft.	  	  	  

Ik	  dank	  u.	  	  

	  

	  

*	  


