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INLEIDING

I. HOOFDZAKEN VAN HET LEVEN EN WERK VAN ARISTOTELES

1. Leven

Aristoteles werd geboren in het jaar 384 voor Christus in het stadje Stagira,
dat op het schiereiland Chalcidice ligt in het noorden van Griekenland. Over
zijn jeugd is weinig bekend. Zijn vader, Nicomachus, stamde af van een oud
geslacht van geneesheren en was zelf lijfarts van Amyntas III, de koning van
Macedonië. Nicomachus stierf vroeg, zodat Aristoteles onder het voogdij-
schap van zijn oom Proxenus kwam te staan. Toen Aristoteles zeventien jaar
oud was, vertrok hij naar Athene, waarschijnlijk met de bedoeling zich ver-
der te ontwikkelen. Hij ging studeren aan de Academie van Plato. Deze filo-
soof was in zijn tijd een beroemdheid. Van alle uithoeken van de Griekse
wereld trok zijn school leerlingen aan. In principe was de Academie een reli-
gieus-culturele vereniging, een thiasos genaamd. De school was gewijd aan
de Mousai, de beschermvrouwen van de algemene ontwikkeling, en was
gelegen buiten de stadsmuren in een lommerrijke omgeving op het terrein
van een gymnasium, een open plaats waar sport werd bedreven. Dus gees-
telijke ontwikkeling werd gecombineerd met lichamelijke training. Het ging
waarschijnlijk om dagonderwijs, dat wil zeggen: de studenten woonden in
de stad, maar kwamen voor de training of voor het onderricht naar het gym-
nasium. Wel was er sprake van gemeenschappelijke maaltijden, sussitia. Het
onderwijs bestond voor een deel uit een soort hoorcolleges, die ook voor
een breder publiek toegankelijk waren, en voor een deel uit discussies in
kleinere groepen. De opleiding aan dit instituut was nogal theoretisch geo-
riënteerd en vakken als wiskunde en astronomie vormden de kern van het
curriculum. Boven de ingang van de Academie stond dan ook de spreuk te
lezen: ‘niemand zonder meetkundige scholing mag hier binnenkomen’.

Aristoteles moet een briljante en kritische leerling zijn geweest. Tijdens deze
periode maakt hij grondig kennis met de filosofie van Plato, maar ook met
die van de Presocraten, van de sofisten en van Socrates, die in 399 terecht
was gesteld. Na enkele jaren had Aristoteles al verscheidene publikaties op
zijn naam staan en werd hij ingeschakeld bij het onderwijs. Hij stond bekend
om zijn scherpe kritiek op belangrijke punten van de leer van zijn meester.
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Na de dood van Plato in 347, toen de leiding van de school in handen van
Speusippus, een neef van Plato, kwam, verliet Aristoteles Athene. Het is
onzeker waarom, maar meestal wordt zijn vertrek uit Athene in verband
gebracht met politieke ontwikkelingen. Toen Philippus van Macedonië de
stad Olynthus, die hulp had gezocht bij Athene, veroverd en verwoest had,
won in Athene de anti-Macedonische partij veld, die door Demosthenes
werd aangevoerd. Aristoteles was geen Atheens burger en de situatie werd
waarschijnlijk voor hem met zijn Macedonische achtergrond en connecties
gevaarlijk. Op uitnodiging van een vroegere medestudent, Hermias, die op
dat moment tiran was van Atarneus en Assus in Mysië, een streek in Klein-
Azië, begaf hij zich naar Assus. Hermias had daar een Platonische kring om
zich heen verzameld, waarvan Aristoteles drie jaar lang deel uitmaakte. Hier
trouwde hij met Hermias’ nicht Pythias, bij wie hij een dochter kreeg. In
344 stak Aristoteles over naar Mytilene op Lesbos. Daar ontmoette hij
Theophrastus, die zijn beroemdste leerling zou worden. Het is overigens
waarschijnlijk dat Aristoteles zich tijdens zijn verblijf in Assus en in Mytile-
ne vooral met biologische onderzoekingen heeft beziggehouden.

In 343 werd hij door Philippus uitgenodigd om naar het Macedonische hof
in Pella te komen om ‘tutor’ te worden van diens dertienjarige zoon Alexan-
der. Helaas weten we weinig af van Aristoteles’ verblijf in Pella en zijn con-
tact met Alexander. Tevergeefs hebben mensen geprobeerd de Aristotelische
invloed op Alexander te reconstrueren aan de hand van Alexanders blik-
semcarrière. Ook in Aristoteles’ politieke werken vinden we niets dat ver-
wijst naar zijn omgang met de troonopvolger van het Macedonische huis.
Het verblijf in Pella duurde niet erg lang. Waarschijnlijk in 340, toen Alexan-
der gedurende de veldtocht van zijn vader tegen Byzantium regent werd,
vestigde Aristoteles zich voor korte tijd in Stagira en keerde vervolgens in
335 naar Athene terug. De Academie bloeide onder de leiding van Xeno-
crates. Maar Aristoteles gaf er de voorkeur aan zelf een school te stichten.
Hij huurde aan de noordoostkant van de stad een gymnasium, het zoge-
naamde Lukeion, dat gewijd was aan Apollo Lukeios, de beschermer tegen
wolven. Gewoonlijk wordt deze school het Lyceum genoemd of ook wel
de Peripatos, de Wandelgang. Deze laatste naam kreeg de school pas na de
dood van Aristoteles. De leden werden de Peripatetici, ‘de rondwandelen-
den’, genoemd, maar dat deze naam erop zou wijzen dat er al wandelend
onderwijs werd gegeven, berust op een misvatting. Bovendien werden col-
leges doorgaans in een zuilenhal, die de gymnasia omgaf, gehouden. De naam
duidt dus niet op een speciaal karakter van het Aristotelische onderwijs.
’s Ochtends behandelde Aristoteles de meer ‘technische’, abstracte onder-
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HQIKWN NIKOMACEIWN

A

Pa'sa tevcnh kai; pa'sa mevqodo", oJmoivw" de; pra'xiv" te kai;

proaivresi" ajgaqou' tino;" ejfivesqai dokei': dio; kalw'" ajpefhv-

nanto tajgaqovn, ou| pavnt∆ ejfivetai. diafora; dev ti" faivnetai

tw'n telw'n: ta; me;n gavr eijsin ejnevrgeiai, ta; de; par∆ aujta;"

e[rga tinav. w|n d∆ eijsi; tevlh tina; para; ta;" pravxei", ejn touv-

toi" beltivw pevfuke tw'n ejnergeiw'n ta; e[rga. pollw'n de;

pravxewn oujsw'n kai; tecnw'n kai; ejpisthmw'n polla; givnetai

kai; ta; tevlh: ijatrikh'" me;n ga;r uJgiveia, nauphgikh'" de;

ploi'on, strathgikh'" de; nivkh, oijkonomikh'" de; plou'to". o{sai 

d∆ eijsi; tw'n toiouvtwn uJpo; mivan tina; duvnamin, kaqavper uJpo;

th;n iJppikh;n calinopoiikh; kai; o{sai a[llai tw'n iJppikw'n

ojrgavnwn eijsivn, au{th de; kai; pa'sa polemikh; pra'xi" uJpo;

th;n strathgikhvn, to;n aujto;;n de; trovpon a[llai uJf∆ eJtev-

ra": ejn aJpavsai" dh;; ta; tw'n ajrcitektonikw'n tevlh pavn-

twn ejsti;n aiJretwvtera tw'n uJp∆ aujtav. touvtwn ga;r cavrin

kajkei'na diwvketai. diafevrei d∆ oujde;n ta;" ejnergeiva" aujta;" 

ei\nai ta; tevlh tw'n pravxewn h] para; tauvta" a[llo ti, kaqav-

per ejpi; tw'n lecqeisw'n ejpisthmw'n. eij dhv ti tevlo" ejsti; tw'n 

praktw'n o} di∆ auJto; boulovmeqa, ta\lla de; dia; tou'to, kai; mh;

pavnta di∆ e{teron aiJrouvmeqa (proveisi ga;r ou{tw g∆ eij" a[peiron,

w{st∆ ei\nai kenh;n kai; mataivan th;n o[rexin), dh'lon wJ" tou't∆ a]n
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BOEK I

HET LAATSTE DOEL VAN HET MENSELIJK HANDELEN

EN HET HOOGSTE GOED: GELUK

1. Doelgerichtheid van het menselijk handelen en de hiërarchie
van de doelen

1. Alle kunst, elke kunde, ieder onderzoek en evenzo iedere handeling en
ieder bewust streven is, naar men aanneemt, op een bepaald goed gericht;1

daarom heeft men wel met recht gezegd, dat het goede datgene is waarop
alles is gericht.2 Er blijkt zich echter tussen de respectieve doelen een ver-
schil voor te doen. 2. Want sommige doelen zijn activiteiten, andere zijn
daarvan onderscheiden resultaten.3 In die gevallen, waarin doelen het resul-
taat zijn van handelingen, zijn de resultaten van nature beter dan de activi-
teiten. 3. Aangezien er talrijke handelingen, vakken en vormen van weten-
schap zijn, zijn ook de doelen talrijk:4 het doel van de geneeskunde is gezond-
heid, dat van de scheepsbouw een schip, dat van de militaire strategie de
overwinning, dat van het beheer van het huishouden welvaart.5 4. Al der-
gelijke vakken vallen onder één discipline; zo vallen bijvoorbeeld het maken
van het hoofdstel en alle andere vakken die zich bezighouden met het tuig
van paarden, onder de rijkunst, terwijl deze en iedere militaire handeling
weer ressorteren onder de militaire strategie en op dezelfde wijze weer ande-
re onder andere. Bij al dergelijke vakken nu zijn de doelen van de over-
koepelende vakken verkieslijker dan al degene die daaronder ressorteren. 
5. Immers ook de laatstgenoemde doelen worden omwille van die eerstge-
noemde nagestreefd. Het maakt geen enkel verschil of de activiteiten zelf de
doelen van de handelingen zijn of iets anders als resultaat ervan, zoals bij de
bovengenoemde wetenschappen.

2. Het uiteindelijk doel van het menselijk handelen ressorteert
onder de ‘politieke’ wetenschap

1. Als er dan een doel is van de dingen die we doen, dat we om zichzelf wil-
len en al de andere doelen omwille daarvan, en als we niet alles weer omwil-
le van een ander doel kiezen (want op die manier gaat het door tot in het
oneindige, met het gevolg dat het verlangen geen inhoud kan hebben en
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ei[h tajgaqo;n kai; to; a[riston. - a\r∆ ou\n kai; pro;" to;n bivon hJ

gnw'si" aujtou' megavlhn e[cei rJophvn, kai; kaqavper toxovtai

skopo;n e[conte" ma'llon a]n tugcavnoimen tou' devonto"… eij d∆

ou{tw, peiratevon tuvpw/ ge perilabei'n aujto; tiv pot∆ ejsti; kai;

tivno" tw'n ejpisthmw'n h] dunavmewn. dovxeie d∆ a]n th'" kuriw-

tavth" kai; mavlista ajrcitektonikh'". toiauvth d∆ hJ politikh;

faivnetai. tivna" ga;r ei\nai crew;n tw'n ejpisthmw'n ejn tai'" pov-

lesi, kai; poiva" eJkavstou" manqavnein kai; mevcri tivno", au{th

diatavssei: oJrw'men de; kai; ta;" ejntimotavta" tw'n dunavmewn

uJpo; tauvthn ou[sa", oi|on strathgikh;n oijkonomikh;n rJhtorikhvn. 

crwmevnh" de; tauvth" tai'" loipai'" ªpraktikai'~º tw'n ejpisth-

mw'n, e[ti de; nomoqetouvsh" tiv dei' pravttein kai; tivnwn ajpevce-

sqai, to; tauvth" tevlo" perievcoi a]n ta; tw'n a[llwn, w{ste

tou't∆ a]n ei[h to; ajnqrwvpinon ajgaqovn. eij ga;r kai; taujtovn ejstin eJni;

kai; povlei, mei'zovn ge kai; teleiovteron to; th'" povlew" faivne-

tai kai; labei'n kai; swv/zein: ajgaphto;n me;n ga;r kai; eJni;

movnw/, kavllion de; kai; qeiovteron e[qnei kai; povlesin. 

hJ me;n ou\n mevqodo" touvtwn ejfivetai, politikhv ti" ou\sa: lev-

goito d∆ a]n iJkanw'", eij kata; th;n uJpokeimevnhn u{lhn diasafhqeivh. 

to; ga;r ajkribe;" oujc oJmoivw" ejn a{pasi toi'" lovgoi" ejpizhthtevon,

w{sper oujd∆ ejn toi'" dhmiourgoumevnoi". ta; de; kala; kai; ta; divkaia,

peri; w|n hJ politikh; skopei'tai, tosauvthn e[cei diafora;n kai;

plavnhn w{ste dokei'n novmw/ movnon ei\nai, fuvsei de; mhv. toiauv-

thn dev tina plavnhn e[cei kai; tajgaqa; dia; to; polloi'" sum-

baivnein blavba" ajp∆ aujtw'n: h[dh gavr tine" ajpwvlonto dia;

plou'ton, e{teroi de; di∆ ajndreivan. ajgaphto;n ou\n peri; toiouvtwn
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wel loos moet zijn), is het duidelijk, dat dit het goede en wel het hoogste
goed moet zijn. 2. Is de kennis hiervan niet van doorslaggevend belang juist
voor ons leven en kunnen we niet datgene wat nodig is om dat doel te reali-
seren, eerder bereiken, net als boogschutters, die een doelwit hebben?6

3. Als dat zo is, moeten we proberen althans in grote lijnen te omschrijven,
wat het goede eigenlijk is en onder welke wetenschap of discipline het res-
sorteert.
4. Men zal het er wel mee eens zijn dat dit onder de belangrijkste ressor-
teert, dat wil zeggen de wetenschap die bij uitstek overkoepelend is. 5. En
het is duidelijk dat de ‘politieke’ wetenschap van dien aard is.7 6. Zij schrijft
immers voor welke wetenschappen er in de steden beoefend moeten wor-
den, wat voor soort wetenschappen iedere groep van burgers moet leren en
in welke mate. We zien dat zelfs de disciplines die het meest in aanzien staan,
zoals de militaire strategie, het beheer van het huishouden en de retorica,
daaronder ressorteren.8

7. Aangezien zij de overige wetenschappen gebruikt en bovendien bij de wet
bepaalt wat mensen moeten doen en laten, zal haar doel wel die van de ande-
re omvatten. Dus dit doel moet wel het goede voor de mens zijn. 8. Want
ook al is dit voor een individu hetzelfde als voor een stadstaat, het is duide-
lijk dat het bereiken en ook het behoud van het goede van de stadstaat in
ieder geval belangrijker en volkomener zijn. Men moet immers tevreden zijn
als dit zelfs maar voor één individu wordt gerealiseerd, maar als het gebeurt
voor een volk of stadstaten is het mooier en goddelijker.9 9. Welnu, ons onder-
zoek is daarop gericht en is dus in zekere zin ‘politieke’ wetenschap.

3. De ‘politieke’ wetenschap is geen exacte wetenschap

1. Onze bespreking zal toereikend zijn, als zij de precisie heeft die bij het
betreffende onderwerp past. Nauwkeurigheid moeten we namelijk niet in
gelijke mate in alle discussies nastreven, zoals dat ook niet gebeurt bij de pro-
ducten van het handwerk.10 

2. Over de moreel juiste en rechtvaardige handelingen,11 die de ‘politieke’
wetenschap onderzoekt, bestaan zo veel verschil van mening en onzeker-
heid, dat ze de indruk kunnen wekken alleen bij conventie en niet van natu-
re te bestaan.12 

3. Een vergelijkbare onzekerheid bestaat ook over de goede dingen, omdat
hieruit voor velen nadelige gevolgen voortkomen. Want er zijn uit het ver-
leden voorbeelden bekend van mensen die aan rijkdom te gronde zijn gegaan,
terwijl voor anderen moed hun ondergang is geweest. 
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wel loos moet zijn), is het duidelijk, dat dit het goede en wel het hoogste
goed moet zijn. 2. Is de kennis hiervan niet van doorslaggevend belang juist
voor ons leven en kunnen we niet datgene wat nodig is om dat doel te reali-
seren, eerder bereiken, net als boogschutters, die een doelwit hebben?6

3. Als dat zo is, moeten we proberen althans in grote lijnen te omschrijven,
wat het goede eigenlijk is en onder welke wetenschap of discipline het res-
sorteert.
4. Men zal het er wel mee eens zijn dat dit onder de belangrijkste ressor-
teert, dat wil zeggen de wetenschap die bij uitstek overkoepelend is. 5. En
het is duidelijk dat de ‘politieke’ wetenschap van dien aard is.7 6. Zij schrijft
immers voor welke wetenschappen er in de steden beoefend moeten wor-
den, wat voor soort wetenschappen iedere groep van burgers moet leren en
in welke mate. We zien dat zelfs de disciplines die het meest in aanzien staan,
zoals de militaire strategie, het beheer van het huishouden en de retorica,
daaronder ressorteren.8

7. Aangezien zij de overige wetenschappen gebruikt en bovendien bij de wet
bepaalt wat mensen moeten doen en laten, zal haar doel wel die van de ande-
re omvatten. Dus dit doel moet wel het goede voor de mens zijn. 8. Want
ook al is dit voor een individu hetzelfde als voor een stadstaat, het is duide-
lijk dat het bereiken en ook het behoud van het goede van de stadstaat in
ieder geval belangrijker en volkomener zijn. Men moet immers tevreden zijn
als dit zelfs maar voor één individu wordt gerealiseerd, maar als het gebeurt
voor een volk of stadstaten is het mooier en goddelijker.9 9. Welnu, ons onder-
zoek is daarop gericht en is dus in zekere zin ‘politieke’ wetenschap.

3. De ‘politieke’ wetenschap is geen exacte wetenschap

1. Onze bespreking zal toereikend zijn, als zij de precisie heeft die bij het
betreffende onderwerp past. Nauwkeurigheid moeten we namelijk niet in
gelijke mate in alle discussies nastreven, zoals dat ook niet gebeurt bij de pro-
ducten van het handwerk.10 

2. Over de moreel juiste en rechtvaardige handelingen,11 die de ‘politieke’
wetenschap onderzoekt, bestaan zo veel verschil van mening en onzeker-
heid, dat ze de indruk kunnen wekken alleen bij conventie en niet van natu-
re te bestaan.12 

3. Een vergelijkbare onzekerheid bestaat ook over de goede dingen, omdat
hieruit voor velen nadelige gevolgen voortkomen. Want er zijn uit het ver-
leden voorbeelden bekend van mensen die aan rijkdom te gronde zijn gegaan,
terwijl voor anderen moed hun ondergang is geweest. 
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