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I N L E I D I N G 

HET onderwerp van deze studie is oud en toch modern. Voor de 
Grieken was katharsis een veel gebruikt begrip. De riten der 

mysteries van Asklepios en Dionysos, de pedagogiek van de Pytha-
goreeërs kenden technieken om katharsis op te wekken. De oude 
geneeskunde, zowel de somatische als de psychosomatische, werkte 
er mee. Gorgias, Platoon, Aristoteles, Theophrastos, Plutarchos, 
Jamblichos, Proklos e.a. hadden er uitgesproken opvattingen over. 

In het Westen begint de geschiedenis van de katharsis in 1498, 
het jaar waarin Lorenzo della Valle de Poetika van Aristoteles in 
het Latijn vertaalde. Vondel, Milton, Corneille, Goethe, Schiller, 
Lessing, Herder, von Schlegel hebben nagedacht over katharsis. 

Het moderne katharsis-onderzoek dateert van 1857, de eerste 
datum van de geschriften van Jakob Bernays1) , en na hem publi
ceerden de Duitse klassieke filologen van de tweede helft der 
19e eeuw tal van werken over katharsis. Geen wonder, dat Josef 
Breuer en Sigmund Freud, die immers hun voornaamste vorming 
ontvangen hebben in het Duits-Oostenrijkse cultuurgebied, on
middellijk een „eigentijdse" term hebben gevonden voor hetgeen zij 
ontdekten als gunstig effect van de hypnotische analyse, toen zij in 
1895 hun „Studien über Hysterie" uitgaven. Sinds hen is de 
katharsis in de belangstelling van de medische psychologie komen te 
staan. Maar ook de klassieke filologie, de dramatische esthetiek en 
de film-esthetiek bezinnen zich nog steeds op de feiten, die achter 
deze oude Griekse term liggen. Met name treft men sinds 1900 veel 
Engelse en Amerikaanse studies aan over katharsis. Het interessante 
boek van Barret H. Clark, European Theories of the Drama, geeft 
juist in het supplement van de editie van 1947, handelend over de 

:1) Feitelijk was Bernays niet de eerste moderne onderzoeker. In 1847 hield Weil 
reeds een voordracht met eenzelfde uitleg van Aristoteles' definitie als tien jaar 
later Bernays zou geven. Zie hiervoor : H. Weil, Ueber die Wirkung der Tragödie 
nach Aristoteles, Ы. 131-40 in: Verhandlungen der 10. Versammlung deutscher 
Philologen, Schulmänner und Orientalisten in Basel 1847, Basel 1848. Toch schijnt 
het nieuwe in de ideeën van Weil onopgemerkt te zijn gebleven, want in 1859, 
nadat Bernays bijval had gevonden, moest Weil zelf zijn vakgenoten attent maken 
op zijn eigen publikatie. Zie hiervoor : H. Weil, Erklärung die aristotelische 
κάθαρσις betreffend. Jahrbücher für klassische Philologie 5 (1859), Bnd 79 en 
Jrg. 29 van Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik, bl. 159. 
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Amerikaanse dramatische esthetiek, een goede indruk over hetgeen 
de Amerikaanse esthetici nu denken over dit onsterfelijke Griekse 
begrip. 

De katharsis-litteratuur is daarom zeer omvangrijk. De biblio
grafie van Cooper-Gudeman 2) vermeldt ongeveer 300 werken, die 
men zou moeten inzien om een volledig beeld te krijgen over de 
litteratuur tot 1928. Ofschoon deze niet volledig is, behoeft hun 
bibliografie niet meer in wezenlijke punten aangevuld te worden. 
Door eigen onderzoek, vooral naar publicaties die sinds 1928 ver
schenen, vond ik echter nog ongeveer 250 werken, die min of meer 
op de kwestie katharsis betrekking hebben. En herhaaldelijk ontdek 
ik voor mij tot nu toe onbekende publikaties over dit onderwerp. 
Bovendien heb ik niet stelselmatig het terrein van de medische 
psychologie afgezocht en heb ik me voor dit gebied van katharsis-
litteratuur bepaald tot werken die men niet kon voorbijgaan en waar
van ik uit filologische publikaties wist, dat ze in relatie stonden met 
de Aristotelische katharsis. Aangezien de bibliografische gegevens 
van de psychologie niet zo gemakkelijk verkrijgbaar zijn als die van 
de veel oudere en meer gesystematiseerde klassieke filologie, zal men 
zeker op dit terrein voorlopig niet aan een volledig overzicht toe zijn. 

Het heeft dus de schijn, dat het onderwerp van deze studie door 
de wetenschap wel voldoende belicht is. En toch meen ik iets meer 
dan een referaat over de stand van zaken aangaande de katharsis-
kwestie te kunnen geven. 

Ik ben uitgegaan van het voor alle ingewijden evidente feit, dat 
in de Oudheid Aristoteles het meest wezenlijke over katharsis heeft 
gezegd. Daarom meende ik •— mede wegens een noodzakelijke be
perking van het toch al overvloedige materiaal — een studie van de 
andere Grieken te mogen beperken tot hetgeen in samenhang met 
Aristoteles of met de problematiek rondom hem niet voorbijgegaan 
mocht worden. Ik wilde dan ook bij Aristoteles en de verklaring van 
diens inzichten het zwaartepunt leggen. Zonder een geschiedenis 
van het katharsis-begrip te schrijven3) wilde ik tevens Aristoteles 

2 ) L. Cooper - A. Gudeman, A Bibliography of the Poetics of Aristotle, New 
Haven-London 1928. 
3 ) Zie hiervoor : К. Borinski, Die Antike in Poetik und Kunsttheorie vom Aus
gang des Klassischen Altertums bis auf Goethe und Wilhelm von Humboldt, 2 vis, 
Leipzig 1914-1924 ; J. E. Gillet, The Catharsis-Clause in German criticism before 
Lessing, Journal of Philology 35 (1920), Ы. 95-112; J. L. Klein, Geschichte des 
Griechischen und Römischen Drama's, 1. Bnd Einleitung. Griechische Tragödie, 
Leipzig 1865. 
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plaatsen tegen de achtergrond van de moderne filologie, esthetiek en 
psychologie. Ik heb bij mijn onderzoek vanzelfsprekend geen vol
ledige identiteit ontdekt tussen Oud en Nieuw, ja ik kan zelfs geen 
volledige zekerheid geven op alle punten. Maar ik ben wel tot de 
bevinding gekomen, dat Aristoteles voor de wetenschap van de 
twintigste eeuw nog een reële betekenis heeft, en dat de moderne 
wetenschap op haar beurt een licht kan werpen op hetgeen Aristo
teles bedoeld heeft of bedoeld kan hebben. 

Deze studie is er dus een over het voortleven van de Klassieken. 
Zij is gegroeid uit de vakkencombinatie van Klassieke Letteren en 
Ontwikkelingspsychologie en tevens uit een ontmoeting met levende 
mensen en hun problemen. In dit verband bleek het gezegde van 
Aristoteles op de realiteit te berusten, dat het nodig is, dat „zelfs 
alle mensen een zekere katharsis ondervinden en onder lustgevoelens 
verlicht worden" 4 ) . 

Deze studie is ook gerijpt in de atmosfeer van een „universitas 
scientiarum". Hoezeer ik mij ook bewust ben, dat niemand meer in 
staat is — zoals Aristoteles dat nog kon — het geheel van weten
schappen van zijn tijd te beheersen, toch behoeft ook een beperktere 
geest dan hij niet te schrikken, wanneer hij bij een prudent door
denken op het gebied der eigen vakwetenschap tot evidenties komt, 
die weer een band leggen tussen hetgeen in oorsprong en in wezen 
één was, maar nu door de ver doorgevoerde specialisatie van de 
wetenschappen gescheiden is. Deze studie leidde mij namelijk tot de 
verrassende ontdekking, dat ik vanuit een filologische interpretatie 
van Aristoteles op het kernpunt van de psychotherapie van de 
medische psychologie was gestoten. De „schuld" ligt bij Aristoteles, 
niet bij mij ! 

Hoewel er misschien een mensenleven nodig zou zijn om de vol
ledige litteratuur over dit onderwerp te beheersen, leek het mij toch 
verantwoord om neer te schrijven, hoe ik de katharsis-leer van 
Aristoteles opvat. En ik heb goede hoop —· met het zekere en het 
onzekere van de hoop —, dat mijn mening niet substantieel gewijzigd 
zal worden naar aanleiding van verdere gegevens uit de litteratuur. 

Niet alles is nieuw en persoonlijk. Dat is onmogelijk bij dit onder
werp. De ordening van de materie wil zeker persoonlijk zijn. Ik heb 

4) και πδσι γίγνεσθαι τίνα κάθαρσιν και κουφίζεσθαι μεθ' ήδονης : Polit. 
1342 a 14-15. Zie voor een soortgelijke ervaring bij Mendelssohn het werk van 
J. Kont, Lessing et l'Antiquité. Étude sur l'Hellénisme et la critique dogmatique en 
Allemagne du Х Ше Siècle, 2 vis, Paris 1894-99, Ы. 143. 
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daarbij geprobeerd, uit de tijd dat Aristoteles nog een leerling van 
Platoon was in diens Academie, elementen van Platoon en Aristo
teles te verzamelen, die als basis konden dienen voor de Aristo
telische katharsis-leer. De relaties met de gegevens der medische 
psychologie, die in de litteratuur weliswaar aangeduid worden, heb 
ik consequenter en meer „Aristotelisch" doorgevoerd. Dat was 
immers mijn eigenlijke ontdekking. De Ethika Nikomacheia, de 
Parva Naturalia en De Anima leverden mij ideeën van de Stagiriet, 
die ik nog niet in de katharsis-litteratuur verwerkt vond. De be
roemde meson-leer bleek in een bepaalde zin ook voor de kunst op te 
gaan. Ik ontdekte ook Platoon-teksten, die, bestudeerd vanuit de 
gezichtshoek der reële menselijke gevoelens, in een nieuw licht 
kwamen te staan, en die, naar mijn opvatting, beslist noodzakelijk 
waren voor een goed verstaan van Aristoteles. Hoezeer men het ook 
gerechtvaardigd mag achten om de andere Griekse wijsgeren met 
enkele verwijzingen voorbij te gaan. Platoon en Aristoteles zijn on
afscheidelijk verbonden. 

Zo meen ik een kleine poging gedaan te hebben om naar voren te 
brengen, welke elementen van moderner wetenschappelijke ge
gevens de vrucht zijn van Aristoteles' denken, zo niet door historisch 
nawijsbaar „doordenken" en bewust doorgeven, dan wel door het 
„voortleven" van bepaalde ideeën die nu eenmaal door Aristoteles 
in de Westerse cultuur gegrift zijn en door het „voortbestaan" van 
bepaalde, reeds in de Oudheid met alle empirische scherpte ge
constateerde feitelijkheden5). 

Hieruit moge weer eens te meer blijken, dat de Grieken de grond
slag hebben gelegd voor onze Westerse cultuur en dat deze grond
slag ook nu nog bevruchtend kan werken, wanneer men er zich op 
bezint. 

Dit werk dient zich heel uitdrukkelijk aan als filologisch. Mijn 
methode van onderzoek is immers filologisch : ik analyseer de 
teksten, vertaal, catalogiseer, verbind hetgeen m.i. verbonden moet 

5) „Was wahr und echt, das ist sogar in viel weiteren Beziehungen und für viel 
reichere Anwendungen wahr, als die ersten Entdecker es übersehen" : W. Bormann, 
Zwei Hauptstücke von der Tragödie. II Die tragische Katharsis : Zeitschr. f. 
vergleichende Literaturgeschichte N.F., 14 (1901), Ы. 248. ~ „There has been 
age-long controversy about Aristotle's meaning, though is has almost always has 
been accepted that whatever he meant was profoundly true": F. L. Lucas, Tragedy 
in relation to Aristotle's Poetics, London 1949е, bl. 23. 
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worden, enz. En ik heb de pretentie, dat met betrekking tot de zin 
van de Aristotelische katharsis het eerst de filoloog aan het woord 
moet zijn. 

Tevens is dit werk een reconstructie. In de eerste plaats, omdat 
vanuit de expliciete katharsis-passages bij Aristoteles niet zonder 
meer duidelijk is, wat hij met katharsis bedoeld heeft. Men zal dus 
zijn expliciete uitingen hierover met verwante gegevens moeten ver
gelijken. En dit voerde mij praktisch tot een reconstructie van zijn 
leer over het gevoelsleven, voor zover deze leer nodig is om de 
katharsis te begrijpen. In de tweede plaats, omdat Aristoteles nooit 
een samenhangend tractaat „Over het gevoelsleven" of „Over 
katharsis" geschreven heeft. Wanneer men dus teksten gaat combi
neren, zal men ook gedachten-schakels moeten aanvullen of liever : 
uitdrukkelijker zeggen. Dit expliciteren zal vaak voor de hand 
liggen, maar zal soms ook onvermijdelijk tot hypothesen voeren. 

Deze reconstructie lijkt mij het meest zinvol en veilig, wanneer ik 
de leer van Aristoteles bestudeer vanuit haar realiteitswaarde. Met 
„realiteitswaarde" bedoel ik het universeel geldende waarheids
aspect van zijn „philosophia perennis". Ik ben mij bewust, dat dit 
aanleiding kan geven tot een subjectieve interpretatie en een sub
jectieve keuze van materiaal uit het Corpus Aristotelicum. Ik heb 
echter getracht deze subjectieve inslag zoveel mogelijk te voorkomen, 
door bij de keuze van materiaal een zo groot mogelijk aantal teksten 
te nemen die maar enigszins op het gevoelsleven betrekking hebben. 
Een subjectieve interpretatie meen ik te voorkomen, door mij aan te 
sluiten bij hetgeen eeuwen van Thomistische wijsbegeerte als anthro
pologie aan de Aristotelische wijsbegeerte ontleend hebben. Hierbij 
benut ik echter geen andere bron dan Aristoteles zelf, zodat het ook 
voor degenen die niet ingewijd zijn in de Thomistische wijsbegeerte 
te controleren is. De evidentie van hetgeen realiteitswaarde heeft 
ontleen ik dus aan het filosoferen van Aristoteles zelf. — Bovendien 
wordt deze evidentie ondersteund door de empirie van Aristoteles en 
wel met name op het gebied van de katharsis. Het is deze bij Aristo
teles geconstateerde empirie, die tot mijn eigen verbazing raakpunten 
bleek te bezitten met gegevens van de medische psychologie, zodat 
mijn beweringen ook vanuit deze gezichtshoek controleerbaar zijn. 

Dit laatste — de realiteitswaarde van Aristoteles' leer — bracht 
mij tot inzichten over de actualiteit van zijn voorschriften en tech
nieken voor het bereiken van katharsis. Deze bewering lijkt een on-
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verhoedse sprong van Oud naar Nieuw, maar feitelijk is het geen 
sprong. Aristoteles zelf maakt zijn katharsis-leer actueel, zij berust 
immers op eenzelfde ervaring als die van de hedendaagse thera
peuten, ook al geschiedde de ervaring in een geheel anders geaard 
stadium van de cultuur en met gedeeltelijk andere symptomen. 

Het feit, dat ik Aristoteles actueel acht, wil niet zeggen, dat dit 
het laatste woord is over katharsis. Integendeel, de filoloog staat 
aan het begin van het veelomvattende onderzoek naar de zin van de 
katharsis. Hetgeen Aristoteles leert en datgene waarin Aristoteles 
en de medische psychologie raakpunten met elkaar vertonen zijn 
slechts enkele segmenten uit de totale katharsis-wetenschap, die 
noodzakelijkerwijze over verschillende specialisaties verdeeld is. 
W a t ik meen ontdekt te hebben, moet aangevuld worden in de rea
liteit van het leven en in de realiteit van de wetenschap met nadere 
wijsgerige gegevens en met een omvangrijker empirisch-psycholo
gisch feitenmateriaal. En dat valt buiten mijn taak als filoloog. De 
filoloog mag het oude schilderij „verdoeken", opdat het voor de 
moderne mens beter toegankelijk is en langer geconserveerd blijft. 
Daarbij gebruikt hij moderne chemische middelen, die de oude verf 
niet kunnen schaden. Inspiratie putten uit het aldus beter geëxpo
seerde kunstwerk is echter de taak van de moderne kunstschilder. 
Deze laatste zal echter graag iets horen over de oude technieken, 
die bij het „verdoeken" duidelijker aan het licht kwamen en die 
misschien in een andere vormgeving ook nu nog bruikbaar zijn. 

Hoe op het gebied van het gevoelsleven een fenomenologisch ge
richte wijsbegeerte een veel grotere schakering van gevoelens kan 
constateren dan de meer definiërende Peripatetische wijsbegeerte, 
kan men lezen in het boek van Strasser, Das Gemüt 6) , met name 
in diens magistraal hoofdstuk over de typologie van de menselijke 
gelukservaring 7 ) . Het zou de moeite waard zijn, dit hoofdstuk naast 
Aristoteles' uiteenzettingen over de eudaimonia te leggen. 

Concluderend is mijn studie dus noch een theoretische wijsbe
geerte van het gevoelsleven, noch een leerboek van praktische the
rapie. 

Strasser zegt : „Probleme wie etwa die des Verhältnisses von 
Gefühl und Wert , von Pathos und Logos, von Genuss und Glück 

e ) S. Strasser, Das Gemüt. Grundgedanken zu einer phänomenologischen Philo
sophie und Theorie des menschlichen Gefühlslebens, Het Spectrum - Utrecht, 
Herder - Freiburg, 1956. '7) Strasser, o.e., Ы. 215 v.v. 
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gehören ja zu den uralten Rätselfragen der Menschheit" 8 ) . •— Mijn 
studie is daarom ·— positief gezegd —• een fragment van deze oude, 
menselijke vraagstelling, bezien vanuit de theorie en de empirie van 
Aristoteles, uitlopend op een constatering van overeenkomsten met 
enkele recentere ervaringen ; en deze studie is daarnaast een uit
nodiging aan de praktische psychologen en therapeuten om met de 
leer en de ervaring van Aristoteles op het gebied van hun eigen 
theoretische en praktische wetenschap verder door te denken. 

Ik heb hieronder vijf hoofdstukken afgebakend : een over de 
chronologie van Aristoteles' werken ; drie over de in het eerste 
hoofdstuk geconstateerde drie tijdperken van Aristoteles' wijsgerige 
en empirische werkzaamheid ; en een vijfde hoofdstuk, dat gedeelte
lijk een proeve is van een Aristotelisch traktaat „Over het Gevoels
leven" en gedeeltelijk een aanzet of suggestie tot een Aristotelische 
kunstbeschouwing en therapie. 

8) o.e., Ы. XIV. 
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H O O F D S T U K I 

Chronoloqie 

S INDS de publikatie van Werner Jaeger !) mag iemand die Aristo
teles bestudeert de genetische methode niet meer uitschakelen. 

De Aristotelische leer vormt immers geen gesloten geheel, maar is 
tijdens het leven van de wijsgeer voortdurend in ontwikkeling. Dit 
sinds Jaeger vaststaande feit en ook het nog steeds niet opgeloste 
probleem over de wijze van uitgave van Aristoteles' werken2) doet 
ons verschillende „tegenspraken" in zijn leer begrijpelijk voorkomen, 
ook al vinden we niet voor alle onderdelen een volledige ver
klaring 3 ). 

In dit hoofdstuk zal ik alleen maar een overzicht geven van de 
chronologie van die werken, die voor het onderwerp katharsis nodig 
zijn. 

Chronologische studies kunnen in eerste instantie verwarrend 
lijken. Men denkt, dat men met Aristoteles gaat doen, wat Lach
mann, Kirchhoff, Bethe, Schwarz e.a. met Horneros gedaan hebben. 
Deze filologen hebben volgens de analytische methode Horneros 
verdeeld in een aantal „Schichten", „Lagen" of „Dichter", een 
methode waarvoor de latere filologie toch teruggeschrokken is. 
Zouden wij nu met een chronologie van Aristoteles niet in dezelfde 
impasse geraken? 

Daarover behoeft men geen zorg te hebben, omdat de beginselen 
van Jaeger veel gezonder zijn en omdat hij vanuit de analyse een 
synthese opbouwt. Bovendien ligt de kwestie bij Horneros anders 
dan bij Aristoteles. Een dichter, zoals Horneros, componeert vanzelf 
in een eenheid, zo luidt het grote argument van de unitariërs tegen-

1) 1923. De „Zweite veränderte Auflage" is van 1955. In deze editie is echter 
niets van Jaeger's opvattingen veranderd. Nuyens wordt zelfs niet vermeld. Alleen 
vindt men op Ы. 435-41 „Nachträge und Berichtungen" aangaande niet-wezenlijke 
détailkwesties. De paginering van de tweede uitgave is ook hetzelfde als die van 
de eerste editie. 
2) Ook During heeft geen bevredigende oplossing hiervoor gevonden, hoewel hij 
voor de zoölogische traktaten zeer waardevolle gegevens heeft bijeengebracht. 
3) Wat voor vergissingen men kan maken, wanneer men met de genesis van 
Aristoteles' leer geen rekening houdt, demonstreert Nuyens op Ы. 148-9 naar aan
leiding van een vertaling van Rolfes. 
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over de analytici. Een dichter gaat pas publiceren, wanneer hij zijn 
werk afgerond heeft. Maar zal een wetenschappelijk werker, zoals 
Aristoteles, wel zo gauw in afgeronde systemen gedacht hebben? 
Zelfs de litterair-afgeronde dialogen van Platoon stellen ons voor 
chronologische problemen. Konden wij dus nog over de dialogen 
van Aristoteles beschikken, dan zouden de moeilijkheden niet op
gelost zijn. Nu echter alleen zijn leerstellige geschriften bewaard zijn 
gebleven en nu deze klaarblijkelijk onaf zijn (college-notities? voor
bereidingen voor edities? 4) nota's van leerlingen?), is het, wanneer 
we op tegenspraken stoten, des te meer noodzakelijk om naar een 
logische-analytische verklaring te zoeken. Deze logische verklaring 
betekende voor Horneros de dood van de dichter als dichter, voor 
Aristoteles lijkt ze ons de sleutel tot een levende wijsbegeerte. 

Toch bestaan er analytische studies over Aristoteles die mij niet 
geheel kunnen bevredigen en die ik daarom — hoe voortreffelijk ze 
op bepaalde punten ook mogen zijn — niet graag voor de toch al 
subtiele argumentatie van een chronologie gebruik. 

Z o heb ik bedenkingen tegen P. Gohlke 5 ) . Gohlke citeert niet 
en behoeft volgens zijn eigen woorden ook zelf niet geciteerd te 
worden 6 ) , hij wil „opnieuw beginnen" met de studie van Aristo
teles 7 ) , daarbij meer aansluiten bij de overlevering en er niet wegens 
het eerste het beste filologische argument tegeningaan. Zoiets klinkt 
fris en is, wanneer men voor een berg van litteratuur staat, erg ver
leidelijk. Men kan opnieuw beginnen in deze vorm, dat men eerst 
de bronnen zonder vooroordelen van commentaren op zich laat in
werken. Maar men mag tenslotte de filologische traditie niet ver
waarlozen, omdat juist deze tal van logische gegevens over Aristo
teles heeft opgebouwd. 

In de tweede plaats gevoel ik een zekere huiver tegenover de 
chronologie van Vollenhoven 8 ). Het is niet zo, dat ik al diens argu
menten kan weerleggen. Vollenhoven brengt inderdaad iets nieuws 
door de prae-Aristotelici te betrekken bij de chronologie 9). Maar 
zijn visie op de ordening van het materiaal voor een geschiedenis 

4 ) During, Ы. 57 v.v., voelt veel voor deze mening, althans met enige nuances. 
Mansion, Ы. 308, denkt aan een uitgave binnen de kring van het Lykeion. 
5 ) Gohlke, Aristoteles. 
β ) Gohlke, Aristoteles, Ы. 5. 
7 ) Gohlke, o.e., Ы. 6. 
8 ) Vollenhoven, Ontwikkelingsgang ; Vollenhoven, Evolution. 
9 ) Ontwikkelingsgang, Ы. 24, 34 ; Evolution, Ы. 86-7. 
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van de wijsbegeerte lijkt uit te gaan van het postulaat van het „alge
meen-problematische historisch onderzoek"1 0), welk standpunt mij 
vooral niet helder is, wanneer de verhouding wet/kosmos een chrono
logisch beginsel word t 1 1 ) . 

Ik gevoel tenslotte een wetenschappelijke aarzeling tegenover het 
lijvige boek van Zürcher. Zürcher reduceert de Aristotelische sub
stantie van het ons bekende Corpus Aristotelicum tot 20 à 30 procent 
van het tekstmateriaal. De eigenlijke auteur is voor hem Theo-
phrastos 12 ). Wanneer wij de zaken scherp stellen, noemt hij alles 
wat wij traditioneel authentiek noemen niet-authentiek en omge
keerd 1 3 ). Het is vooral de zekerheid van Zürcher die mijn verbazing 
wekt, een zekerheid die iets heeft van de toon der oudere Homeros-
kritiek. 

"Wanneer men nu naast deze auteurs Jaeger en Nuyens leest, 
blijken hun argumenten veel ernstiger te zijn en veel beter te door
zien. Zij onderscheiden in Aristoteles een Platoniserende periode 
(Akademie-Zeit, 366-347), een periode waarin hij zich langzamer
hand losmaakt van Platoon (Wanderjahre, 347-335, Assos, Mytilene, 
Pella) en een derde periode, waarin hij, geheel en al los van Platoon, 
als leider van het Lykeion optreedt (Meisterzeit, 335-322). Deze op
vatting heeft het grote voordeel, dat zij op vaststaande historische 
feiten s teunt 1 4 ) , dat zij deze historische feiten ook hier en daar in 
zijn werk terugvindt en dat zij vooral ook een reëel nawijsbare lijn 
van Platoniserend naar zelfstandig denken kan aanwijzen. 

Ik heb daarom bij mijn chronologie hoofdzakelijk Jaeger gevolgd, 
maar dan met inachtneming van de verbeteringen, die Nuyens in de 
methodiek van Jaeger heeft aangebracht. Andere auteurs gebruikte 
ik ter aanvulling, ter bevestiging, of om details na te zoeken, die 
men niet bij Jaeger en Nuyens kan vinden. Nuyens heeft op Jaeger 
voor, dat hij maar één criterium gebruikt voor de chronologie, n.l. 
Aristoteles' opvatting over de verhouding ziel/lichaam in het levende 

10) Ontwikkelingsgang, Ы. 24. 
г і ) Ontwikkelingsgang, Ы. 26 ; Evolution, Ы. 86. — Voor hetgeen Vollenhoven 
hiermede bedoelt, zie : Vollenhoven, Geschiedenis, Ы. 17-38. Dezelfde princiepen 
zijn toegepast op de chronologie van Platoon in : Vollenhoven, Plato. En de 
dissertatie van Runner past deze beginselen toe op de fysica van Aristoteles. 
1 2 ) Zürcher, Ы. 17-8, 123-4, 131-345. 
1 3 ) Zie de zeer scherpe kritiek op Zürcher van O. Gigon, Deutsche Literatur
zeitung 76 (1955), Ы. 263-9. 
1 4 ) Vollenhoven heeft er juist bezwaren tegen, dat Jaeger het doxografische aan 
de biografie subsumeert, Ontwikkelingsgang, Ы. 19. 
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w e z e n 1 5 ) . Het dualisme van Platoon is in deze kwestie duidelijk 

genoeg. Nu blijkt, dat er in het gehele Corpus Aristotelicum teksten 

te over zijn, die een-zich-aansluiten-bij, een zich-losmaken-van en 

een volledig-anders-denken dan Platoon manifesteren in de uitingen 

over de verhouding zietylichaam. Z o kan men Aristoteles zien groeien 

van een Platonisch antagonistisch-dualisme, over een vitalistisch-

instrumentisme, naar de opvatting dat de ziel entelechie of wezens-

vorm i s 1 6 ) . Hieraan heeft Nuyens een parallel-onderzoek vastge

knoopt over de noetica van Aristoteles 1 7 ). — In deze methodiek ligt 

het begin- en eindpunt natuurlijk duidelijk vast in een werk met 

zuiver dualistische leer (de dialoog Eudemos) enerzijds en een werk 

met echte entelechie-opvattingen (De Anima) anderzijds 1 8 ). De 

werken die daartussen liggen kan men, gesteund door eventuele 

vaste data en andere realia, in een steeds relatief blijvende chrono

logie over de drie levenstijdperken van Aristoteles verdelen. 

1. WERKEN UIT DE TIJD VAN DE ACADEMIE 
366-347 

Uit de tijd van de Academie stamt allereerst de dialoog Eudemos. 

Ons baserend op Cicero, De Divinatione I, 25, 53 kunnen wij deze 

dialoog kort na 354 d a t e r e n 1 9 ) . Men is hier volledig in de sfeer van 

de Phaidoon van Platoon : het antagonistische dualisme. 

Daarna volgt waarschijnlijk de Protreptikos. Voor Jaeger is dit 

het eerste geschrift over de ethische opvattingen van Aristoteles. 

Zonder het in relatie te brengen met de andere geschriften, plaatst 

hij het werk in ieder geval in de Academie-tijd20). R o s s 2 1 ) doet 

hetzelfde, zonder te bepalen of men zich de Protreptikos voor of na 

de Eudemos moet d e n k e n 2 2 ) . N u y e n s 2 3 ) ziet de leer hier al iets 

verder voortgeschreden dan in de E u d e m o s 2 4 ) . 

Dan komt vermoedelijk Περί φιλοσοφίας. Jaeger, die in dit werk 

Aristoteles' wijsgerig program meent te lezen, plaatst het in de over-

1 8 ) o.e. Ы. 45. 
l e ) Nuyens, o.e. Ы. 49-50. 
" ) Nuyens, o.e. Ы. 50. 
1 8 ) Nuyens, o.e. Ы. 45. 
1 9 ) Jaeger, o.e. Ы. 37; Nuyens, o.e. Ы. 45 ; Ross, Aristotle, Ы. 8. 
*>) Jaeger, o.e. Ы. 53-102. 
2 1 ) Ross, o.e. Ы. 8. 
и ) In Fragmenta (Ы. VI-VII) geeft Ross echter de volgorde van Jaeger. 
M ) Nuyens, o.e. Ы. 80 v.v. 
2 4 ) o.e. Ы. 83. 
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gangsjaren 2 5 ) . Ook Jeanne Croissant sluit zich bij deze opvatting 

a a n 2 6 ) . Nuyens echter ziet deze dialoog liever als een werk uit de 

Platoniserende periode, maar dan weer iets verder dan de Protrepti-

kos, omdat hij er een opvatting over de verhouding ziel/lichaam in 

aantreft, die nog nauw aansluit bij Platoon, maar hierin tevens 

sporen van kritiek op Platoon bespeurt 2 7 ) . Ook R o s s 2 8 ) is een 

zelfde opvatting toegedaan. En ik voel inderdaad het meest voor de 

opvatting van Nuyens en Ross. Ook Croissant is hiermede wel te 

verzoenen. Zij verbindt een tot dan toe onuitgegeven fragment van 

Psellos met een ons reeds langer bekend fragment van Synesios, 

n.l. Fr. 15 bij R o s e 2 9 ) . Welnu, Fr. 15 hoort stellig in Περί φιλοσο

φίας thuis, dus het fragment van Psellos o o k 3 0 ) . De leer van deze 

fragmenten nu stemt overeen met de opvatting van Nuyens : zij is 

nog Platoniserend, maar staat reeds kritisch ten opzichte van de 

kenleer van P l a t o o n 3 1 ) . 

2. WERKEN UIT DE OVERGANGSTIJD 
347-335 

.Assos - Mytilene - Pella 

Tot de overgangstijd rekenen we allereerst de Eudemische Ethiek. 

Doorslaggevend is hier de argumentatie van Jaeger. Hij bewijst zeer 

helder, dat Aristoteles drie trappen van ontwikkeling kent in zijn 

ethische opvattingen : Protreptikos - Eudemische Ethiek - Niko-

machische E t h i e k 3 2 ) . Het feit, dat Aristoteles in de Eudem. Ethiek 

een hoge waarde toekent aan het irrationele 3 3), doet Jaeger denken 

aan verwantschap van dit werk met Περί φιλοσοφίας з* ). Jaeger 
wordt hier natuurlijk beïnvloed door zijn opvatting over de datering 
van Περί φιλοσοφίας. Men kan echter het feit van die verwantschap 

heel goed gebruiken als een argument om het werk zeer vroeg tijdens 

™) Jaeger, o.e. Ы. 125-170. 
2 0 ) Jeanne Croissant, Ы. 24-25. 
" ) Nuyens, o.e. Ы.91-6. 
! ! 8 ) Aristotle, Ы. 8. Vergelijk ook de kriüek op Jaeger van Mansion, Ы. 323, 328. 
2 β ) Rose, Fragmenta ; Ross, Fragmenta, Ы. 84. 
»o) Croissant, o.e. Ы. 157. 
S 1 ) Croissant, o.e. Ы. 167-8. 
3 2 ) Jaeger, o.e. Ы. 241,248. Voor Cap. Ill van het laatste Boek van de Eudem. 
Ethiek heeft Defoumy wel enkele redelijke bezwaren tegen deze scherpe tegen
stelling van drie ethieken. De chronologie van Jaeger wordt echter voor andere 
teksten weer bevestigd door Nolet de Brauwere. 
3 3 ) EudEth. 1248a30v.v. 
3 4 ) Jaeger, o.e. Ы. 251. 
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het verblijf van Aristoteles in Assos te dateren. Ook Ross plaatst 
het in die t i jd 3 5 ) . Nuyens3 6) bevestigt dit met zijn criterium over 
de verhouding ziel/lichaam, die hier op een instrumentisme wijst3 7) . 

Op het einde van het derde boek worden we door de hand
schriften voor Boek IV, V en VI van de Eudemische Ethiek naar 
Boek V, VI en VII van de Nikomachische Ethiek verwezen. De 
vraag is dus, of deze drie boeken oorspronkelijk tot de Eudemische 
of tot de Nikomachische Ethiek behoren. Nuyens 3 8 ) sluit zich 
zonder verdere argumentatie aan bij degenen, die de betwiste boeken 
bij de Eudem. Ethiek plaatsen, maar citeert toch wegens de contro
verse verder geen teksten over de verhouding ziel/lichaam uit deze 
boeken. Met Jaeger3 9) en Ross4 0) sluiten wij ons liever aan bij de 
overlevering der manuscripten41), die de boeken tot de Niko
machische Ethiek rekenen. Dat bovendien de oudste cataloog van 
de werken van Aristoteles, n.l. die van Diogenes Laërtios, een Ethiek 
van vijf boeken vermeldt, blijft ook nog altijd een niet te versmaden 
gegeven4 2) . 

Dit behoeft nog geen tegenstelling te vormen met de hypothese, 
die door Léonard is opgesteld aangaande het Vie Boek (Nik. Eth. 
VII) 4 3 ) . Volgens deze auteur behoort het Vie Boek oorspronkelijk 
tot de Eudem. Ethiek, maar is door Aristoteles zelf bij de Nik. Ethiek 
gevoegd, De leer over de connaturaliteit van de lust met iedere dier
soort, ieder menselijk individu en iedere menselijke activiteit — zo 
kenmerkend voor de Nik. Ethiek •— is in dit hoofdstuk nog een on
bekend gegeven : daarom moet dit hoofdstuk uit de Eud. Ethiek 
stammen, waarin Aristoteles nog niet tot die afronding van zijn leer 
over de lust gekomen is. Als Aristoteles zelf dit boek verplaatste, 
heeft Diogenes Laërtios gelijk met zijn lijst van werken, die een 
Ethiek van vijf boeken bevat. 

De datering van de Potitika zal iets uitvoeriger toegelicht moeten 
worden, omdat hierin een van onze voornaamste katharsis-teksten 
staat. En het heeft natuurlijk wel zin, om deze tekst chronologisch 
zo zuiver mogelijk te plaatsen. Tegelijkertijd zullen we in samen
hang daarmee reeds iets over de Poetika moeten zeggen. 

»β) Ross, Aristotle, Ы. 14. 3 T) Zie boven, Ы. 28. 3 e ) o.e. Ы. 239. 
3ß) Nuyens, o.e. Ы. 168-71. зд) o.e. Ы. 172. "O) o.e. Ы. 14-15. 
4 1 ) Stark (Ы. 84) geeft buiten de mss. om nog een goed argument. 
4 2 ) Zie Rose, Pseudep., bl. 12-18. 
•u) Leonard, Ы. 103-6. 
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J a e g e r betoogt, dat de Politika in twee fasen geschreven is : 

Boek III, II, VII en Vi l i in de „Wanderjahre" („Urpolitik") en 

Boek IV, V, VI en I in de „Meisterzeit", en wel in de volgorde 

waarin ze hier genoemd zijn. 

V o n A r n i m daarentegen laat Boek I en III in de overgangs

tijd ontstaan en de andere Boeken in de tijd van het Lykeion : eerst 

IV en V, dan VI, vervolgens II samen met de nodige veranderingen 

in III, en dan op het laatst pas VII en VIII. 

Bijna alle geleerden die over de Politika geschreven hebben na 

Jaeger en von Arnim sluiten zich min of meer bij Jaeger aan. 

S t o c k s 4 4 ) houdt VII en VIII voor de oudste Boeken. IV, V 

en VI zijn van later. Boek II is ouder, maar heeft latere toe

voegingen. Boek III is oud, maar is later bewerkt, om de aansluiting 

met VII en VIII mogelijk te maken. Boek I rekent hij met von Arnim 

tot een oudere datum. 

B a r k e r 4 5 ) beschouwt Boek VII en VIII apart als de oudste, 

geschreven tijdens Aristoteles' verblijf in Assos. I, III en II heeft hij 

ongeveer in het jaar 340 geschreven, tijdens zijn verblijf in Pella, 

of in 334, in het begin van de Lykeion-periode. Boek IV, V en VI 

dateren dan uit de laatste tien jaren van zijn leven. 

S i e g f r i e d 4 6 ) neemt als hypothese, dat II, VII en VIII de 

oudste Boeken zijn. De volgende trap is dan I en III, en uiteindelijk 

komt weer IV, V en VI. 

N u y e n s 4 7 ) heeft m.i. onomstotelijk voor Boek II, III, VII εη 

VIII de opvatting van Jaeger bevestigd door zijn psychologische 

teksten en heeft hiermee von Arnim afdoende weerlegd. Boek IV, V 

en VI leverden hem niet voldoende teksten over de verhouding ziel/ 

lichaam om vanuit dit criterium tot een zekerheid te komen. Maar 

de vermelding van de moord op Philippos van Makedonië4 8) doet 
hem en vele anderen besluiten, dat de stellig samenhangende groep 
I V - V - V I na 336 moet ontstaan zijn. Boek I heeft wel psycho-

44) Stocks, Composition. 4B) Em. Barker, Politics. 
4β) Theiler heeft ongeveer dezelfde volgorde als Siegfried, maar laat in de tijd 
dat Aristoteles I en II schrijft hem nogmaals VII en VIII bewerken. Na IV, V, 
VI neemt hij dan nog een bewerking van III en IV aan. Ook Wilamowitz-
Moellendorff (Aristoteles I, bl. 355-9) had reeds oudere en jongere gedeelten in 
dezelfde boeken naast elkaar aangenomen, welke veroorzaakt zouden zijn door 
een latere bewerking van Aristoteles. <— De samenhang die Braun tussen III en 
VII ziet, berust m.i. op eenzelfde bewerking. — Vergelijk ook Mansion, Ы. 310, 
463. 
4 7 ) o.e. Ы. 176-80. 4 8 ) Pol.V, 1311 Ы-3. 
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logische teksten, maar deze komen toch niet in aanmerking voor de 
entelechie-opvatting van De Anima. 

R o s s 4 9 ) is in deze samenhang zeer interessant. Volgens 
Barker5 0) moet Ross in zijn „Selections from Aristotle"51) zich bij 
von Arnim aansluiten met de uitspraak, dat Boek VII en Vi l i de 
laatste delen van de Politika zijn. In de 5e editie van „Aristotle" 
schrijft hij echter naar aanleiding van de bestaande discussies52): 
„A study of these discussions has now led me to think that the 
priority of VII, Vi l i to IV, V, VI has been made out ; but the 
relation of the three detached treatises in Bks. I, II, III to the other 
books remains doubtful." 

Wij kunnen ons, vooral steunend op de argumenten van 
Nuyens 5 3 ) , hierbij aansluiten. De kwestie rond de Boeken I, II, III 
is voor ons niet van zo groot belang, daar het ons vooral om Boek 
VII en VIII gaat, waarin Aristoteles zich uitspreekt over katharsis. 

Tot nu toe hebben we Boek VII en VIII als een geheel gezien. 
Er zijn echter auteurs, die deze twee boeken van elkaar willen 
scheiden : Croissant en Lienhard. 

Dat L i e n h a r d deze twee laatste boeken van elkaar wil schei
den, zegt hij niet uitdrukkelijk. Het moet echter wel volgen uit zijn 
thesis. Hij onderscheidt drie periodes in Aristoteles' poëtische en 
muzikale studies : 

1. De tijd van de dialoog Περί ποιητών, zeker in het begin van 
zijn wijsgerige loopbaan geschreven. Tot deze dialoog behoren de 
ons bekende fragmenten, het inleidende hoofdstuk van de Poetika, 
Politika VIII, 3 en VIII, 5. — In deze dialoog spreekt hij nog niet 
over de katharsis. Deze eerste poëtische studie moet meer historisch 
gericht zijn. 

2. Eerste redactie van de Poetika, en wel tegelijkertijd met Poli
tika VIII. Hij meent dit te moeten aannemen in verband met de 
samenhang van de katharsis-leer in de beide tractaten. —· Deze 
tweede studie zou meer de πάθος-elementen van de poëzie behandeld 
hebben. 

3. Tweede redactie van de Poetika. De tragedie-definitie blijft 
als bestanddeel uit de tweede periode hierin bewaard, maar de uitleg 
van de definitie maakt plaats voor beschouwingen over de μύθος. 

Met d e M o n t m o l l i n moet erkend worden, dat deze con-

4 e ) Aristotle. st) Introd. Ы.ХХІІ. ^) Zie boven. Ы. 31. 
6 0 ) o.e. Ы. 170. 0 2 ) o.e. Ы. 19, nota 1. 
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structie van Lienhard min of meer van vooropgezette idees lijkt uit 
te gaan. Het is in geen geval de geest van Jaeger, op wie Lienhard 
toch wenst voort te bouwen 5 4 ) . De kracht van Jaeger ligt o.m. juist 
hierin, dat hij nooit de vaste grond van de historische gegevens ver
laat en dat hij, juist steunend op die historische gegevens, de groei 
van Aristoteles' leer bestudeert. De verdienste van Nuyens is, dat 
hij de historisch verantwoorde Jaeger aanvult door slechts één gene
tisch princiep te nemen. Stellig gaat Lienhard uit van passages in de 
Poetika, die werkelijk onduidelijk zijn, of tegenspraken bevatten. Dit 
was ook het geval met de filologen die Horneros 5 5 ) en de Penta
teuch kritiseerden en verdeelden in afzonderlijke „Schichten". Men 
zal echter vaak in deze tegenspraken moeten berusten en er 
hoogstens van kunnen constateren, dat zij in meer algemene zin toch 
kloppen bij een denker, die geen stilstand kende en zichzelf steeds 
verbeterde. Eenzelfde feit hebben we ook boven5 6) geconstateerd 
in verband met de Politika. Dat namelijk Pol. VII, VIII ouder en 
Pol. IV, V, VI jonger zijn, lijkt een historisch vaststaand feit ; maar 
hoe daar de meer onharmonische Boeken I, II, Hl bij passen „remains 
doubtful" zei Ross na lang studeren. Ook Lienhard zelf tenslotte 
erkent de houding van een „gerade an die Wiedersprüche hal
t e n " 5 7 ) . 

D e M o n t m o l l i n 5 8 ) gaat ook uit van de oneffenheden in de 
tekst van de Poetika. Hij heeft echter m.i. een meer prudente metho
diek. Hij constateert terecht, dat het zeer moeilijk is, om voor de 
tekststudie van de Poetika van de evolutie van ideeën uit te gaan, 
zoals men dat wel met de andere werken van Aristoteles doe t 5 9 ) . 
Het gaat hier immers om veel subtielere zaken dan b.v. een ziel/ 
lichaam verhouding, waarop Nuyens zijn chronologie baseert. Men 
zal daarom ook bij Nuyens tevergeefs naar een chronologie van de 
Poetika zoeken. De Montmollin gaat vooral van grammaticale en 
syntactische argumenten u i t 6 0 ) . Op deze wijze komt hij tot zijn 
hypothese over de „randnota's" van Aristoteles, die later door de 
manuscripten aan de lopende tekst zijn toegevoegd en daarbij sti
listisch en grammaticaal niet passen 6 1) . In dit verband moet de 
tragedie-definitie oud zijn, omdat het grootste gedeelte van de rest 

54) Lienhard, Ы. 5. S 5 ) Zie boven. Ы. 25. 
5 0 ) Zie Ы. 31-32, en met name Ы.31, nota 46. 
5 7 ) Lienhard, o.e. Ы. 7. «и») o.e. Ы. 14-15. 
6 8 ) o.e., zie boven. β 1 ) o.e. Ы. 7, 14. 
Б 0 ) o.e. Ы.8. 
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van het werk daarvan afhangt6 2) . En bijgevolg zijn ook de hoofd
stukken die er een toespeling op maken of er een uitwerking van zijn 
van oudere datum : Capp. 7-14, 15, 19-22. Zo poneert hij de stelling, 
dat de tekst van de Poetika persoonlijke notities van Aristoteles zijn, 
die telkens door de meester met randnota's aangevuld werden, zó, 
dat er voor een lezer veel oneffenheden aanwezig zijn, die Aristoteles 
zelf echter bij zijn mondelinge uiteenzettingen aanvulde6 3) . ·— Men 
kan zich vanuit deze verklaring de vraag stellen, wat dan in de 
Politika en Rhetorika bedoeld wordt, als er staat : èv τοίς περί ποιη
τικής έρουμεν (είρηται)? Vooral Pol. 1341 b36-40 houdt een formele 
belofte in, om de leer over de katharsis in de Poetika (?) nog wel 
σαφέστερον te behandelen 6 4 ). Dat Aristoteles zijn belofte vervuld 
zou hebben in een voor ons verloren tweede boek van de Poetika, 
gaat volgens deze auteur niet o p 6 5 ) . Hij wil deze leer behandeld 
zien in een ander geschrift over de dichtkunst, dat, zoals de overige 
werken van Aristoteles, voor een soort semi-publikatie onder zijn 
leerlingen bestemd was en dus eerder voor een verwijzing in aan
merking komt dan notities tot het geven van colleges 6 6 ). Dit werk 
moet men onderscheiden van de ons uit fragmenten bekende dialoog 
over de dichtkunst 6 7 ) . Hij noemt dat werk naar de cataloog van 
Hermippos Πραγματεία 6 »). Omdat de ons bekende Poetika ver
wante idees bevat aan de Politika, moet zij in de toestand van vóór 
de randnota's samen met Pol.VIII (en VII) vrij oud zi jn6 9) . De 
latere toevoegingen aan de Poetika en de Πραγματεία moeten dan 
uit de tijd van het Lykeion zijn : 335-323 7 0 ) . 

Ik ben geneigd, om met de Montmollin in te stemmen, wegens het 
overvloedige en nauwkeurig onderzochte materiaal, dat hij in dit 
proefschrift bijeengebracht heeft, maar ik vind toch zijn grammati
cale en syntactische argumenten soms te subtiel. Men kan eerlijk met 
hem erkennen, dat de andere werken van Aristoteles niet zoveel on
effenheden bezitten als de Poetika, maar ik huiver er toch voor om 
met „randnota's" te werken. Het blijft immers een feit, dat het ge
hele Corpus Aristotelicum een stijl bevat met veel beknopte uitdruk-

«2) o.e. Ы. 124. 
β3) o.e. Ы. 171-3 ; zie ook Gudeman, Poetika, Ы. 3, 7. 
β4) o.e. Ы. 174. β 0 ) o.e. Ы. 175-6. <») o.e. Ы. 180. 
β 5 ) o.e. Ы. 175. о?) o.e. Ы. 178. 
т) o.e. Ы. 104. — Hij zegt hier echter, dat τι δέ λέγομεν τήν κάθαρσιν 
έν τοις περί ποιητικής έρουμεν σαφέστερον (Pol. 1341 b 39-40) ook zou kun
nen slaan op Aristoteles' colleges over poëtiek. 
T0) o.e. Ы.305. 
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kingswijzen en anakolouthische tussenzinnen. Hoezeer ik dus ook 
om de argumenten van Jaeger en Nuyens moet erkennen, dat Pol. 
VII, VIII uit de overgangsperiode stamt, en hoe duidelijk de samen
hang met de Poetika ook is, toch blijf ik mij, wat de Poetika betreft, 
liever aan de traditie houden, in déze zin, — die ook de verschillende 
voorstanders van „bewerkingen" van Aristoteles in hun serieuze 
argumenten blijven erkennen, — dat de Poetika, zoals wij die nu 
bezitten, in ieder geval van latere datum is, en wel uit de tijd van 
het Lykeion. 

Een voor mij vrij gezagsvolle voorstander van de scheiding van 
Pol. VII en VIII — naast Lienhard — blijft echter nog te bespreken. 
Het is de reeds boven7 1) genoemde J e a n n e C r o i s s a n t . Uit
gangspunt is ook hier weer de overeenkomst tussen de katharsis-leer 
van Poetika en Politika. Lienhard en de Montmollin verplaatsten 
terwille van deze leer de Poetika, ieder in eigen zin, naar een oudere 
datum. Croissant verplaatst hiervoor Boek VIII van de Politika naar 
een jongere datum, en wel in het begin van de Lykeion-periode 7 2 ) . 
Zij vindt deze datering in verband met haar katharsis-opvatting 
nogal vanzelfsprekend73) en geeft daarom eigenlijk niet veel uit
drukkelijke bewijzen hiervoor in de loop van haar werk. Zoals uit 
het volgende hoofdstuk zal blijken, kan ik haar katharsis-opvatting 
zeer hoog waarderen, maar dit noopt mij nog niet tot een aanvaarden 
van haar chronologie. Op bl. 34-35 plaatst zij echter een nota met 
een uitdrukkelijke argumentatie, welke nota ik daarom hier als volgt 
samenvat : 

De theorie van de katharsis moet dateren van een tijdstip, waarop 
Aristoteles het grootste gedeelte van zijn biologische onderzoekingen reeds 
heeft gedaan, dat is dus de tijd van het Lykeion. In het Lykeion nu werd 
muziek gestudeerd Ή). Twee van Aristoteles' leerlingen, Theophrastos en 
Aristoxenos, interesseren zich bijzonder voor muziek. Daarom uit Aristo
teles zich voorzichtig, wanneer hij over muziek spreekt en doet hij alsof 
hij een amateur was 7^). Bij Theophrastos vinden we ook kathartische 
opvattingen in verband gebracht met muziek en een grote interesse voor 
muzikale therapie en voor kwesties omtrent het genezen van „enthou
siasme" door middel van muziek. Dergelijke opvattingen komen overeen 
met Pol. VIII. — Pol. VII is bij de studies over chronologie wat verwaar
loosd en teveel ongecontroleerd in verband met Bk. VIII gezien, terwijl 
toch de argumenten voor een vroege datering van het laatste stuk van de 
Politika vooral uit Bk. VII genomen zijn. Zij wijst in dit verband vooruit 

" ) Ы.32. 7 3) ibidem. 7Б) Polit. 1342 a 30-32. 
та) Croissant, o.e. Ы. Vili. T4) Vergel. Aristot. Probi. XIX. 
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naar een te verschijnen artikel van H. M. Marguerrite, dat zou bewijzen, 
dat deze twee boeken niet samenhangen en deelt daarom Bk. VII in bij 
Jaeger's „Urpolitik" en Bk. VIII bij de veel later verschenen Politika. 

Tot zover Jeanne Croissant. ·— Ik kan echter haar argumenten 
niet delen. Vooreerst heb ik in de toch nauwkeurig bijgehouden 
bibliografieën van Marouzeau naar het artikel van Marguerrite 
gezocht en het daar niet gevonden. Nu mogen we niet veronder
stellen, dat zo'n belangrijk artikel van een Franse professor aan de 
samenstellers van Marouzeau's Année philologique zou zijn ont
snapt. 

Ik heb echter nog ernstiger bezwaren. Nuyens 7 6) heeft terecht 
tegen Jaeger — wiens opvattingen Croissant hier schijnt te delen — 
betoogd, dat de evolutie van Aristoteles niet van wijsbegeerte naar 
vakwetenschap gaat, maar dat beide studies bij de Stagiriet samen
gaan. Hij baseert zich bij deze juiste bewering77) op het gegeven 
van D'Arcy Thompson, dat de Historia Animalium voor de vind
plaatsen van de dieren meestal streken langs de kust van Klein-Azië 
opgeeft. De biologische studies van Aristoteles dateren dus reeds 
van zijn verblijf te Assos 7 8 ) . 

Ook zie ik in dit licht de rest van Croissant's betoog wat anders. 
Theophrastos en Aristoxenos moeten juist door Aristoteles, die reeds 
zeer vroeg belangstelling had voor muzikale problemen, geïnspireerd 
zijn tot de studie van de muziek. Het Lykeion kende een soort „team
work", dat men o.a. ook aanneemt bij de onderzoekingen over de 
Politeiai van verschillende staten, die Aristoteles verzamelen wilde. 
Dat Aristoteles zich tegenover z'n „assistenten" wat voorzichtig 
uitte bij zijn uiteenzettingen aangaande muzikale kwesties, kan heel 
best hieruit voortspruiten, dat deze twee langzamerhand gespeciali
seerd waren op dat gebied. Bovendien dateren wij deze Politika
passage al veel eerder en hoeven dus niet zo sterk rekening te 
houden met de Lykeion-leerlingen. Hoezeer ook de leerlingen later 
meer bedreven waren in muziektheorie dan de meester zelf, dit ver
hindert niet, dat Aristoteles met de onderhavige kwesties al vroeger 
bezig was. Met zijn rusteloze, onderzoekende geest had hij onder
tussen echter zijn aandacht weer naar andere problemen toegewend. 
— Voor de aansluiting van Bk. VII en VIII staan Jaeger en Nuyens 

'β) o.e. Ы.47. T 7) o.e. Ы. 132-5. 
7 8 ) Vergelijk voor dit probleem : Stark, passim en vooral Ы. 87-93 ; Mansion, 
Ы. 331,334-8. 

36 



met heel wat zwaardere argumenten borg. Nuyens vindt juist op 
zijn eigen terrein van de verhouding ziel/lichaam heel typische 
teksten voor de overgangsperiode in Pol. V I I I 7 9 ) . Bovendien lopen 
de uiteenzettingen van Pol. VII heel ongemerkt in die van Pol. VIII 
over en bespeurt men werkelijk niets van een „aan elkaar lassen", 
zoals dat bij de andere boeken van de Politika wel eens kan zijn. 

Alvorens de tijd van het Lykeion te bespreken moeten we nog 
twee series van werken beoordelen op hun chronologie : de Proble-
mata en de Parva Naturalia. 

Voor Jaeger80) zijn de Problemata juist wegens de veelzijdigheid 
van de behandelde stof tamelijk laat geschreven. Deze stelling is wel 
al te zeer afhankelijk van zijn opvatting, dat het denken van Aristo
teles evolueerde van wijsbegeerte naar vakwetenschap. Men kan 
echter wel aanvaarden, dat in de Problemata veel materiaal van de 
latere Peripatetische School verwerkt is 8:1 ). Daarom zal men én de 
kwestie van de authenticiteit én die van de chronologie voor ieder 
Problema afzonderlijk moeten onderzoeken, voor zover dat tenminste 
mogelijk is. Ik zal daar bij de bespreking van Probi. XXX, 1 nog op 
terug komen. Laten we ons voorlopig aan de stellige zekerheid 
houden, dat ook in deze overgangsperiode reeds Problemata ge
schreven zijn, omdat reeds nu de wetenschappelijke belangstelling 
van Aristoteles zeer breed blijkt te zijn. 

Tot de Parva Naturalia rekenen we gewoonlijk : De Sensu et 
Sensibilibus, De Memoria et Reminiscentia, De Somno, de Insom-
niis. De Divinatione per Somnum, De Longitudine et Brevitate 
Vitae, De Juventute et Senectute, de Vita et Morte, De Respi-
ratione. 

Jaeger 82 ) rekent deze werken tot de laatste periode, uitgaande 
van zijn veronderstelling, dat Aristoteles pas laat tot de strikte vak
wetenschap kwam 8 3 ) . Ik sluit mij daarom liever aan bij Nuyens 8 4 ) , 
die uit verschillende psychologische teksten kan concluderen, dat de 
drie laatste traktaten tot de overgangsperiode behoren, de vijf eerste 
tot de periode van het Lykeion en De Longitudine et Brevitate Vitae 
tot een niet nader te bepalen datum daar tussenin. 

τβ) Pol. 1337Ь8-11; 1340a 11-12. ^) o.e. Ы. 354. 
8 0 ) o.e. Ы. 351-2. 8 3 ) Zie boven, Ы.36. 
8 1 ) Ross. Aristotle. Ы. 13. 
8 4 ) o.e. Ы. 147-53; 231-37. — Ross, Parva Nat. Ы. 11, sluit zich ook aan bij 
Nuyens, behalve voor De Somno. 
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3. WERKEN UIT DE TIJD VAN HET LYKEION 
335-322 

Athene 

Rest ons nu nog de werken te bespreken uit de periode van 
Aristoteles' rijpheid. Van de traktaten die voor deze studie nodig 
zijn behoren hiertoe : Ethika Nikomacheia, Politika IV, V, VI, I, 
Poetika, Rhetorika, De Anima. — De volgorde is wel zoals ik ze 
hier genoteerd heb. Alleen is De Anima misschien samen met de 
Poetika en de Rhetorika, of iets vóór deze twee tractaten ge
schreven 8 5 ) . Uitgaande van de zeer betrouwbare berekeningen van 
Thielscher, die alleen maar op „bestimmte" citaten zijn argumenten 
bouwt, kunnen we minstens zeggen, dat deze volgorde voor de 
werken zoals wij ze kennen gerechtvaardigd is. Ook de vijf eerste 
traktaten van de Parva Naturalia moeten wij, zonder ze precies te 
kunnen dateren, ongeveer gelijktijdig met of minstens vlak vóór of 
ná De Anima plaatsen 8 6 ) . 

Hoewel het voornaamste reeds op de voorafgaande bladzijden 
naar aanleiding van de Politika ter sprake is gekomen, toch moeten 
we nog heel summier iets over elk van de genoemde werken zeggen. 

Ethika Nikomacheia. — Over Bk. V, VI, VII spraken we 
reeds 87 ). Jaeger rekent deze ethiek zeker tot de laatste periode, hoe
wel hij dit nooit uitdrukkelijk vermeldt. Het volgt echter uit zijn 
stelling aangaande de drie ontwikkelingstrappen van de Aristote
lische ethiek8 8) . Ook Ross sluit zich hierbij volledig a a n 8 9 ) . Jaeger 
meent echter, dat de gehele ethiek bij Aristoteles steeds bleef steunen 
op de oudere, Platoniserende opvatting over de delen van de ziel, en 
dat Aristoteles zich zelfs voor deze wetenschappelijke onjuistheid 
verontschuldigt90), door te verklaren, dat er voor ethiek geen vol
ledige precisie nodig is. Ook Nuyens constateert in de Nik. Ethiek 
een denkwijze die nog Platoniserende elementen heeft9 1) , en plaatst 
deze ethiek daarom liever in de overgangstijd ; hetgeen nog wel kan 
overeenstemmen met de opvatting van Jaeger, wanneer men er ten
minste het laatste ethische tractaat in blijft zien. Toch heeft Nuyens 
er eigenlijk geen bezwaar tegen om de Nikomachische Ethiek in de 
periode van het Lykeion te zetten, als men maar een ruime prioriteit 

8 Б ) Zie : Thielscher, Ы. 239. 8 β ) Ross, Aristotle, Ы. 19. 
8 β ) Zie boven, Ы. 37. 9°) Jaeger, o.e. Ы. 355-6 ; Eth. Nik. 1102 а 23 v.v. 
8 7 ) Zie boven, Ы. 30. β 1 ) Nuyens, o.e. bl. 171-6. 
β8) Zie boven, Ы. 29. 
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t.o.v. De Anima blijft aanvaarden9 2) . Dit zou ook volgens de be
rekeningen van Thielscher mogelijk zijn. 

Léonard gaat heel uitdrukkelijk in tegen de datering van Nuyens 
in de tweede periode, ofschoon Nuyens toch een weg openlaat om 
het met Jaeger eens te kunnen zijn. Volgens Léonard9 3) gebruikt 
Aristoteles in de ethiek de terminologie van de gangbare psycho
logie. Hij wil alles nog toegeven, behalve voor Bk. X, omdat hier 
de psychologische geest van De Anima overheerst94). De teksten, 
waarin Nuyens een tegenstelling ziet, veronderstellen voor hem 
eerder de leer uit de tijd van het Lykeion9 5). Daarom moet met 
name Bk.X vrij jong zijn en dateren uit de tijd van De Anima 9 6 ) . 

Hoeveel onzekerheid er misschien heerst t.o.v. Bk. V I I 9 7 ) en 
Bk. X, alles dwingt er ons toch toe, om in ieder geval de Nik. Ethiek 
tot de laatste periode te rekenen ; en deze opvatting van Jaeger werd 
onlangs weer bevestigd door S tark 9 8 ) . 

Politika IV, V, VI, I. — Zie boven, Ы. 30-37. In de mening van 
Nuyens echter moeten we, vooral steunend op Bk. I, weer een ruime 
prioriteit t.o.v. De Anima aannemen, wegens de nog Platoniserende 
ideeën, evenals bij de Nik. Ethiek9 9) . 

Poetika. — Vergelijk het boven 1 0 0) hierover gezegde in verband 
met de Politika. Bignami101 ) noemt als jaar ± 325. 

Rhetorica. — Ofschoon Jaeger en Nuyens er nergens uitdrukke
lijk over spreken, willen zij dit werk toch wel tot de eindperiode 
rekenen. Thielscher :102) heeft dit overigens wel voldoende bewezen 
en ook Ross erkent deze datering uitdrukkelijk103). 

De Anima. — Doorslaggevend voor deze late datering — al of 
niet gelijktijdig met nog enkele andere werken .— is wel de wijze 
waarop Nuyens Jaeger bevestigt, dat hier het eindpunt ligt van 
Aristoteles' wijsgerige ontwikkeling l f l4). 

Op het einde van dit hoofdstuk lijkt het mij dienstig, nog een 
overzicht te geven over de relatieve chronologie van de werken, die 
ik in het vervolg zal gebruiken : 

w ) Nuyens, o.e. Ы. 176. 0 0 ) Nuyens. o.e. Ы. 179-80. 
«») o.e. Ы. 202. *>o) Ы. 30-37. 
M ) Léonard, o.e. Ы. 203. 1 0 1 ) Bignami. Poetica, Ы. 36. 
β 5 ) o.e. Ы.204. 1 0 2 ) o.e. Ы. 230. 
о«) o.e. Ы. 207-8. 1 0 3 ) Ross, Aristotle. Ы. 19. 
8 T) Zie boven, Ы. 30. 1 0 4 ) Nuyens, o.e. Ы. 197 v.v. 
*») Stark, Ы. 100-101. 
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1. Tijd van de Academie 366-347. 

Eudemos. 
Protreptikos. 
De Philosophia (hierbij fragmenten van Synesios en Psellos). 

2. Overgangstijd 347-335. 

Eudemische Ethiek Bk. I, II, III, VI (eerste bewerking), VII, 
Vi l i . 
Politika III, II, VII, Vi l i (en minstens belangstelling voor 
poëtische problemen). 
Eventueel enkele Problemata. 
Van Parva Naturalia : De Juventute et Senectute. 

De Vita et Morte. 
De Respiratione. 
De Longitudine et Brevitate Vitae. 

3. Tijd van het Lykeion 335-322. 

Nikomachische Ethiek (Bk. VII als tweede bewerking van Eud. 
E th .VI ) . 
Politika IV, V, VI, I. 
Poetika. 
Rhetorika. 
Problemata. 
Parva Naturalia : De Sensu et Sensibilibus. 

De Memoria et Reminiscentia. 
De Somno. 
De Insomniis. 
De Divinatione per Somnum. 

De Anima. 

Met alle voorbehoud betreffende eventuele onjuistheden en hypo
thesen zal ik deze chronologie als grondslag nemen voor mijn studie 
omtrent de katharsis bij Aristoteles. 

Waarom ik sommige, schijnbaar onsamenhangende kwesties, uit 
andere werken dan die, waarin de katharsis vermeld wordt, be
spreek, zal pas in samenhang met het geheel duidelijk worden. 
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HOOFDSTUK II 

Aristoteles, de leerling van Platoon 
366-347 

U IT de twintig jaren, dat Aristoteles als leerling en medewerker 
tot de Academie van Platoon behoorde, hebben we geen enkel 

onmiddellijk gegeven aangaande zijn opvatting over katharsis. Maar 
wanneer ik, zoals ik mij in het begin van deze studie voorgenomen 
heb, dit leerstuk van Aristoteles genetisch wil beschouwen, kan ik 
aan deze periode niet voorbijgaan. Het zal immers blijken, dat wij 
ook hier reeds — zij het spaarzame — elementen ontdekken, waaruit 
zijn latere katharsis-leer kan ontstaan. Bovendien moeten wij niet 
vergeten, dat hij in deze tijd beïnvloed werd door de opvattingen 
van Platoon betreffende het gevoelsleven ^ ) ; voor de verhouding 
ziel/lichaam is dat al in het vorige hoofdstuk aangegeven. 

Wanneer ik in het vervolg geen distinctie maak tussen gevoelens 
en strevingen, doe ik dat bewust in samenhang met de Aristotelische 
opvattingen, volgens welke er alleen een afzonderlijk vermogen aan
genomen wordt, wanneer een werking een specifiek ander formeel 
object heeft. Dit behoeft nog niet te voeren tot een ontkenning van 
empirisch verschillend geconstateerde verrichtingen in de menselijke 
psyche. Fortmann heeft hiervoor zeer duidelijk het bewijs geleverd, 
dat een verschil in wijsgerige en empirische terminologie nog niet 
een noodzakelijke discrepantie tussen de beide wetenschappen in
houdt, maar dat juist vanuit een op empirie steunende wijsbegeerte 
een volledige harmonie tussen de beide wetenschappen kan ontstaan, 
mits wijsbegeerte en psychologie oog blijven houden voor de reali
teit 2). 

Alvorens ons tot Platoon te wenden, gaan wij eerst Aristoteles' 
eigen opvattingen na, voor zover ons die uit de bewaard gebleven 
fragmenten duidelijk worden. 

1. ARISTOTELES 
Alleen al uit een oppervlakkige beschouwing van de titels der 

dialogen kan men opmaken, dat de grote problemen, die Aristoteles 

1) „The importance of his twenty years' association with Plato cannot be ex
aggerated" : House, Ы. 20. 
2 ) Fortmann, Ы. 387-406. 
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tijdens de vruchtbaarste jaren van zijn esoterische geschriften bezig

houden, ook nu reeds overdacht zijn. Rose 3 ) vermeldt fragmenten 

van o.m. περί φιλοσοφίας, περί τάγαθοϋ, Εΰδημος f\ περί ψυχής, 

προτρεπτικός, περί παιδείας, Γρύλος ^ περί Ρητορικής, περί ποιητών, 

περί πολιτικού. Jammer genoeg zijn alleen van de Eudemos, de Pro-

treptikos en van περί φιλοσοφίας een voldoend aantal fragmenten 

en externe gegevens over, om een poging te wagen tot datering en 

om met behoorlijke zekerheid de inhoud van deze geschriften te 

bepalen. 

Eudemos 

De Eudemos heeft als ondertitel περί ψυχής * ) en bevat — zoals 

reeds gezegd — een antagonistisch-dualistische leer over de ver

houding ziel/lichaam. Het menselijk gevoelsleven wordt hier en daar 

zijdelings besproken. Z o moet Aristoteles aandacht gehad hebben 

voor de droom van Eudemos 5 ) en heeft hij die droom uitgelegd 

vanuit de leer van Platoon over de metempsychose6). In de dialoog 

blijkt Aristoteles' voorliefde voor medische vergelijkingen, die bij zijn 

katharsis-leer een rol zal spelen. Hij vergelijkt de gang van de ziel 

naar het lichaam met ziekte, de verhuizing uit het lichaam met ge

zondheid 7 ) . Hij kent het psychisch zo belangrijke begrip „aanleg" 

(μετασχείν της τοΟ βέλτιστου φύσεως) 8), heeft oog voor het bij vele 

Grieken geliefde begrip „harmonie", en dit weer in verband met een 

medische vergelijking 9 ) : άναρμοστία δέ του έμφύχου σώματος νόσος 

και ασθένεια και αίσχος . . . . ή αρμονία άρα ύγιεία καΐ ίσχΰς καΐ 

κάλλος. Harmonie is voor hem een samenstelling van tegenstrijdige 

elementen 1 0 ), laat ook een meer of minder toe 1 1 ) ; alleen al door de 

harmonie te handhaven wordt het onharmonische uitgedreven 1 2 ): 

ώς αρμονία μέν σωζόμενη où προσίεται άναρμοστίαν. Het zijn alle 

begrippen, die de ontwikkelingspsycholoog in zijn zorg voor de inte

gratie kunnen interesseren. Aristoteles heeft ook zoveel eerbied voor 

3 ) Rose, Fragmenta ; vergelijk ook Ross, Fragmenta. 
4 ) Rose, fr. 37; Ross, Fragmenta, Ы. 16. 
8 ) Rose, fr. 37; Ross, Ы. 16. 
в) Rose, fr. 37; Ross, Ы. 16. 
' ) Rose, fr. 41,45; Ross, Ы. 18-19. 
8 ) Rose, fr. 44, Ы. 49, г. 6-7 ; Ross, Ы. 19. 
в) Rose, fr. 45, Ы. 50, г. 18-20 ; Ross, Ы. 20. 

1 0 ) Rose, fr. 45, Ы.51, г. 8-12 ; Ross, Ы. 19. 
" ) г. 20-21. 
1 2 ) г. 21-22; Ross, Ы.21. 
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de harmonie, dat hij haar iets goddelijks n o e m t 1 3 ) . Hij zet spontaan 
een vergelijking hierover op met muzikale begr ippen 1 4 ) . Geen 
wonder, dat de Grieken van oudsher hun kinderen een muzikale 
opvoeding g a v e n 1 5 ) : φανερόν oCv έκ τούτων δτι τοις τταλαιοΐς των 
Ελλήνων εΐκότως μάλιστα πάντων έμέλησε πεπαιδευσθαι μουσικήν. 

Heel de psychologie van Aristoteles is hier nog zeer sterk ver
weven met de religieuse metafysiek van Platoon. „Diese Abhängig
keit wurzelt offenbar in Tiefen des irrationalen religiösen und per
sönlichen Gefühls" 1 6 ) . Later zal Aristoteles de studie van het zuiver 
psychische onderscheiden en scheiden van het religieuse leven. Maar 
het is begrijpelijk, dat deze Aristoteles ook nog een dialoog ge
schreven heeft over het gebed 1 7 ) . 

Proírepíífcos 

In deze tijd moet ook de Protreptikos ontstaan zi jn1 8) . Het is een 
aansporing tot beoefening van de wijsbegeerte met tal van ethische 
argumenten, waarschijnlijk niet in de vorm van een dialoog ge
schreven. De ontische en deontische wereld zijn hier nog volledig 
met elkaar verbonden1 9) . Het is de eerste ontwikkeling van Aristo
teles' ethiek2 0) , die men het beste kan kwalificeren als een ethische 
metafysiek21). W e hebben het voornamelijk aan Jamblichos' ge
lijknamige Protreptikos te danken, dat de gedachten van Aristoteles 
voor ons bewaard zijn gebleven. W e kunnen zelfs zeggen, dat we 
hele stukken van de letterlijke tekst van Aristoteles bezitten. Dat 
Jamblichos getrouw citeert wordt ons duidelijk gemaakt door Cicero, 
Augustinus, Proklos en Boethius, die bijna woordelijk dezelfde 
teksten als Jamblichos citeren onder de naam van Aristoteles. Hier
door dringt er ook nog iets tot ons door van de Platonische gloed 
waarmede de Protreptikos geschreven is. W a s in de Eudemos de 
psychologie met religieus gevoel geladen, hier is zij religieus-ethisch. 

Aristoteles heeft met zijn aansporing de jeugd willen pakken 2 2 ) . 

13 ) Rose, fr. 47, Ы. 53, г. 1-3. Dit fragment staat bij Ross, Ы. 92, onder De Phüo-
sophia. 
14) г. 7v.v. 
1 Б) Ы. 55. г. 1-3. Ross, Ы. 94. 
1 β ) Jaeger, o.e. Ы. 52. 
" J περί ευχής: Rose, fr.49. Ross, Ы. 57. 
1 8 ) Zie boven, Ы. 28. 
1 0 ) Jaeger, o.e. Ы. 85 : eenheid van zijn en waarde. 
8 0 ) Zie boven, Ы. 29. 
il) Jaeger, o.e. Ы. 85. 
" ) Rose, fr. 51, Ы. 57, г. 18-19, 28-29. Ross, Ы. 27-28. 
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Hij treedt hiermee in de voetstappen van Sokrates. Fr. 52 bevat in 
verband hiermee zeer interessante beschouwingen : 

Er kunnen bezwaren zijn tegen een zich overgeven aan de wijs
begeerte : deze studie is immers niet nuttig. En het welzijn van de 
mens is toch gelegen in het goed handelen, niet in het kennen alleen. 
—• Aristoteles weerlegt deze bezwaren, door er in de eerste plaats 
op te wijzen, dat juist de kennis van die nuttige en praktische dingen 
des levens, wanneer men er verder op doordenkt, naar de diepere 
wijsgerige oorzaken voert. En daarom is de wetenschap over de ziel 
wel de nuttigste van allen. Wie kan er dus het beste bepalen, wat 
goed is voor de mens, als juist de wijsgeer ? Want als hij een keuze 
maakt volgens zijn verstandelijk inzicht, dan is dat juist het goede. 
Alle mensen maken immers een keuze volgens hun eigen gestelte
nissen : κατά τάς οΙκε(ας ϊζεις23) ι Een rechtvaardig man verkiest 
rechtvaardig te leven. Z o zal ook een verstandig man eerst en vooral 
er zijn voorkeur in stellen te denken. Volgens het meest gezag
hebbend onderscheidingsvermogen, is denken het hoogste goed. 
Daarom moet men niet zo onverstandig zijn, de grootste gevaren te 
trotseren om geld te verdienen en zich helemaal niet in te spannen 
tot denken. Ofschoon er niet voor betaald wordt, toch is de be
oefening van de wijsbegeerte in korte tijd sterk toegenomen. Iedereen 
wil vrij zijn — σχολάζειν24)> het beroemde Griekse begrip — om 
zich aan de wijsbegeerte te kunnen wijden. Dit bewijst wel, dat het 
lustvol is: μεθ' ήδονης25). 

Ik heb dit fragment samengevat, omdat het enkele belangrijke 
Aristotelische ideeën bevat. Aristoteles verzet zich hier heel duidelijk 
tegen een kortzichtig en burgerlijk nuttigheidsstreven. Hij doet dat 
terwille van de wijsbegeerte. Maar men begrijpt, hoe belangrijk dit 
is voor een wijsgeer, die — zoals later zal blijken — zo vol eerbied 
en prudentie is tegenover het menselijk gevoelsleven. Zijn leer over 
de katharsis in de Politika ligt juist in de sfeer van het σχολάζειν, 
het vrij zijn van het economisch nuttige handwerk, en naar aan
leiding van de beroemde definitie van de tragedie in de Poetika zal 
hij gaan spreken over de οΙκεία ηδονή, de zeer speciale lustge
voelens, die de tragedie in staat is op te wekken. Als hij was blijven 
steken in de zakelijkheid van het nut, had hij ons nooit de katharsis-

*3) Rose, Ы.62, r. 1. Zie ook: Walzer, Ы. 34 ; Ross, Ы.ЗЗ. 
2 4 ) Rose, Ы.63, г .З; Ross, Ы. 34. 
2 5 ) Rose, Ы. 63, r. 5-6 ; Walzer. Ы. 65-60 ; Ross, Ы. 34. 
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leer nagelaten met haar toelaten van gerechtvaardigde lustgevoelens. 

Uit fr. 53 blijkt, dat Aristoteles hierin toch geen ondoordachte 

idealist is. Hij ziet wel, dat de mensen pas wanneer zij een zekere 

welvaart bereikt hebben, zodat hun levensonderhoud verzekerd is, 

zich kunnen gaan wijden aan τάς προς ήδονήν . , . . τέχναςΖβ^ de 

lustvolle „vakken". En hij noemt daarbij de muziek en de wijsbe

geerte. Het beginsel van „nutteloos genieten", dat in fr. 52 voor de 

wijsbegeerte verdedigd werd, is hier al uitgestrekt tot een bepaalde 

vorm van kunst. W e hebben dus nu al twee gerechtvaardigde 

redenen voor muziekbeoefening ontdekt : de pedagogische belang

rijkheid 2 7) en het esthetische genot. 

Fr. 54 gaat uit van een ervaringsgegeven uit de kinderpsychologie. 

In het begin zien kinderen in alle mannen vaders en in alle vrouwen 

moeders. Het vermogen tot onderscheid groeit langzamerhand met 

de jaren, maar ook dan kunnen zij zich nog vergissen en kunnen 

zo b.v. hun handjes uitstrekken naar voorstellingen op een schilderij. 

Er zijn echter ook mensen op leeftijd die de gave des onderscheids 

missen. Onwetendheid is eigenlijk dom bij hen, vooral onwetendheid 

omtrent eigen onwetendheid. Zij laten zich door „falsis imaginibus" 

misleiden, wanneer ze b.v. menen, dat een slecht leven voordelig is 

en een deugdzaam leven nadelig. „Hos Aristoteles senes pueros 

vocat, quod mens eorum a mente puerorum minime différât"2 8). 
Aristoteles blijkt hier oog te hebben voor ontwikkelingsverschijn

selen en regressieverschijnselen. Hij interpreteert de gegevens niet, 
maar merkt ze wel scherp op. 

Fr. 55 2 9 ) is weer een apologie voor de wijsbegeerte. Niemand 
zou rijk en machtig willen zijn, als hij daarbij zijn verstand miste, ook 
al zou hij daarbij de heftigste lusten — τσς νεανικωτάτας ήδονάς — 

ondervinden, zoals sommige krankzinnigen .—· ενιοι των πσραφρο-

νουντων ,— die ondervinden 3 0 ). Al zou iemand alles bezitten, maar 

hij zou ziek zijn in zijn verstand, dan was het leven niet de moeite 

waard. Want geen enkel ander goed had dan nog nut. Л аппеег de 
mensen maar iets merken en kunnen proeven ·— αίσθάνονται και 

γεύεσθαι δύνανται зі) ,— van het denken, dan is de rest voor 
hen minderwaardig, en daarom zou niemand dronken of kinderlijk 
willen blijven tot het einde van zijn leven. Z o is ook slapen zeer aan-

2 e ) Rose, fr. 53, Ы. 64, г. 2-3 ; Ross, Ы. 38. 2 9 ) Rose, Ы. 65-66 ; Ross, Ы. 38-39. 
2 7 ) Eudemos, zie boven Ы.4Э. 3 0 ) Ы.65, г. 4-9 ; Ross, Ы. 38. 
2 8 ) Rose, fr. 54 ; Ross, Ы. 53. 3 1 ) Ы. 65, г. 18 ; Ross, Ы. 38. 
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genaam (ήδιστον32) )_ maar het is toch niet verkieslijk, ook al 

wekken wij bij de slapende mens alle genoegens op die in hem leven : 

πάσας . . . . -παρούσας τάς ήδονάς33) - ΐ η ¿г s\aap wordt de ziel 
immers maar bedrogen door de beelden van de fantasie. De ziel 
streeft van nature naar hetgeen helder en kenbaar is. Kennen brengt 
ook liefhebben mee, zoals men dat ziet bij mensen die elkaar goed 
kennen. En zoals het bij het bezit van het leven niet hetzelfde is 
of men leeft of dat men gelukkig leeft (ζην εύδαιμόνως34)) j z o ¡ s 

het in verband met het denken niet hetzelfde of men louter maar 
leeft of dat men goed leeft (ζην καλώς 35)), D e grote massa moet 

men het echter niet kwalijk nemen, dat ze hiervoor geen oog heeft. 

Zij wensen wel gelukkig te leven, maar ze zijn al tevreden wanneer 

ze alleen maar leven. 

In dit fragment is het meest opvallend het standpunt dat Aristo

teles inneemt tegenover de lust. Wanneer men hem in fr. 52 stelling 

ziet nemen tegen het nuttigheidsstreven, zou men hem misschien 

van hedonisme kunnen verdenken. Hier echter blijkt, dat hij juist 

het redelijke en dus zedelijke genoegen voorstaat van echt menselijk 

genieten in de hoogste menselijke levensfunctie : het denken ; en dat 

in verband ziet met het levensgeluk, de eudaimonie. Dit veronder

stelt ook een soort beheersing t.o.v. de lagere genoegens : τάς νεανι-

κωτάτας ήδονάς — πάσας παρούσας τάς ήδονάς. Dit zoeken 

van het juiste genot is in wezen een natuurlijke neiging van de mens. 

Aristoteles wil echter ook de mensen nemen zoals ze zijn : de grote 

massa moet men bepaalde dingen niet kwalijk nemen. Hij heeft dus 

niet het fanatieke van de irreële dromer. Dit zal ook later blijken 
in zijn Politika en in zijn ethiek, ook daar laat hij iedere mens zijn 
eigen genoegen, als het maar redelijk is. Hij respecteert het menselijk 
gevoelsleven, maar wil het veredelen door redelijke lust. 

Opmerkenswaardig is ook, dat hij „zinnelijke" uitdrukkingen ge
bruikt voor het zich wijden aan de wijsbegeerte ; zinnelijk kennen 
en proeven : αίσθάνονται. καί γεύεσθαι δύνανται. Bij zulk een lustvol 

filosoferen voelt men de rest inderdaad als minderwaardig aan. 

Fr. 56 vult deze leer nog aan. Er zijn rijke mensen die hun rijkdom 

niet gebruiken uit kleingeestigheid (δια μικρολογίαν36) ) e n e r z ¡ j n 

er die ze verkeerd gebruiken uit onbeheerstheid (δι' άσωτίανβτ)), 

3 2 ) Ы. 65, r. 21 ; Ross, Ы. 38. 3 5 ) r. 14 ; Ross, Ы. 39. 
33) Ы. 65, r. 22-23 ; Ross, Ы. 39. 3«) Rose, fr. 56, Ы. 66. г. 22 ; Ross, Ы. 56. 
34) Ы. 66, г. 12 ; Ross, Ы. 39. 3 7 ) г. 23 : Ross, Ы. 56. 
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De laatste groep is slaaf van zijn eigen lusten (δουλεύοντες ταΐς 

ήδονσίς 3 8 ) ), de eerste van zijn onvrijheid (ταϊς άσχολίαις 3 9 ) ). Dit 

is een pleidooi voor een geestelijke vrijheid, die het midden houdt 

tussen twee onvrije uitersten, een opvatting welke later in de meson

leer van zijn ethiek nog verfijnd zal worden. 

Fr. 57 zegt daarom heel uitdrukkelijk, dat het geluk niet ligt in het 

bezit van veel dingen, maar έν τω τήν ψυχήν εΰ δ ι α κ ε ΐ σ θ α ι 4 0 ) > 

in het verkeren in een goede gesteltenis van de ziel. 

Fr. 58 weerlegt nogmaals de mensen die alleen maar nuttig willen 

handelen. Op de Eilanden der Gelukzaligen zijn er geen nuttige 

dingen meer. Daar blijft slechts het denken en het schouwen over 

(το διανοείσθαι και θεωρεΐν*!) ), wat ook nu reeds het vrije leven 

(ελεύθερον β[ον42)) genoemd wordt. Je zou je toch moeten 

schamen om ongeschikt te zijn voor het leven der gelukzaligen I — 

De nutteloosheid van het denken is dus helemaal niet erg. Wij ver

kiezen dat niet om het nut, maar om het goede, terwille van het 

denken zelf. De beschouwing (ή θεωρία43)) j s beter dan veel geld. 

Wij gaan daarom niet naar de Dionysische mysteries kijken om iets 

te krijgen van de priesters : και τα Διονύσια δέ θεωροομεν ουχ ώς 

ληψόμενοί τι παρά των υποκριτών 44); schouwen gaat boven alle 

nuttige dingen. Men moet dus niet met zoveel ijver naar mensen 

lopen die van alles imiteren om er naar te gaan kijken — Μνεκα του 

θεάσασθαι αυτούς 45) — en ondertussen geen aandacht schenken 

aan het beschouwen van de waarheid. 

Het begrip „nutteloos genieten" 46)( d a t bij de wijsbegeerte en 

de muziek te pas komt, wordt hier ook op het toneelspel en op het 

schouwen van de mysteries toegepast. Bovendien is zulk een houding 

het leven van de gelukzaligen. 

Als men zich dan ook overgeeft aan het beschouwen van het 

menselijk leven, dan ervaart men, dat alles wat de mensen voor groot 

houden slechts schaduwbeelden zijn, σκιαγραφίοηΜτ), 'Wij z i j n m e t 

het lichaam verbonden om gestraft te worden voor misslagen in ons 

3 8 ) r. 23-24 ; Ross, Ы. 56. 
3 9 ) r. 24 ; Ross, Ы. 56. 
4 0 ) Rose, fr. 57, Ы. 67, г. 5 ; zie ook de afwijkende lezing van Walzer o.e. en 
Ross, Ы. 29 : έν τώ π ω ς τήν ψυχήν διακεΐσθαι. 
4 1 ) Rose, fr. 58, bì 69, г. 4 ; Ross, Ы. 46. 
4 2 ) fr. 58, г. 4-5 ; Ross, Ы. 46. 4 5 ) г. 24 ; Ross, Ы. 47. 
*») Ы. 69, г. 17; Ross, Ы. 47. **) Zie boven, Ы. 45. 
**) Ы. 69, г. 17-19 ; Ross, Ы. 47. 4 Т) Rose, fr. 59, Ы. 70, г. 3 ; Ross, Ы. 40. 
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vroegere leven ; dat is ook de leer van de mysteriegodsdiensten : 

καθάπερ φασίν ot τάς τελετάς λέγοντες 48), Alleen het bezit van de 

νους is iets goddelijks en iets gelukkigmakends in ons 4 9 ). 

De Philosophie 

In zijn Περί φιλοσοφίας heeft Aristoteles zich op enkele punten 

nog duidelijker uitgesproken over het menselijk gevoelsleven, vooral 

wanneer men de teksten in verband ziet met hetgeen ons nu uit de 

Eudemos en de Protreptikos bekend is. 

Aristoteles heeft hier — zoals reeds tevoren -— oog voor de ir

rationele krachten van godsdienst, mysteries, orakels, magie, dromen. 

Dit blijkt o.m. uit fr. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 17. 

Het meest sprekend is hier wel fr. 10, waar hij aandacht blijkt te 

hebben voor het religieuze beleven. Het godsbegrip is onder de 

mensen ontstaan uit twee oorzaken : uit de belevenissen van de ziel 

en uit de verschijnselen aan de hemel : άπό τε των tre pi ψυχή ν συμ

βαινόντων και άπα των μετεώρων. Tot die psychische ervaringen 

behoort de in de slaap opkomende inspiratie •— ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό ς 

•— en de voorspelling (μαντεία). Dit is mogelijk, omdat de ziel in de 

slaap aan zichzelf overgelaten wordt. — Men moet deze uitspraken 

zien tegen de achtergrond van het vrij zijn van de al te aardse 

zorgen en het vrije opgaan in de beschouwing, zoals de Protreptikos 

dat voorstaat. In deze context, waar het echt Platonisch gaat over de 

bevrijding van de ziel van het lichaam, valt voor het eerst het woord 

ενθουσιασμός, dat later in de Politika ook aanleiding wordt tot het 

bespreken van de katharsis. Hier ligt het psychisch gebeuren van de 

inspiratie nog geheel in de religieuse sfeer, maar dat neemt niet weg, 

dat het een psychisch feit is. 

Eenzelfde religieuse belevenis spreekt uit fr. 14. Jaeger zegt 

t e r e c h t 5 0 ) : „Er (Aristoteles) erkannte die innere Sammlung als das 

Wesen aller religiösen Andacht". Zoals wij een tempel met inge
togen eerbied moeten betreden, zo moeten wij nog meer de tempel 
van het heelal in deze stemming betreden. 

Fr. 15 is belangrijk genoeg om in zijn geheel weergegeven te 
worden : „'Αριστοτέλης άξιοι τους τελούμενους où μαθείν τι δείν 

άλλα παθείν και διατεθηναι, δηλονότι γενομένους επιτηδείους : 

Aristoteles is van mening, dat degenen die ingewijd worden niet iets 

moeten leren, maar gevoelsindrukken moeten ondergaan en in een 

48) Rose, fr. 6 0 ; Ross, Ы.4І. 4B) Rose, fr. 61 ; Ross, Ы. 42. во) 0 - с . Ы < 163. 
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bepaalde toestand moeten gebracht woeden, vanzelfsprekend nadat 
ze daarvoor geschikt zijn geworden." -~ De vertaling van Jaeger 6 1) : 

( ,Wer die Weihen empfängt, soll nichts mit dem Verstand begreifen, 
sondern innerlich etwas erleben, und so in einen bestimmten Zu
stand des Inneren versetzt werden, vorausgesetzt, dass er dieses 
Zustands überhaupt fähig ist" verwaarloost enigszins het voortijdige 
karakter van het participium aoristi passivi γενομένους, maar is 

overigens zeer correct. Jeanne Croissant 5 2 ) vertaalt dan ook . . . . 

„évidemment après être devenus aptes à les recevoir". — De on
middellijk daarop volgende passage van Synesios, die voor ons dit 
fragment bewaard heeft, laat dan ook zien, dat het een voorafgaand 
geschikt maken is. Dit versterkt de lezing van γενομένους tegenover 

die van γινόμενους. Deze passage van Synesios luidt : ,,Καί ή έπι-

τηδειότης δέ άλογος" εΐ δέ μηδέ λόγος αυτήν παρσσττευάζοι (waar

schijnlijk bedoeld : τταρασκευάζοί), πολύ μάλλον: Ook de geschikt

heid is niet rationed ; en als de rede haar bovendien niet veroorzaken 

mocht, dan is ze dat nog veel meer". 

Dit fragment is inderdaad belangrijk. Na de beschouwingen van 

de vorige bladzijden heeft het een vertrouwde toon. W e hebben daar 

geconstateerd, dat Aristoteles belangstelling had voor het menselijk 

gevoelsleven5 3); dat men om redelijke gevoelens te ondervinden er 

min of meer gedisponeerd toe moet zijn door het σχολάζειν 54) ) 

door een zekere welstand 5 5 ) en door een onthechting aan de lagere 

l u s t e n 5 6 ) ; dat men dan ook smaak krijgt voor de wijsbegeerte5 7); 

dat men bepaalde goede gesteltenissen 5 8 ) moet hebben om gelukkig 

te zijn (διακεϊσθαι van fr. 5 7 5 8 ) fungeert tenslotte in de grammati

cale betekenisleer als perfectum passivum bij het διατεθήναι se ) van 

dit fragment) ; dat we bij het schouwen van de Dionysische mysteries 

het belangeloze schouwen boven het actief nuttige dingen in ont

vangst nemen moeten s te l len 6 0 ) ; dat hij een zelfde geesteshouding 

verwacht tegenover muziek, toneelspel, wijsbegeerte en aanschouwen 

van de mysteries 6 1 ). In het onderhavige fragment preciseert hij dan 

nauwkeurig, wat die geesteshouding is bij het ingewijd worden in de 

mysteries, en hoe men daartoe komt. Het gaat hierbij niet om een 

actief en intellectueel kennis verwerven (où μαθεΐν), maar om een 

passief, gevoelsmatig indrukken ondergaan ( π α θ ε ί ν ) , waardoor 

B 1) o.e. Ы. 164. и ) Ы. 44. B 7) Ы. 45-6. «>) Ы. 47. 
M ) o.e. Ы. 142. os) bi.45. 68) ы.47, ei) ы.47. 
β») Ы.44-5. s«) Ы.45-6. Б 9) Ы.48. 
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men een bepaalde wijze van zijn krijgt, in een bepaalde toestand 

verplaatst wordt ( δ ι α τ ε θ ή ν α ι ) . Dat is geen plotseling gebeuren, 

maar eist een voorafgaande geschiktheid ( γενομένους ε π ι τ η 

δ ε ί ο υ ς ) . Deze geschiktheid of dispositie is wederom een niet-

rationele ( ά λ ο γ ο ς ) , en ze is des te meer gevoelsmatige dispositie 

naarmate het redenerende verstandswerk (λόγος) minder aandeel 

heeft gehad in haar voorbereiding. Het is diezelfde openheid voor 

indrukken, diezelfde openheid van religieus beleven, die fr. H 6 2 ) 

eist bij het betreden van de tempel van het heelal en waarvoor 

fr. 10 6 3 ) de slaap een gunstige dispositie vindt. Duidelijk is ook, 

dat het hierboven beschrevene iets anders is dan het wijsgerige 

schouwen, dat rationeel is. In de context van Synesios wordt het 

echter wel gebruikt als een vergelijking voor het intuïtieve, redelijke 
schouwen, dat ook geen discursief proces is, maar een passief ont
vangen. 

Jeanne Croissant komt in haar reeds herhaaldelijk genoemde boek, 
Aristote et les mystères, langs een enigszins andere weg tot ongeveer 
dezelfde conclusies. Haar werk heeft mij juist gestimuleerd om in de 
dialogen van Aristoteles zelf de gedachtengang na te gaan, die tot 
de uitspraak van dit fragment leidt. Zij wijdt practisch het gehele 
tweede gedeelte van haar boek hieraan en vergelijkt daarin op ge
lukkige wijze fr. 15 met een tot 1928 onuitgegeven tekst van Psellos 
en een passage uit De Iside et Osiride van Plutarchos. Psellos maakt 
een distinctie tussen de middellijke kennis van het discursieve ver
stand en de onmiddellijke kennis van de νους, en deze laatste soort 

kennis wordt juist bij Synesios vergeleken met het schouwen van de 

ingewijden. Zij durft dan ook de conclusie te trekken, dat het zuiver 

zinnelijk karakter en de passiviteit, die Aristoteles in fr. 15 aan het 

gebeuren met de ingewijden toekent, de grondslag is voor zijn latere 

katharsis-theorie en dat hij, op deze begrippen en tegenstellingen 

doordenkend, later in zijn Politika een poging doet tot het yenzoenen 

van de passionele en rationele orde 6 4 ) . 

Tot zover de beschouwingen over de drie dialogen uit Aristoteles' 

Academie-tijd, waarvan ons een voldoend aantal fragmenten zijn 

overgeleverd en waarvan de chronologie, en daarmee ook de authen-

в 2 ) Zie boven, Ы. 48. 
«и) Zie boven, Ы.48. 
·*) Croissant, o.e. bl. 185-6. — Dit fragment treft men in de litteratuur het eerste 
aan bij Willraann, bl. 194. 

50 



ticiteit, door de werken van Jaeger en Nuyens voldoende vaststaat. 

Bij wijze van illustratie wil ik nu ook nog enkele andere frag

menten bespreken, die wel uit deze tijd moeten zijn, maar waarvan 

de datering nog niet vaststaat. 

De dialoog ττερί πολιτικού of πολιτικός heeft enkele plaatsen die 

de boven besproken geest ademen. ·— In fr. 80, overgeleverd door 

Seneca (De Ira), is de toorn een noodzakelijke hartstocht, we 

moeten hem echter niet als „aanvoerder", maar als „soldaat" ge

bruiken, m.a.w., hij mag, als onredelijk gevoel, nooit een leidende 

rol spelen. Aristoteles werpt zich daarom op — dit geheel in de 

geest van zijn eerbied voor het menselijk gevoelsleven .— als „de

fensor irae et vetat illam a nobis exsecari. Calcar ait esse virtutis. 

Нас erepta inermem animum et ad conatus magnos pigrum inertem-
que fieri". — Dit is een begin van verzoening tussen de passionele 
en de rationele orde. Z o ook : „Temperare iram, non tollere". — In 
hetzelfde fragment 6 5 ) wordt de „misericordia" zinvol genoemd. 

Dit alles zou heel dankbaar materiaal vormen voor het voort
schrijden van onze argumentatie, als we er maar voldoende zeker 
van waren, dat Cicero en Seneca hier niet te veel beïnvloed worden 
door de latere leer van Aristoteles uit zijn esoterische werken. 

Zo zou het ook wenselijk zijn, na te kunnen gaan, of Aristoteles 
reeds in deze tijd zijn leer over het menselijk gevoelsleven toepast 
op de poëzie, zoals hij dat zal doen bij zijn latere uitspraken over 
katharsis. De fragmenten die ons overgeleverd zijn van de dialoog 
περί ποιητών houden zich echter alleen bezig met wat men litterair-

historische kwesties zou kunnen noemen 6 6 ). 

Fr. 81 en 82 — teksten van Proklos en Jamblichos —, die eigen

lijk een volledige katharsis-leer bevatten, worden door Bernays 

terecht afhankelijk gedacht van de Politika en de Poetika van 

Aristoteles en mogen dus niet in verband met het voorafgaande 

gelezen w o r d e n 6 7 ) . 

2. PLATOON 

Wanneer wij hierna overgaan tot de beschouwing van de voor

naamste plaatsen uit de werken van Platoon, die betrekking hebben 

op het gevoelsleven, dan wordt het meer begrijpelijk, vanuit welke 

gedachtenwereld Aristoteles het boven besprokene beschreven heeft. 

e 5 ) Rose, Ы. 84, r. 14-15; Ross, Ы. 64-66. 
0 8 ) Zie Rose, o.e. fr. 70-77 ; Ross, Ы. 67 v.v. 
8 7 ) Bemays, Ы. 40-56. 
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Platoons opvattingen over katharsis zijn voor ons duidelijker dan 
die van Aristoteles in deze jaren. De oorzaak hiervoor ligt natuurlijk 
in de fragmentarische overlevering van de werken van Aristoteles 
uit deze periode. Platoon brengt ook zijn ideeën over het menselijk 
gevoelsleven telkens in verband met de poëzie in het algemeen en 
met de tragedie. Heeft Aristoteles dat in de verloren gedeelten van 
zijn dialogen ook gedaan ? Heeft hij met name ooit in de geest van 
de Politela van Platoon de tragedie afgewezen ? Wij weten het niet. 
Περί ποιητών geeft ons immers alleen maar inlichtingen over litterair-

historische feiten. Het is in ieder geval opvallend, dat Aristoteles 

in zijn eigen Politika, waarvan boek VII en VIII toch vrij kort na 

zijn heengaan uit de Academie en de dood van Platoon zijn ge

schreven 6 8 ) , voor het eerst duidelijk zijn katharsis-theorie uitspreekt, 

die feitelijk het gevoelsleven hoger aanslaat dan Platoon in zijn 

Politeia. Nu ligt echter voor Platoon de kwestie van het gevoels

leven al enigszins anders in de Nomoi. De Nomoi zijn wel posthuum 

uitgegeven, dus allerwaarschijnlijkst na de uitgave van de dialogen 

van Aristoteles. Er zijn dus redenen voor de hypothese, dat Aristo

teles in de kring van de Academie met Platoons opvattingen mee

gegroeid is, na diens dood nog verder doordacht op de laatste ge

gevens van zijn meester en zo tot zijn katharsis-theorie kwam. .— 

Er is echter ook plaats voor een andere hypothese. Ik heb namelijk 

boven vermeld 6 9 ) dat de Protreptikos en De Philosophia reeds 

sporen van kritiek op Platoon bevatten aangaande de verhouding 

ziel/lichaam. Er kunnen dus ook dan al verschilpunten zijn geweest 

in de stellingname tegenover het gevoelsleven. Het antagonisme in 

de leer over de ziel vormt immers vooral in de Politeia van Platoon 

het altijd voelbare fundament voor zijn strengere houding tegenover 

de passies. Fr. 15 van Aristoteles daarentegen 7 0 ) is tamelijk mild 

t.o.v. het gevoelsleven. Het ontbreekt ons alleen aan gegevens om 

te kunnen schatten hoever die milde houding gaat, daar we de vol

ledige dialogen van Aristoteles niet meer bezitten. En de opvattingen 

van Platoon zijn juist wegens de overvloed van tekstmateriaal veel 

genuanceerder. En daaruit blijkt nu, dat Aristoteles' leermeester 

onder bepaalde condities de muziek sauveert, de dichters wil accep

teren en de mysteries als zinvol beschouwt. Ondanks sporen van 

kritiek kan Aristoteles toch nog zijn „meegegroeid", Fr. 15 sluit 

immers helemaal niet uit, dat een niet-ingrijpen in het gevoelsleven 

6 8 ) Zie boven, Ы. 30 v.v. в 9 ) Ы . 2 9 . TO) Zie boven, Ы. 48 v.v. 
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beperkingen kent en heeft verder geen verband met muziek of 
poëzie, terwijl de overige ήδονή-teksten uit de dialogen van Aristo
teles Platonisch uit te leggen zijn. Ja zelfs de rijpe vorm van Aristo
teles' wijsbegeerte heeft niet zozeer het karakter van een principiële 
tegenstelling, maar veeleer van een voltooiing 7 1 ) . •— Het enige wat 
wij daarom met zekerheid kunnen zeggen is, dat Aristoteles na de 
dood van Platoon „verder" blijkt te zijn dan zijn meester. 

Gaan wij nu de teksten van Platoon beschouwen. Ik doe dat niet 
zozeer „besprekenderwijze" dan wel refererend en citerend. Ik wilde 
die teksten echter niet in de eerste plaats als vergelijkingsmateriaal 
met de hiervoor besproken dialogen van Aristoteles uitschrijven. 
Juist omtrent de precíese punten die ons interesseren laat de tekst
overlevering van Aristoteles' Academie-tijd ons in de steek. Het is 
dus zelfs niet mogelijk een vergelijking in te stellen. Het volgende 
moge dus gelden als een illustratie van de denkwereld waaruit 
Aristoteles' opvattingen over het gevoelsleven ontstonden en als een 
bronnen-verzameling en gemakkelijk hanteerbaar verwijs-materiaal 
voor hetgeen ik nog wens te zeggen over de esoterische geschriften 
van Aristoteles. Deze zullen duidelijker worden, wanneer wij ons 
eerst in Platoon verdiepen met het bewustzijn, dat de Stagiriet dit 
alles ook gelezen en besproken heeft tijdens de twintig jaren dat hij 
tot de Academie behoorde. Tevens zal blijken, dat de rijpere Aristo
teles deze opvattingen van zijn meester verder uitbouwt. 

De keuze, welke teksten van Platoon opgenomen moesten worden, 
is daarom grotendeels bepaald vanuit de kennis van de problemen 
die Aristoteles ons reeds in de dialogen gesteld heeft en later nog 
stellen zal en tevens vanuit de visie die ik daarop had. Hierdoor 
werden sommige, bekende teksten minder belangrijk en kregen 
andere, minder geciteerde teksten een bijzonder reliëf72). 

" ) de Vogel, Probleem, Ы. 6 ; Dyroff, Ы. 620. 
T 2 ) Voor de teksten heb ik de editie van Bumet gebruikt. Voor de chronologie 
de werken van Windelband, Taylor en De Vogel (Philosophy), welke werken 
mi] tevens als leidraad gediend hebben voor de samenhang van de Platonische 
vraagstukken ; ik heb daarnaast gebruik gemaakt van de dicht bi) de bronnen 
staande dissertatie van Van der Veer. — De dialogen staan in mijn tekst ge
ordend volgens de drie groepen die De Vogel (Philosophy, Ы. 172) als „general 
agreement" van de Platoon-specialisten aangeeft. Alleen de orde binnen een be
paalde groep is hier en daar afwijkend van De Vogel en komt overeen met 
Windelband. Dit is niet gebeurd uit bepaalde overtuigingen, maar omdat ik ze 
oorspronkelijk aldus geordend had, omdat een nadere precisering voor het doel van 
dit werk niet nodig was en technisch grote moeilijkheden met zich meebracht. — 
Voor mijn mening aangaande de chronologie van Vollenhoven zie boven, Ы. 26-7. 
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Om een latere verwijzing te vergemakkelijken heb ik iedere dia
loog een Romeins cijfer gegeven en Griekse letters geplaatst bij 
eventuele onderdelen van een dialoog. Dit om verwarring te voor
komen met de algemeen aanvaarde en hier ook vermelde indeling 
van de Stephanus-editie, die geciteerd wordt met Arabische cijfers 
en minuskels. — Om in de citaten enigszins de band met het reeds 
besproken en nog te bespreken materiaal van Aristoteles te bewaren 
cursiveerde en spatieerde ik de voor mijn betoog belangrijke woorden 
en uitdrukkingen. 

I. Apologie 

De poëzie der dichters komt niet uit wijsheid voort, maar uit een 
bepaalde aanleg (φύσει τινί) en uit inspiratie ( έ ν θ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ ε ς ) . 

Evenals de waarzeggers en de orakelpriesters weten ze niet wat ze 

zeggen, maar zijn aan eenzelfde soort passie onderhevig (τοιούτον 

τΐ π ά θ ο ς πεπονθότες; 22b-c). 

T a y l o r 7 3 ) merkt hierbij op, dat Platoon tegen de traditionele 

Griekse opvatting ingaat, dat de dichter een wijs man is en dat zijn 

kunst te danken is aan zijn „techniek" (τέχνη). 

II. Kritoon 

Als Kritoon in de gevangenis Sokrates aanspoort te vluchten, 
hoort deze de waarschuwende stem der wetten in zijn oren, ·— even
als de deelnemers aan de Korybantische mysteries fluitspel menen 
te horen, ^ en hij hoort deze stem wel zo sterk, dat hij doof is voor 
Kritoon: ώσπερ οι κ ο ρ υ β α ν τ ι ώ ν τ ε ς των αυλών δοκουσιν 

άκούειν, και έν έμοί αϋτη ή ήχή βομβεΐ και ποιεί μή δύνασθαι 

των αλλων άκούειν (54d). 

Men merke bij dit en het voorafgaande citaat even op, dat de 
inspiratie van dichters en mysterie-vierders een bewustzijnsvereni-
ging en een bewustzijnsverdieping meebrengt. Dit zal ook blijken 
bij de verschillende nog komende teksten over inspiratie. 

III. /oon 

'De rapsode loon mag zijn voordrachtkunst niet aan zijn tech

nische bekwaamheid toeschrijven. Hij wordt gedreven door een 

goddelijke macht: θεία δέ δύναμις ^ σε κινεί ( 533 d ). En bovendien 

nog een goddelijke macht in participatie met anderen. Zoals een 

т з ) o.e., Ы. 38-39 (n.a.v. de loon); zie ook Quinlan, Ы.48. 
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magneet een schakel van een keten magnetisch maakt en deze 
schakel weer een volgende schakel magnetiseert, zo is ook de 
poëtische inspiratie afhankelijk van een rij van andere mensen die 
geïnspireerd zijn : δια δέ των ένθέων τούτων άλλων ε ν θ ο υ σ ι ά -

ζ ό ν τ ω ν όρμαθός εξαρτάται (533 e) . Zoals een groep mensen, die 

aan de Kotybantische mysteries deelnemen, buiten zinnen rond

dansen, zo maken ook de dichters hun schoonste verzen geboeid 

door een Bakchische vervoering : ώσιτερ ο ι κ ο ρ υ β α ν τ ι ώ ν τ ε ς 

ο ύ κ Ε μ φ ρ ο ν ε ς οντες ορχοΟνται, οϋτω και ol μελοποιοί ούκ 

Ëμφρονες οντες τα καλά μέλη ταϋτα ποιοϋσιν . . . : β α κ χ ε ΰ ο υ σ ι ν 

καΐ κατεχόμενοι ώσπερ at βάκχαι (533e-534a). De toehoorders 

zijn de laatste schakel van deze keten van geïnspireerden (535a-e). 
De rapsode bevindt zich in het midden, zoals ook de orakelpriester, 
en vooraan bevindt zich de dichter zelf ; en door bemiddeling van al 
deze personen trekt de godheid de mensen daarheen, waarheen hij 
maar wil, daar hij zijn invloed op de een aan die op de ander heeft 
vastgekoppeld : ό δέ μέσος σύ ό ^αψωδος καΐ υποκριτής, ô δέ 

πρώτος αυτός ό ποιητής' ό δέ θεός δια πάντων τούτων ë λ κ ε ι τήν 

ψυχήν δποι &ν βούληται των ανθρώπων, άνακρεμαννύς έξ αλλήλων 

τήν δύναμιν (535е-53ба). 

Men ziet, van deze passage naar het onderzoeken van de invloed 
van de tragedie op de toeschouwers „il n'y a qu'un pas". 

IV. Charmides 

Deze dialoog bevat een passage (156) waar het gaat over een 
toverspreuk of -gezang, dat genezend werkt. Maar als men een 
lichamelijk gelokaliseerde ziekte goed wil genezen, dan moet men de 
gehele mens in behandeling nemen. Sokrates heeft deze wijsheid van 
„een Thrakiër". (De Dionysos-cultus was afkomstig uit Thrakië). 

V. Eutyphroon 

4 e : Een tekst over de reiniging van een bevlekking, die men door 
moord heeft opgelopen. „Reinigen" wordt hier aangeduid door het 
werkwoord ά φ o σ ι ο 0 ν. 

VI. Gorgias 

Een dialoog met een echt Sokrateïsche moraal. De kunst houdt 
er alleen maar rekening mee, of de mensen geamuseerd worden of 
niet (501 с en v.v.). Moet de dithyrambendichter Kinesias bijvoor
beeld alleen maar zorgen, iets zo te zeggen, dat de toehoorders er 
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beter van worden, of zo, dat hij de grote groep van toeschouwers kan 

amuseren ? : δττως έρεΐ τι τοιούτον δθεν 6tv ot άκούοντες β ε λ τ [ ο υ ς 

γ ί γ ν ο ι ν τ ο , f\ δτι μέλλει χ α ρ ι ε ϊ σ θ α ι τω δχλω των θεατών 

(501e). Zong zijn vader προς τό β έ λ τ ι σ τ ο ν of προς τό ή δ ι 

σ τ ο ν ? (502 a ) . En dan die eerbiedwaardige en bewonderenswaar

dige kunst van tragedieschrijven ! Is het haar opzet ( σπουδή ) de 

toeschouwers alleen maar te amuseren, of doet ze ook moeite om, 

wanneer iets bepaalds voor de toeschouwers aangenaam en prettig 

is maar slecht, dat niet te zeggen, en wanneer iets onaangenaam en 

nuttig is, dat dan toch te zeggen en te bezingen, of het hen nu aan

staat of niet ?: χ α ρ ί ζ ε σ θ α ι τοις θεατούς μόνον, ή και δια-

μάχεσθαι, έάν τι αυτοΐς ήδύ μέν ή καΐ κεχαρισμένον, πονηρον δε, δπως 

τοΰτο μέν μή έρεΐ, ει δέ τι τυγχάνει αηδές και ώ φ έ λ ι μ ο ν τούτο 

δέ και λέξει και Ασεται, έάντε χαίρωσιν έάντε μή (502 b) . En omdat 

de tragedie zich meer instelt op het lustvolle en aangename voor de 

toeschouwers, is de poëzie een soort verleiding van het volk : 
δημηγορία τις (502 b-c). 

Het valt op, dat het princiep van het goede (τό βέλτιστον), naast 

het nuttige gesteld wordt (ώφέλιμον) en het aangename (ήδιστον). 

— Het goede en het aangename hoeft o.i. de kunst niet te schaden, 

maar het nuttige kan de dood voor de kunst betekenen, wanneer 

men het in al zijn strengheid tot leidend beginsel maakt. Reeds de 

jonge Aristoteles lijkt anders ingesteld en schijnt het lustvolle in de 

muziek rustiger te aanvaarden 7 4 ) . 

VIL Menoon 

Het probleem van de oorsprong van de deugd. Kan men ze leren, 
of is ze in een natuurlijke aanleg gelegen? (φυσεί). 

De politici worden in de Menoon op een lijn gesteld met de 
orakelpriesters en waarzeggers. W a n t ook politici zeggen onder 
inspiratie ware dingen, maar vaak begrijpen ze niets van hetgeen ze 
zeggen. W e kunnen daarom terecht degenen, die we zo juist orakel
priesters en waarzeggers noemden, ook de naam van „door de god
heid bezielden" geven en zo hetzelfde alle dichters ; van de politici 
kunnen we met evenveel recht zeggen als van deze, dat ze ook door 
de godheid bezield zijn en geïnspireerd, daar ze in geestesvervoering 
zijn en bezeten van de godheid : καΐ γαρ οΟτοι έ ν θ ο υ σ ι ώ ν τ ε ς 
λέγουσιν μέν αληθή καΐ πολλά ΐ σ α σ ι δ έ ο υ δ έ ν ων λέγουσιν 

Μ ) Zie boven, Ы. 45, fr. 53. 
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'Ορθώς, άρ' αν καλοΐμεν θ ε ί ο υ ς τε ους νυνδή έλέγομεν 

χρησμωδους και μάντεις και τους ποιητικούς απαντάς" και τους 

πολιτικούς ουχ ί^κιστα τούτων φαΐμεν αν θείους τε είναι και ενθου

σίαζε ιν έπίπνους όντας και κατεχόμενους έκ του θεοΰ (99e-d). Op 

dezelfde manier als de bovengenoemde activiteit onder inspiratie, is 

ook de deugd geen natuurlijk gegeven en niet te leren ; degenen die 

haar krijgen, ontvangen haar door goddelijke beschikking, zonder 

interventie van de rede : θεια μοίρα παραγιγνομένη Ανευ νου οΐς αν 

παραγίγνεται ( 100 a ). 

W a t de loon reeds voor enkele geïnspireerden erkende, wordt hier 
als algemeen geldend voor de inspiratie aangegeven : het is geen 
natuurlijk gegeven, maar iets bovennatuurlijks. Geen wonder, dat dit 
het menselijk begrip te boven gaat. 

VIII. Phaidcos 

Een dialoog over het goed gebruik maken van de welsprekend
heid. 

α. Iemand die verliefd is, is buiten zichzelf ( μ α ί ν ε τ α ι ; 244a) . 
Wie niet verliefd is, is bij zinnen (σωφρονεΐ; 244 a ) . De μανία is 
echter niet zonder meer een kwaad. De belangrijkste dingen ont
vangen we juist door middel van waanzin, daar deze ons door 
goddelijke beschikking geschonken wordt : τα μ έ γ ι σ τ α τ ω ν 
α γ α θ ώ ν ήμΐν γίγνεται δια μανίας, θεία μέντοι δόσει διδομένης 
(244 a ) . 

αα. De priesteressen van Dodona hebben in waanzin heel wat 
goede dingen tot stand gebracht, maar zo goed als niets wanneer ze 
bij zinnen waren: αϊ τ' έν Δωδώνη ιέρειαι μ α ν έ ί σ α ι μέν πολλά 

δή και καλά ήργάσαντο, σωφρονουσαι δέ βραχέα ή ουδέν 

(244b). 

pp. Voor ziekten en rampen, voortspruitend uit een oeroude toorn, 
heeft de μανία verlossing gebracht (απαλλαγήν ηϋρετο; 244 e); 
doordat de μανία een toevlucht zocht in geloften aan de goden en 
het dienen van hen, en daaruit louteringen putte en aan initiaties 
deelachtig werd, maakte ze voor het heden en de toekomst degene 
die aan haar deelachtig was gezond, aldus verlossing brengend uit 
de dreigende rampen aan hem, die op de juiste wijze in vervoering 
en bezield was : καταφυγοοσα προς θεών εϋχάς τε και λατρείας, 
δθεν δή κ α θ α ρ μ ώ ν τε καΐ τ ε λ ε τ ώ ν τυχούσα έξάντη έποίησε 
τον έαυτης Ιχοντα προς τε τον παρόντα και τον Επειτα χρόνον, 
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λ ύ σ ι ν τω ορθώς μ α ν έ ν τ ι τε και κ α τ α σ χ ο μ έ ν ω των πα

ρόντων κακών εύρο μένη (244 e) . 

γ γ . Op de derde plaats komt dan de bezetenheid en waanzin door 

de Muzen, die een jonge en reine ziel aangrijpt, haar wekkend en in 

Bakchische geestdrift brengend door liederen en door andere vormen 

van dichtkunst : τρίτη δέ dmò Μ ο υ σ ώ ν κατοκωχή τε και μανία, 

λαβουσα άπαλήν καΐ αβατον ψυχήν, έγείρουσα και έ κ β α κ χ ε ύ -

ο υ σ α κατά τε φδάς καΐ κατά τήν άλλην ποίησιν (245a). Dit 

soort waanzin heeft de kunstwerken der Ouden geschapen en werkt 

pedagogisch op hun nakomelingen. 

En aansluitend bij het onderwerp, dat besproken werd, de ver

liefdheid, zegt Platoon, dat deze door de goden niet geschonken 

wordt voor het nui van de minnaar (έπ' ώφελία; 245 b) . Integendeel, 

een dergelijke μανία wordt terwille van het hoogste geluk ge

schonken : ait' ε υ τ υ χ ί α τ η μ ε γ ί σ τ η παρά θεών ή τοιαύτη 

μανία δίδοται (245b). 

β. Dan volgt (246 a en v.v.) de beroemde mythe, waarin de ziel 

vergeleken wordt met een tweespan van gevleugelde paarden met 

een menner. De paarden verliezen hun vleugels en de ziel valt op 

aarde. In de verschillende reïncarnaties beginnen de vleugels weer 
aan te groeien door de herinnering aan hetgeen de ziel schouwde 
tijdens de grote processie van de goden. Als die herinneringen weer 
boven komen, lijkt zo'n mens „verstrooid", maar hij is in werkelijk
heid ένθουσιάζων (249 d ) . 

De niet-redelijke μανία blijkt hier een gave der goden en bron van 

veel goeds : voorspellingen, verlossende louteringen, poëzie. Zij gaat 
wederom gepaard met bewustzijnsverenging en -verdieping. 

IX. Symposion 

Een fluitspeler is in staat de mensen te betoveren, maar als 
Sokrates spreekt, komen wij uit onze gewone doen en raken we be
zield : έ κ π ε π λ η γ μ έ ν ο ι έσμέν καί κατεχόμεθα (215 d ) . Het 

is Alkibiades die hier zijn indrukken beschrijft : W a t ik juist zelf 

ondervonden heb van Sokrates' woorden en ook nu op dit ogenblik 

nog ondervind. W a n t telkens wanneer ik naar hem luister, springt 

mijn hart veel heftiger op dan dat van de mensen die in Koryban-

tische geestesvervoering zijn en begin ik tranen te vergieten onder 

invloed van zijn woorden, en zie ik ook, dat zeer veel anderen 

dezelfde indrukken krijgen : οΤα δή πέπονθα αυτός ύπό των τούτου 
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<scil. Sokrates> λόγων καΐ πάσχω ёті και νυνί. δταν yàp ακούω, 

πολύ μοι μάλλον f) των κ ο ρ υ β α ν τ ι ώ ν τ ω ν т̂  τε καρδία πηδά 

καΐ δάκρυα έκχεΐται ύπό των λόγων των τούτου, όρώ δε καΐ αλλους 

πάμπολλους τα αυτά πάσχοντας (215e). Maar bij het horen van 

andere redenaars, zo meent hij, was mijn ziel niet in verwarring en 

ook niet angstig over mijn slaaf van slavernij : ούδ' έτεθορύβητό 

μου ή ψ^Χή ούδ' ήγανάκτει ώς ά ν δ ρ α π ο δ ω δ ώ ς διακειμένου 

(215e). 

Χ. Phaidoon 

α. Wanneer het „Theseus-schip" naar Kreta vaart, moet Athene 

ondertussen rein zijn en mag er niemand van staatswege ter dood 

gebracht worden : νόμος εστίν αυτοΐς έν τω χρόνω τούτω κ α θ α -

ρ ε ύ ε ιν τήν πόλιν <Athene> και δημοσία μηδένα άποκτεινύναι 

(58b) . 

β. Het lustvolle (το ήδύ) is tegenovergesteld aan het onlustvolle 

(τό λυπηρόν). Maar wanneer men het ene najaagt, krijgt men bijna 

altijd ook het andere. Hoewel het twee dingen zijn, schijnen zij in 

één toppunt aan elkaar vast te zitten : ώσπερ έκ μ ι α ς κ ο ρ υ φ ή ς 

ή μ μ έ ν ω δυ' οντε (60 b) . — ó θεός συνηψεν είς ταύτόν αύτοϊς 

τάς κορυφάς (60 c) . 

γ. Sokrates heeft in zijn dromen herhaaldelijk de opdracht ge

kregen om mimische kunst te vervaardigen. Op het einde van zijn 

leven wil hij zich tenslotte van die opdracht kwijten, want het is 

veiliger niet te sterven voordat men zich gereinigd heeft door het 

maken van gedichten : άσφαλέστερον γαρ είναι μή άπιέναι πριν 

ά φ ο σ ιώ σ α σ θ α ι ποιήσαντα ποιήματα (61 a-b). 

δ. Laten wij ons tijdens dit leven rein houden ( κ α θ α ρ ε ύ ω -
μ ε ν ; 67a) van het lichaam. Is reiniging immers niet dat, waar wij 
al lang over spreken, het zoveel mogelijk scheiden van de ziel van 
het lichaam, en haar er aan te gewennen zich van alle kanten uit het 
lichaam op zichzelf samen te trekken en te verzamelen, en —· voor 
zover dat mogelijk is — zowel in het heden als in de toekomst op 
zichzelf alleen te wonen door zich uit het lichaam als uit boeien los 
te maken ?: Κ ά θ α ρ σ ι ς δέ είναι άρα où τοΰτο συμβαίνει, δπερ 
πάλαι έν τω λόγω λέγεται, τό χωρίζειν δτι μάλιστα από τοΟ σώ
ματος τήν ψυχήν και έ θ ί σ α ι αυτήν καθ' αυτήν πανταχόθεν έκ 
του σώματος συναγείρεσθαι τε και άθροίζεσθαι, και οΐκείν κατά τό 
δυνατόν και έν τω νΟν παρόντι και έν τω Επειτα μόνην καθ' αυτήν, 
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έκλυομένην ώσπερ [έκ] δεσμών έκ του σώματος (67c-d). 

ε. Alle mensen, de wijsgeren uitgezonderd, vinden de dood het 

grootste kwaad. Maar uit vrees voor groter kwaad — φόβω μειζό

νων κακών (68 d) — durven zij hem te verwachten. En zelfs de be-

zadigden onder hen —· oí κόσμιοι (68 e) .— staan er zo tegenover. 

Zijn ze dan niet deugdzaam uit een soort bandeloosheid ? : α κ ο 

λ α σ ί α τ ι ν ί σ ώ φ ρ ο ν ε ς ε ί σ ι ν (68e) . W a n t uit vrees van 

andere lusten beroofd te zullen worden en uit begeerte daarnaar ont

houden zij zich van de ene soort lusten, terwijl zij door andere 

worden beheerst. Ofschoon zij het bandeloosheid noemen dat men 

door zijn lusten beheerst wordt, toch overkomt het hen, dat zij, ter

wijl zij zich door lusten laten beheersen, tegelijkertijd over andere 

lusten heersen : φοβούμενοι γαρ έτερων ηδονών στερηθηναι και επι

θυμούντες εκείνων, άλλων άπέχονται ύπ' αλλων κρατούμενοι, καίτοι 

καλοΟσί γε άκολασίαν τό ύπό των ηδονών άρχεσθαι, άλλ' δμως 

συμβαίνει αύτοΐς κρατουμένοις ύφ' ηδονών κρατείν άλλων ηδονών 

(68e-69a). 

Vlak daarop volgt een passage, samenhangend met het boven

staande citaat, handelend over schijndeugd, welke passage ik wegens 

haar belangrijkheid in haar geheel weergeef met daarbij de vertaling 

van de dichter-classicus P. C. Boutens 7 5 ) . 

69a Τ Ω μακάριε Σιμμία, μή γαρ Ο gelukzalige Simmias, ik vrees 

ουχ αδτη f) ή ορθή προς άρετήν dat dit niet de juiste wijze van 

αλλαγή, ήδονάς προς ήδονάς ruilen is om tot deugd te geraken, 

και λύπας προς λύπας και φό- lusten tegen lusten en smarten 

βον προς φόβον καταλλάτ- t e 9 e n smarten en vrees tegen 

τεσθαι, και μείζω προς έλάττω v r e e s i n t e wisselen en groter 

ώσπερ νομίσμοπα. άλλ' fi εκεί- 1 ε 9 ε η k l e i n e r evenals munten, 
. , . . η- Α doch ik denk dat dit alleen de 

vo μόνον το νόμισμα ορθόν, αν-
_ _ „ _ , echte munt is waartegen men dit 

τι ου δει πάντα ταύτα καταλ- „ , , , 
alles behoort m te wisselen : in

fo λάττεσθαι, φρόνησις, καί τού- . . . , . „ . , 
т г ' zicht, en dat alles wat men daar-

του μέν πάντα καί μετά τούτου v o o r e n d a a r m e e k o o p t e n v e r „ 

ώνουμενά τε καί πιπρασκόμενα k o o p t in_der-waarheid manmoe-

τω 6ντι fi καί ανδρεία καί σω- digheid is en deugdzaamheid en 

φροσύνη και δικαιοσύνη καί rechtvaardigheid, en dat alles-te-

συλλήβδην αληθής αρετή, μετά zaam-genomen alle ware deugd 
T 5) Р. С. Boutens, Platoons Phaidoon, Rotterdam 1919. 
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φρονήσεως, καί προσγιγνομέ-

νων και άπογιγνομένων καί η

δονών καί φόβων καί των άλ

λων πάντων των τοιούτων' χω

ριζόμενα δέ φρονήσεως καί 

άλλαττόμενα αντί αλλήλων μή 

σ κ ι α γ ρ α φ ί α τ ι ς ^ ή τοιαύ

τη αρετή καί τω δντι ά ν δ ρ α -

π ο δ ώ δ η ς τε καί ουδέν υγιές 

с ούδ* αληθές Εχη, το δ' αληθές 

τω δντι fj κ ά θ α ρ σ ί ς τις των 

τοιούτων πάντων καί ή σωφρο

σύνη καί ή δικαιοσύνη καί αν

δρεία, καί αυτή ή φρόνησις μή 

καθαρμός τις fj. καί κινδυνεύ-

ουσι καί οι τάς τελετάς ήμίν 

οδτοι καταστήσαντες où φαύλοι 

τίνες είναι, άλλα τω δντι πάλαι 

αίνίττεσθαι δτι δς αν αμύητος 

καί άτέλεστος εις "Α ιδού άφ[-

κηται έν βορβόρω κείσεται, ό 

δέ κεκαθαρμένος τε καί τετε

λεσμένος έκεΐσε άφικόμενος 

μετά θεών οικήσει, είσίν γαρ 

δή, ώς φασιν οι περί τάς τελε-

τάς, ,,ναρθηκοφόροι μέν πολλοί, 

βάκχοι δέ τε παΟροι'" 

samengaat met inzicht, of lusten 
en vreezen en alle dergelijke 
dingen daarbij komen of niet. 
Maar wanneer zij van inzicht af
gescheiden worden en tegen 
elkander ingewisseld, dan is, vrees 
ik, de zoodanige deugd een soort 
schaduwbeeld van deugd en in-
waarheid slaven waardig, en heeft 
niets gezonds of waars. Maar het 
ware, vrees ik, is inderdaad rein 
zijn van alle dergelijke dingen, en 
deugdzaamheid en rechtvaardig
heid en manmoedigheid en in-
zichzelf een soort reinigende wij
ding daartoe. En het schijnt dat 
de ouden die voor ons de wij
dingen der mysteriën hebben in
gesteld, niet onnoozel zijn geweest, 
maar inderdaad van oudsher sym
bolisch hebben bedoeld dat wie 
ongeheiligd en ongewijd in de 
Hades komt, in slijk en vuil zal 
nederliggen, maar dat de ge
reinigde en gewijde na zijn aan
komst daar onder de goden wonen 
zal. Wan t „er zijn", zoals de 
met de mysteriën vertrouwden 
zeggen : ,,Thyrsos-drageren veel, 
maar weinig Bakchos-bezielden". 

Het meest opvallende van deze passage is, dat het gevoelsleven 
autonoom kan verlopen bij bepaalde mensen en dat er op het niveau 
van dit gevoelsleven een schijn van deugd kan bestaan. De ware 
verhouding is, dat het verstand regelend optreedt : door invloed van 
het verstand bereikt men de juiste regeling van zijn gevoelsleven, 
hetgeen een katharsis is. In deze context wordt de initiatie in de 
mysteries als symbolisch gezien. De conclusie is interessant : veel 
mensen met een uiterlijke aangepastheid, weinige met een innerlijke 
harmonie. 
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XI. Politeia 

α. 376 e behandelt de opvoeding : opvoeding van het lichaam door 

gymnastiek, van de ziel door de muziek : ή μέν έπί σώμασι γυμ

ναστική, ή δ' έπί ψυχτ) μουσική (376 e,· zie ook 404 e) . Platoon wijst 

de poëzie als middel tot opvoeding af, omdat zij ten onrechte slechte 
dingen vertelt over de goden (376e-386), omdat zij de kinderen 
bang maakt voor de Hades e.d. (386 v.v.) en omdat zij de goden 
belachelijk maakt door over hun hartstochten te spreken (388 e, v.v.; 
zie ook 390b, v.v.). Gezien de citaten uit de dichters, zijn de be
zwaren vooral tegen het epos gericht. 

β. Platoon maakt een distinctie tussen poëzie die δια μιμήσεως 

δλη is (tragedie en komedie) en poëzie die δι' απαγγελίας αύτοΟ του 

ποιητοΰ is (394 b-c). Beide soorten worden uitgesloten uit de staat. 

Voor de muziek wordt een selectie gemaakt naar de modaliteit 

(398d-399a). Z o wordt de rustige Dorische modus getolereerd. 

Hieruit blijkt, dat esthetica en moraal voor hem samenvallen 7 6 ). 

Deze strenge houding geldt echter vooral voor de twee hoogste 

klassen van burgers. 

γ. Platoon heeft immers volgens de karaktertypen, die hij onder 

de mensen aantreft, zijn burgers in drie klassen ingedeeld ; omdat 

iedere burger een van de noodzakelijke dingen in de staat moet ver

richten, en wel datgene waartoe hij van nature het meest geschikt 

is : δτι ϊνα Ικαστον ëv δέοι έπιτηδεύειν των περί τήν πόλιν είς δ 

αύτου ή φ ύ σ ι ς έπιτηδειοτάτη πεφυκυΐα εϊη (433 a ; zie ook 581 с) . 
Ieder van die drie klassen moet daarom ook volgens zijn eigen aan
leg de deugd beoefenen door σοφία, ανδρεία of σωφροσύνη (433 d, 

434 c) . De drie karaktertrekken van de drie klassen komen echter 

ook in iedere mens afzonderlijk voor (434 e) . 

Vanaf 435 с gaat Platoon nu, — met als bewijs de specificatie 
van een eigenschap of vermogen door haar formeel voorwerp, — in 
de mens drie vermogens onderscheiden : έπιθυμητικόν, θυμοειδές 

(orgaan van de τιμή en οργή zoals uit de context blijkt) en λογιστι-

κόν. — έπιθυμητικόν en θυμοειδές kunnen met elkaar in strijd zijn 

(439e). Deze stelling maakt hij duidelijk met een verhaal, dat ik 

om zijn belangrijke uitingen over de leer der gevoelens onverkort 

hier weergeef : 

439e 'Αλλ' ποτέ άκουσας τι Maar ik heb eens van geloof-

πιστεύω τούτω' ώς άρα Λεόν- waardige mensen gehoord, dat 

™) Taylor, o.e., Ы. 280. 
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τιος δ Αγλαΐωνος ανιών έκ Leontios de zoon van Aglaïoon, 

Πειραιώς ύπό τό (ΐόρειον τείχος v a n d e Peiraieus langs de buiten-
, -, , zijde van de noordelijke muur 

εκτός, αισθομενος νεκρούς πα- , ι ι ι ι..ι 
gaande en merkende dat er lijken 

ρά τω δημ[ω κείμενους, α μ α ο ρ h e t g a l g e n v e i d i a g e n > g t o t e 

μ ε ν Ι δ ε ϊ ν έ π ι θ υ μ ο ί , α μ α lust kreeg om er naar te kijken, 
δ έ a ö δ υ σ χ ε ρ α ί ν ο ι κ α ί maar tegelijkertijd kwaad werd op 
л, ^ , „ І _ Л І л „ . , , А , , „_; zichzelf en zich wilde afwenden, 
α π ο τ ρ ε π ο ι ε α υ τ ό ν , και » « 

en dat hij een tijdlang daartegen 
τέως μέν μάχοιτό τε και πάρα- . . , ^ ^ . 

Γ Γ Λ Γ vocht en zijn ogen trachtte te be-

καλύπτοιτο, κρατούμενος δ' oCv dekken, maar dat hij tenslotte, 

ύπό της επιθυμίας, διελκύσας door zijn verlangen beheerst, met 

τους οφθαλμούς, προσδραμών wijdopengespalkte ogen op de 
lijken toeliep onder de uitroep : 

προς τους νεκρούς ,, Ιδού υμιν, , . _ . n i ι-Γ Γ Γ „Vooruit dan maar, ellendelingen, 
ίίφη, „ώ κακοδαίμονες, έμπλή- verzadigt U maar aan het prach-

σθητε του καλοΟ θεάματος." tige schouwspel." 

Het is hier dus juist als in de Phaidoon (69 a v.v.) een strijd, die 

zich louter en alleen op het niveau der hartstochten afspeelt. De 

toorn vecht tegen de lust, maar na een vergeefse en krampachtige 

strijd wint de lust het en slaat met een ongekende felheid los. 

Hier is de afloop van het verhaal een overwinning voor de lust. 

Maar bij een strijd tussen de twee groepen van passies, zo betoogt 

Platoon (440 v.v.), komt de toorn vaak de rede helpen. De toorn 

schaart zich nooit aan de zijde van de lust (440b,e), ofschoon een 

onverstandige toorn ook bestaanbaar is (441 b, c) . Wij zouden zelfs, 

— Platoon een weinig aanvullend — durven zeggen, dat de toorn 

van Leontios zo'n onverstandige, niet door de rede geleide toorn is. 

Natuurlijk, zoals de drie klassen in de staat, zo moet ook in de 

mens ieder onderdeel zijn eigen werk doen (τα αυτού πράττων; 

441 e); maar de rede moet heersen en het θυμοειδές moet ook aan 

haar ondergeschikt blijven (441 e) . Het tegelijkertijd beoefenen van 

muzische kunst en gymnasiek kan helpen om verstand en toorn met 

elkaar te verzoenen, enerzijds door het geven van inspanning en 

opvoeding met schone lessen en oefeningen, anderzijds door het aan

sporen tot ontspanning en het tot rust brengen met harmonie en 

ritme : το μέν έπιτείνουσα καί τρέφουσα λόγοις τε καλοϊς καί μαθή-

μασιν, το δέ άνίεισα παραμυθουμένη, ήμεροϋσα αρμονία τε καί 
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(ΐιυθμώ (441 e-442a). En deze twee vermogens samen gaan dan het 

lustvermogen beheersen (442 a ) . 

Als een van de delen der ziel opstand pleegt tegen de andere 

delen, dan is er ziekte. Deugd nu kan naar het schijnt in een zekere 

gezondheid, schoonheid en welstand van de ziel bestaan, maar on

deugd in ziekte, lelijkheid en zwakheid : ' Α ρ ε τ ή μέν άρα, ώς 

ioiKEV, ύ γ [ ε ι ά τέ τις öcv είη και κάλλος και ευεξία ψυχής, κακία 

δέ νόσος τε και αίσχος και ασθένεια (444 d-e). 

δ. Zoals er drie klassen van mensen zijn en drie delen der ziel, 

zo zijn er ook drie soorten lust (583). Alleen de lust van de wijsgeer 

is zuiver ( κ α θ α ρ ά ; 583 b ; κ α θ α ρ ά ν ή δ o ν ή ν ; 584 c) . Maar 

wanneer men alleen maar lustvol leeft of „θυμοειδές", dan is de lust 

met onlust vermengd (583-587). Als echter bij een wijsgeer de ge

hele ziel zich door de rede laat leiden, en geen enkel van haar delen 

in opstand is, dan volbrengt zij niet slechts in het overige haar taak 

en is zij niet alleen rechtvaardig, maar dan geniet ook ieder van 

haar delen in zichzelf de edelste genoegens en ook zoveel mogelijk 

de meest echte lust : τω φιλοσοφώ άρα έ-κομένης άπάσης της ψυχής 

καΐ μή στασιαζοΰσης έκάστω τω μέρει υπάρχει είς τε τάλλα τα 

έαυτοΰ πράττειν και δικαίω είναι, καΐ δή καΐ τάς ήδονάς τάς έαυτου 

ёкасгго και τάς βελτίστας και είς το δυνατόν τάς άληθεστάτας 

καρπουσθαι (586e). Maar wanneer in plaats van het verstand een 

van de andere delen van de ziel de leiding heeft, dan mist niet alleen 

dat deel zijn eigen lust ( τ ή ν έ α υ τ ο ΰ ή δ ο ν ή ν ; 587a), maar 

jagen ook de andere delen een lust na die hun vreemd is: άλλοτρίαν 

каі μή αληθή ήδονήν (587a). 

ε. Wanneer Platoon in het tiende en laatste boek dan zijn staats

leer nog eens overziet, komt hij tot de bevinding, dat alles in de 

staat goed geregeld is, vooral t.o.v. de dichtkunst (595 a ) . Na de 

beschouwingen over de delen van de ziel is het immers des te duide

lijker geworden, dat de μιμητική 77) buitengesloten moet worden 

(595 a ) . Tragedie is een λώβη — een verderfelijk iets — voor de 

gezindheid der toeschouwers. Want iemand die nabootst staat op 

de derde plaats van de waarheid af (597e). Eerst komt de idee, dan 

de reële imitatie van de vakman en dan pas de nabootsing door de 
kunstenaar ( 597 v.v. ). Nabootsing is daarom spel en geen ernst : 

77) Koller heeft bewezen, dat μιμητική in deze passage „ein dialektisches Mon
strum" (Ы. 67) is en afwijkt van de normale Griekse en ook Platoonse betekenis 
van ,,Darstellung", „Ausdruck". Ook Trench (Mimesis, Ы. 13) had dit reeds 
opgemerkt. 
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είναι παιδιάν τίνα καΐ ου σπουδήν τήν μ[μησιν, τους τε της τραγικής 

ποιήσεως άπτομένους ιιάντας είναι μιμητικούς . . . . (602 b) . En 

daar de kunst op de derde plaats na de waarheid komt, sluit zij zich 

niet aan bij het verstand, maar is daar ver van verwijderd : ή μιμη

τική πόρρω μεν της αληθείας öv τό αυτής Εργον απεργάζεται, πόρρω 

δ' α6 φρονήσεως δντι τω έν ήμίν προσομιλεΐ τε καΐ εταίρα και φίλη 

εστίν έπ' οϋδενί ύγιεΐ ούδ' άληθεί (603 a-b). 

De mimesis bootst immers handelende mensen na ( π ρ ά τ τ ο ν 

τ α ς φαμέν α ν θ ρ ώ π ο υ ς ; 603c), die tengevolge daarvan ge

lukkig of ongelukkig zijn en zich daarover verheugen of bedroefd 

zijn. Door de rede wordt men aangespoord zich tegen dat verdriet 

te verzetten, terwijl de hartstocht er toe drijft er aan toe te geven : 

το δε Μλκον επί τάς λΰπας αυτό τό πάθος (604a-b). De rede nu 

zegt, zich zo gelaten mogelijk te houden onder de wisselvalligheden 

des levens, terwijl de droefheid ons verhindert om datgene te doen 

wat zo gauw mogelijk moet gebeuren : δ τε δει έν αϋτοϊς δτι τάχιστα 

παραγίγνεσθαι ήμΐν, τούτω έ μ π ο δ ώ ν γιγνόμενον τό λυπείσθαι 

(604 c) . Men moet daarom niet als een kind dat zich gestoten heeft 

de zere plek blijven vasthouden en steeds maar doorschreeuwen, 

doch de wonde zo snel mogelijk trachten te genezen : έθίζειν τήν 

ψυχήν δτι τάχιστα γίγνεσθαι προς τό Ιάσθαι 'ιατρική θρηνωδίαν 

άφανίζοντα (604c-d). Aan die redelijke voorschriften wil het beste 

deel van de ziel wel gehoorzamen, maar het deel dat ons naar het 

herdenken van het ongeluk en naar het weeklagen trekt is redeloos 

(604d). En dit laatste juist, dit hartstochtelijke, geeft velerlei stof 

tot nabootsen ; terwijl daarentegen een redelijke, kalme gezindheid, 

die zichzelf steeds gelijk blijft, niet gemakkelijk te imiteren en ook 

in de imitatie niet gemakkelijk te herkennen is, vooral voor zulk een 

vergadering van allerlei soort mensen als er in het theater bijeen

komt, mensen die van zulk een gezindheid geen denkbeeld hebben 

(604 e) . Daarom mag de tragedie niet opgenomen worden in de 

ideale staat. Zij wekt immers het lagere deel der ziel op en bederft 

daarom het verstand (605 b) . 

Nu volgt een passage die ons iets van de oude regie laat zien en 

tevens de uitwerking van de tragedie op de toeschouwers : 

605c Οι γαρ που βέλτιστοι ημών Wij allen toch, de besten niet 

άκροώμενοι 'Ομήρου f) άλλου uitgesloten, als wij Horneros of 

τινός των τραγωδοποιων μίμου- een andere tragediedichter een 
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d μένου τινά των ηρώων έν πενθεί 

όντα κσί μακράν βησιν αιτοτεί-

νοντσ έν τοις οδυρμοίς f) καΐ 

άδοντας τε καΐ κοπτομένους, 

οΐσθ' δτι χαίρομέν τε και έν-

δόντες ημάς αυτούς έπόμεθα 

σ υ μ π ά σ χ ο ν τ ε ς καΐ σπου

δάζοντες επαίνου μεν ώς αγα

θόν ποιητήν, δς 6tv ημάς δτι 

μάλιστα οϋτω διαθί|. 

606d Και περί αφροδισίων δή και 

θ υ μ ο ύ καΐ περί πάντων των 

έ π ι θ υ μ η τ ι κ ώ ν τε καΐ λυ

πηρών και ηδέων έν τη ψυχή, 

α δή φαμεν πάση πράξει ήμϊν 

£πεσθαι, δτι τοιαύτα ήμδς ή 

ποιητική μίμησις εργάζεται" 

τρέφει γαρ ταύτα άρδουσα, 

δέον αυχμεϊν, και άρχοντα ήμϊν 

καθίστησιν, δέον άρχεσθαι αυτά 

ίνα βελτίους τε και ευδαιμονέ-

held horen nabootsen, terwijl deze 

zich in zijn leed met veel woorden 

beklaagt en jammert en zich op 

de borst slaat, dan scheppen wij 

daar vermaak in en geven we er 

ons aan over en volgen we hem 

met deelneming en beijveren wij 

ons, hem die ons het meest op die 

manier in stemming brengt, als 

een goede dichter te prijzen. 

En ten opzichte van sexuele 

lustgevoelens en toorn, en alle be

geerten, zowel onaangename als 

aangename gevoelens in de ziel, 

waarmee we toch in de praktijk 

steeds te maken hebben, heeft de 

dichterlijke imitatie dezelfde uit

werking ; door ze te besproeien 

laat zij immers groeien wat zij 

moest laten verdorren en ze laat 

datgene in ons overheersen, wat 

zelf beheerst moet worden opdat 

wij beter en gelukkiger inplaats 

Maar als we daarentegen zelf in zorgelijke omstandigheden komen 

("Οταν δέ οΐκεΐόν τινι ημών κήδος γένηται; 605 d), stellen we er 

prijs op onszelf te beheersen en rustig te blijven. 

In het theater vermaken wij ons over dingen, waarover wij ons in 

het gewone leven zouden schamen (605 e) . W a t wij in ons normale 

leven onderdrukt houden ( τ ό ß l g κ α τ ε χ ό μ ε ν ο ν ; 606a), dat 

wordt juist door de dichter verzadigd (πιμπλαμένον; 606 a ) . Het 

opgaan in het leed van een ander dragen wij vanzelf over op ons 

eigen leed (άπολαΰειν ανάγκη άπα των αλλότριων είς τα οικεία; 

606b). W a n t als men bij die dingen zijn gevoel voor medelijden 

voedt ( τ ο έ λ ε ι ν ό ν ; 606b), kan men er dat niet gemakkelijk 

onder houden bij zijn eigen leed. 

Hetzelfde geldt voor het komische. W a n t de lust tot grappen-

maken, die wij door het verstand bedwongen hebben (τω λόγω 

κ α τ ε ί χ ε ς ; 606c), laat men dan los (τότ' αΰ άνιεΐς; 606c). 
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στεροι αντί χειρόνων και άθλι- van slechter en ongelukkiger wor-
ωτέρων γιγνώμεθα. den. 

Het moet dus voorkomen worden, dat op deze wijze lust en onlust 

in de staat de baas gaan spelen (607a). 

Maar als de poëzie haar recht om in een goede staat te wonen 
bewijst, zal Platoon ze met vreugde opnemen (607c), want hij moet 
bekennen, dat hij zelf ook door de dichtkunst gegrepen wordt 
(607 d ) . De dichters mogen daarom haar goed recht gerust in proza 
verdedigen, dat zij niet alleen aangenaam maai ook nuttig is voor 
de staten, de burgers en voor het leven der mensen : ώς où μόνον 

ή δ ε t α άλλα και ώ φ ε λ ί μ η προς τάς τιολιτεΐας καΐ τον β(ον τον 

άνθρώπινόν έστιν; (607 d-e). Maar als zij in die verdediging niet 

slagen, moeten wij met haar handelen zoals mensen doen die een 

verkeerde liefde met geweld onderdrukken (βία μέν δμως ανέχονται; 

607e). 

XII. Theaitetos 

Een dialoog over de vraag, wat kennis is. — Sokrates beoefent 
de geestelijke verloskunde en wil daarom Theaitetos helpen bij de 
geboorte van zijn geesteskinderen. In dit verband plaatst hij de op
merking, dat vroedvrouwen door medicijnen toe te dienen en door 
bezweringen (έπάδουσαι; 149 d) de weeën kunnen opwekken en 
ook verzachten (έγείρειν και μαλθακωτέρας ποιεΐν), waar
door degenen die moeilijk kunnen bevallen toch bevallen (καί τίκτειν 
τε δή τάς δυστοκούσας; 149d). 

XIII. Sophistes 

α. Het maken van distincties (διάκρισις) wordt genoemd: κα

θαρμός τις (226 d ) . 

β. 227 d geeft in verband met de distinctie deugd/ondeugd een 

soort definitie van katharsis : „Het ene laten zitten, maar er uit

drijven alwat iets minderwaardigs mocht zijn : λείπειν μέν θάτερον, 

έκβάλλειν Ък όσον &ν fj πού τι φλαϋρον. 

γ. Als voorbereiding tot het vormen van goede inzichten is ook 

katharsis nodig ; zoals een dokter het lichaam reinigt om het 't voor

deel te verschaffen van goede spijzen door eerst de belemmeringen 

daarvoor er uit weg te nemen (τα έ μ ι τ ο δ ί ζ ο ν τ α ; 230c), zo gaat 

het ook met de ziel. Zij kan geen voordeel trekken van leerstof die 

voorgezet wordt, voordat men de geestelijke belemmeringen heeft 

weerlegd (230 d ) . 
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XIV. Philebos 

Hier worden toestanden beschreven, waarin lust en onlust 
tegelijkertijd bestaan ( 36 b-c ; 4 7 c ) . Het voorbeeld hiervoor is juist 
de tragedie, waarbij de toeschouwers tegelijkertijd lachen en huilen : 
каі μήν και τάς γε τραγικός θεωρήσεις, οταν &μα χαίροντες κλάωσι, 

μέμνησαι; (48 a ) . 

XV. Timaios 

α. Men moet van het Muzische een zinrijk gebruik maken ; niet 

voor redeloos genot, zoals dat tegenwoordig gebruikelijk schijnt : 

ούκ έφ' ή δ ο ν ή ν α λ ο γ ο ν καθάπερ νυν είναι δοκεΐ χρήσιμος 

(47d) . Muziek is ons gegeven om de omloop der ziel (ψυχής περ(-

οδον) tot regelmaat en samenklank te brengen (είς κ α τ α κ ό σ μ η -

σ ι ν και συμφωνίαν; ibid.). 

β. 69 ν.ν. geeft een beschrijving van het samenstel van ziel en 

lichaam met hun verschillende vermogens, zoals we dat in de Politeia 

gezien hebben. Ik citeer hier, samen met de vertaling van Jan 

P r i n s 7 8 ) , een fragment, dat de „inhoud" weergeeft van het redeloze, 

sterfelijke deel der ziel : 

69c προσωκοδόμουν το θνητόν, 

δεινά και αναγκαία έν έαυτω 

d παθήματα Εχον, πρώτον μέν 

ή δ ο ν ή ν , μέγιστον κακοϋ δέ

λεαρ, Μπειτα λ ύ π α ς , αγαθών 

φυγάς, έτι δ' αΰ θ ά ρ ρ ο ς καΐ 

φ ó β ο ν άφρονε συμβούλω, 

θ υ μ ò ν δέ δυσπαραμύθητον, 

ε λ π ί δ α δ' εύπαράγωγον" α 1-

σ θ ή σ ε ι δ έ ά λ ό γ ω και έπι-

χειρητη παντός ë ρ ω τ ι συγκε-

ρασάμενοι ταύτα, αναγκαίος 

το θνητόν γένος συνέθεσοΓν. 

Zij (d.i. de schepselen die het 

sterfelijke leven maken) bouwden 

daarbij nog de sterfelijke zielsoort, 

die vreeselijke, uit noodzaak ge

sproten aandoeningen in zich 

bergt, vooreerst Genot, dat 

grootste lokaas des kwaads, ver

volgens Pijnen, die ons het goede 

doen ontvluchten, dan Overmoed 

en Vrees, die twee onnadenkende 

raadgevers, en Begeerte, zo moei

lijk te bedaren, en Hoop, zo licht 

te misleiden. En na die te hebben 

samengemengd met redeloze ge

waarwordingen en met Lust, die 

aan alles de hand slaat, stelden 

zij overeenkomstig Noodzaak de 

sterfelijke zielsoort samen. 

^8) Jan Prins, Platoon's Timaios, Antwerpen-Den Haag 1937. 
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Overmatige lusten en onlusten zijn voor Platoon de grootste 

ziekten der ziel (86b) . Maar „welhaast in alle gevallen waarin op 

onbeheerste genotzucht wordt gesmaald, alsof het moedwillig 

slechten betrof, is die smaad onverdiend. Niemand immers is moed

willig slecht, maar door eenigerlei slechten lichamelijken aanleg (δια 

δε πονηράν Μξιν τινά του σώματος) of door verkeerde opvoeding 

wordt de slechte slecht, en ieder overkomt dit als iets vijandigs en 

buiten zijn wil" (86d-e, vert. J .Prins). 

XVI. Nomoi 

α. In het begin van Boek II stelt Platoon zich de vraag, wat nu 

wel de juiste opvoeding is (τήν ορθήν ιταίδεισν, 653 a ) . — De eerste 

indrukken van het kind zijn die van last en onlust, en met deze in

drukken treden ook voor het eerst deugd en ondeugd de ziel binnen. 

De redelijke regeling van het verstand treedt pas later op. De op

voeding nu regelt juist die gevoelens al voordat het verstand invloed 

uit kan oefenen. Als dan het verstand ontwaakt, neemt dat de leiding 

over (653 b-c). Van deze beteugeling van lust en onlust wordt in 

het leven nogal eens afgeweken en zo gaat er veel goeds verloren 

(653 c) . Daarom gaven de goden aan de mensen als ontspanning 

( α ν ά π α υ λ α ς ; 653 d) de godenfeesten, de Muzen en Dionysos 

om hen weer op te richten (ΐν' έπανορθώνται; 653d) . De goden 

schonken ons ook het lustvolle gevoel (αΐσθησιν μεθ' ήδονης; 654 a) 

voor ritme en harmonie. Dit is een eerste vorm van opvoeding. Maar 

slechts die lichaamshoudingen en toonsoorten zijn goed, die de uit

beelding zijn van de deugdelijkheid van ziel of lichaam (655 b) . 

Daarom moet er een wettelijke regeling bestaan om slechts goede 

muziek te produceren (657a). 

Niet zomaar de lust van de eerste de beste (των γε επιτυχόντων; 

658 e) moet echter over muziek beslissen. Datgene wat zedelijk het 

beste is, is de ware toetssteen voor muziek (659a). Daarom moet 

men ook met betrekking tot de opvoeding een selectie maken in de 

muziek (659 d ) . 

Als de staat dus met goede wetten op matigheid en zelfbeheersing 

aanstuurt, mag hij kunsten en andere uitingen van lust gerust toe

laten (673 e) . Maar als zoiets tot louter willekeurige ontspanning 

(ώς π α ι δ ι ά ) dient, moet Platoon het afwijzen. 

Platoons houding in het voorafgaande betoog lijkt zo wel milder 

dan in zijn Gorgias en zijn Politela. 
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p. De moeders doen met hun kinderen hetzelfde als de priesteres
sen der Korybantische mysteriën. Zij brengen hun kinderen niet in 
slaap door cusí maar door beweging. Zij wiegen ze in hun armen 
en zingen daarbij een liedje (790d). Zoiets gebeurt er ook, wanneer 
men iemand van Bakchische vervoering wil genezen (καθάπερ ή 

των έ κ φ ρ ό ν ω ν Β α κ χ ε ι ώ ν Ιάσεις; 790e). Daar ziet men ook 

beweging in dans en muziek. De verklaring voor dit verschijnsel kan 

men zich als volgt denken : 

790e Δ ε ι μ α [ ν ε ι ν εστίν που 

ταυτ' αμφότερα τα πάθη, καΐ 

Ιστι δε[ματα δι' 2 ξ ι ν φ α ύ -

791 λ η ν τ η ς ψ υ χ ή ς τίνα. δταν 

οδν Ιξωθέν τις προσφέρη τοις 

τοιοΰτοις πάθεσιν σεισμόν, ή 

των Εξωθεν κρατεί κίνησις 

προσφερόμενη τήν εντός φοβε-

ράν οΰσαν καΐ μανικήν κίνησιν, 

κρατήσασα δέ, γαλήνην ήσυ-

χ[αν τε έν τη ψυχή φαίνεσθαι 

άπεργασαμένη της περί τα τής 

καρδίας χαλεπής γενομένης έ

καστων πηδήσεως, παντάπασιν 

άγαπητόν τι, τους μέν ύπνου 

λαγχάνειν ποιεϊ, τους δ' έγρη-

γορότας όρχομένους τε καΐ αύ-

λομένους μετά θεών, οΐς Αν 

καλλιρουντες Εκαστοι θύωσι, 

κατεργάσατο αντί μανικών ήμΐν 

διαθέσεων Ε ξ ε ι ς Ι μ φ ρ ο -

ν α ς ^χειν. 

Beide toestanden (slapeloosheid 
van kinderen en „Korybanten-
ziekte") zijn een soort angst en 
ontstaan uit een of andere onge
zonde zielstoestand. Als men nu 
dergelijke toestanden met een be
weging van buitenaf tegemoet-
treedt, dan gaat de beweging van 
buitenaf de inwendige beweging 
van angst en razernij beheersen, 
en deze beheersing is duidelijk te 
merken aan een rust die in de ziel 
komt en aan het ophouden van het 
in al deze gevallen voorkomende 
beangstigende kloppen van het 
hart ; een in alle opzichten ver
blijdende verandering doet de kin
deren in slaap vallen en brengt de 
wakkere geesteszieken door dans 
en fluitspel met behulp van de 
goden, waaraan ieder onder ge
lukkige omstandigheden offers 
brengt, vanuit een toestand van 
razernij weer in een toestand van 
bezonnenheid. 

Daaruit volgt, dat iedere ziel die van kindsbeen af onder invloed 

van de angst staat, door gewenning daaraan steeds angstiger wordt. 

Zoiets is dus meer een scholing tot lafheid dan tot dapperheid. Het 

is dus scholing tot dapperheid, als men zich er aan gewent de 
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angsten te overwinnen. Z o is dus de bewegingsgymnastiek van 

jonge kinderen van invloed op een gedeelte van de deugd die ze 

moeten verwerven (791 b-c). 

Toch bestaat de beste opvoeding niet in het alleen maar lust geven 

en de onlust vermijden. Men moet hierbij een zeker midden ( το 

μ έ σ ο ν ) betrachten. De jeugd is echter de meest gevoelige leeftijd 

voor zulk een vorming (792 c-e). 

3. PLATOON EN ARISTOTELES 

Korte conclusie uit dit hoofdstuk 

Het is niet doenlijk, op het einde van dit hoofdstuk de leer van 
Platoon en de leer van Aristoteles uit de Academie-tijd over de 
aspecten van het gevoelsleven, die van belang zijn voor de katharsis, 
samen te vatten of met elkaar te vergelijken. 

De leer van Platoon is immers over bijna al zijn dialogen ver
spreid, met elementen van ontwikkeling daarin en met onoplosbare 
tegenspraken. Finsier waagt zich daarom ook niet aan een systema
tiek van Platoon's leer over de poëzie7 9). 

Van Aristoteles bezitten we uit deze tijd slechts brokstukken, 
waardoor systematisering en vergelijking tenenenmale uitgesloten is, 
wil men wetenschappelijk blijven. 

De enige opzet van dit hoofdstuk was dan ook, de beschikking te 
krijgen over bouwstenen en grondslagen voor de volgende twee 
hoofdstukken, waarin ik telkens een duidelijke katharsis-tekst be
spreek, rondom welke men het hier verzamelde materiaal kan groe
peren. 

Wel kunnen we nu alvast — wat Finsier ook doet met betrekking 
tot de poëzie ·— enkele grote, opvallende dingen opsommen. 

Tot aan de tijd van de Politeia overheerst bij Platoon de positieve 
toon. Het enthousiasme van de inspiratie wordt erkend en in zijn 
meeslepende werking beschreven (Apologie, Kritoon, loon. Sym
posion). Daar tussendoor klinkt een enkel geluid van kritiek in de 
Gorgias, of liever een nog positief bedoelde aanwijzing, hoe men de 
dichtkunst niet en wel moet opvatten, wil zij juist zijn. In de Phai-
dros is zij met de andere uitingen van enthousiasme zelfs een hoog-

Τ β ) Finsier, Ы. 215. 
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gewaardeerde gave der godheid. In de Politeia staat een scherpe 
kritiek en afwijzing, nadat de Phaidoon het gevaar van het autonome 
gevoelsleven in het algemeen gesignaleerd had. Na de Phaidoon 
vernemen we niet veel nieuws meer in de lijn van deze syntheti
serende gedachtengang, totdat we in de Nomoi weer ontdekken, 
dat de kunst onder bepaalde voorwaarden in de staat geduld wordt. 
W a t de Gorgias uitsprak als een waarschuwing aan het adres van 
de dichter, wordt hier als een bevoegdheid tot oordelen en regelen 
in de handen der besten gelegd. — De beste passages voor het doel 
van deze studie zullen die blijken te zijn, waar gesproken wordt over 
de autonomie van de passies (Phaidoon, Politeia), over de samen
stelling van de menselijke ziel en haar vermogens (Timaios) en over 
de werking van bepaalde technieken als wiegen en zingen op het 
tot rust brengen van de angst (Nomoi). 

Heel deze gedachtengang van Platoon heeft Aristoteles gekend 
en stellig verwerkt. In hetgeen wij over hebben van zijn dialogen 
bespeuren wij geen kritiek of afwijzing en geen overdreven zorg 
voor de uitingen van het gevoelsleven. Hij erkent de lust als gerecht
vaardigd, ook voor de kunst, maar staat wel een ascese van de lust 
voor vanuit hetzelfde meson-beginsel, dat wij in de Wetten van 
Platoon constateerden (Protreptikos). Hij kent de enthousiaste in
spiratie, en vooral (hierin misschien nu al iets verder denkend dan 
Platoon) een geschikt maken tot passief, gevoelsmatig ondergaan, 
waarbij het verstand uitgeschakeld is en het gevoel op zichzelf, — 
min of meer autonoom werkend — iets moet doormaken (De Philo-
sophia ). 

Het zou misschien nog zin kunnen hebben na te gaan, of Platoon 
en Aristoteles andere bronnen benut hebben voor hun leer over het 
menselijk gevoelsleven. Alleen al de lectuur van hun teksten wijst 
ons naar de Dionysos-cultus, het Korybantisme, Pythagoras en de 
Griekse medici. Het staat dus wel vast, dat Platoon en Aristoteles 
niet de grondleggers zijn van de theorieën over katharsis, maar dat 
deze uit het oudere Griekse cultuurgoed stammen, hoezeer die theo
rieën ook onder de invloed van deze twee grote denkers verder uit
gebouwd zijn en geschikt gemaakt om opgenomen te worden in het 
gehele denken van het Westen. Voor deze studie volstaan wij m.i. 
met het erkennen van dit algemeen gegeven. Nadere bijzonderheden 
hierover — ofschoon niet in alle onderdelen volledig overeenstem
mend — kan men vinden bij Howald, Meier, Wehrli, Bignami en 
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Kol ler 8 0 ) . Vooral echter Jeanne Croissant is in dit opzicht volledig 

overtuigend. 

W a a r ik de oudere Grieken nodig heb voor een bepaald onder

deel, zal ik hen in de volgende hoofdstukken benutten. 

8 0 ) Wehrii, Ethik ; Bignaml, Catarsi ; Koller vooral Ы. 125 ν.ν. — Vergelijk ook 
voor Howald de boekbespreking van H. Abert, Jahresbericht über die Fortschritte 
der klassischen Altertumswissenschaft 193 (1922), bl. 45-6. 
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H O O F D S T U K II I 

ArisfoteZes gaat zelfstandig doordenken 

op de leer van Platoon 

347-335 

KATHARSIS DOOR MUZIEK 

ARISTOTELES is in zijn denken stellig uitgegaan van een bepaalde 
eenheid, van een samenhangende reeks ideeën. ,,Trotzdem be

hält jedes Teilgebiet den Charakter der Problemforschung, die nie
mals in der äusseren Form der Abgeschlossenheit und konstruktiven 
Sauberkeit ihre Befriedigung findet, sondern sich beständig ver
bessert, umwirft, was sie zuvor aufgerichtet hat, und neue Wege 
sucht" 1 ) . — „Aristoteles' Ziel war die Katharsis des philoso
phischen Bewusstseins von seinen mythischen und metaphorischen 
Bestandteilen und die Herausarbeitung der streng wissenschaft
lichen Grundlagen seiner in ihren Hauptzügen von Piaton über
kommenen Weltanschauung" 2 ). 

Ik zal het dus niet wagen — nu ik in dit en het volgende hoofd
stuk de katharsis-leer van Aristoteles ga reconstrueren —· hierin 
naar een vast afgesloten systeem te zoeken, naar een definitief en 
volkomen helder antwoord op de kwesties die zich voordoen. 

Ik heb daarom een concentrische methode gekozen. In dit hoofd
stuk —• handelend over de overgangsjaren van de meester —• be
spreek ik eerst de centrale katharsis-tekst uit de Politika, geef daar
voor een min of meer volledige verklaring voor zover het tot nu toe 
verwerkte materiaal dit toelaat ; dan plaats ik deze tekst in zijn 
context : het laatste deel van de Politika ; vervolgens zoek ik in 
andere werken uit deze periode (Eudemische Ethiek, De Juventute 
et Senectute, De Vita et Morte, De Respiratione, De Longitudine et 
Brevitate Vitae, Problemata), die kwesties samenhangend met het 
gevoelsleven bespreken, naar plaatsen die de eenmaal gevonden in
zichten kunnen verduidelijken of bevestigen. 

Hetzelfde zal dan moeten gebeuren in het volgende hoofdstuk 
met de katharsistekst uit de Poetika. 

!) Jaeger, o.c Ы. 401. 2 ) Jaeger, o.e. Ы.402. 
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Deze methode van langzaam doen aanslibben maakt wel her

halingen en verwijzingen noodzakelijk, maar lijkt mij verkieslijker 

dan met kris-kras door elkaar lopende citaten een systeem te maken 

van hetgeen Aristoteles niet als systeem gebouwd heeft. 

Wel is het gerechtvaardigd, regelmatig om zo te zeggen met 

iedere volgende bladzijde het in de telkens voorafgaande bladzijden 

besproken materiaal van Platoon en Aristoteles te laten doorklinken 

en mede-interpreteren. Dit materiaal moet immers bij Aristoteles zelf 

ook medebepalend zijn geweest voor zijn verder denken. 

1. POLITIKA - 1342 a 1-16 - IN HET LICHT 

VAN HOOFDSTUK II 

Als centrale tekst beschouwen we nu Politika 1342 a 1 - 1342 a 16. 

Uitgangspunt is hier de bespreking van de toonaarden in de muziek. 

Aristoteles oordeelt, dat men ze alle moet gebruiken, maar niet alle 

toonaarden voor eenzelfde doel. 

1342a 

Φανερον δτι χρηστέον μέν Het is duidelijk, dat men alle 

πάσαις ταΐς άρμονίαις, où τόν 

2 αυτόν 5è τρόπον πάσαις χρη

στέον, άλλα προς μέν τήν παι-

3 δε(αν ταΐς ήθικωτάταις, προς 

δέ άκρόασιν έτερων χειρουρ-

4 γοΰντων και ταΐς πρακτικαΐς 

και ταΐς ένθουσιαστικαΐς. Ό 

5 γ α ρ περί ένίας συμβαίνει πάθος 

ψυχάς Ισχυρώς, τοϋτο έν πάσαις 

6 υπάρχει, τω δέ fjrrov διαφέρει 

καΐ τω μάλλον, οίον Ελεος καΐ 

7 φόβος, Ετι δ' ενθουσιασμός. ΚαΙ 

8 γαρ ύπο ταύτης της κινήσεως 

κατοκώχιμοί τινές ε'ισιν' έκ δέ 

9 των ιερών μελών όρώμεν τού

τους, δταν χρήσωνται τοις έ-

toonaarden moet gebruiken, maar 
niet alle toonaarden op dezelfde 
manier ; men moet juist voor de 
opvoeding van de meest karakter-
vormende toonaarden gebruik 
maken, voor een gehoor echter — 
waarbij een andere groep speelt 
—• ook van de activerende en de 
inspiratiegevende toonaarden. Het 
affect immers, dat sommige na
turen hevig overvalt, dat is in alle 
mensen aanwezig, bij de een min
der sterk dan bij de ander, zoals 
bijvoorbeeld medelijden en angst 
en, •— niet te vergeten .— inspi
ratie. Want zelfs voor die laatste 
emotie zijn sommigen vatbaar. W e 
bemerken echter, dat deze men
sen, telkens wanneer ze gebruik 
gemaakt hebben van melodieën 
die het gevoelsleven in een toe-
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10 ξοργιάζουσι. τήν ψυχήν μέ-

λεσι, καθιστάμενους ώσπερ la

ll τρείας τυχόντας και καθάρ-

σεως. Ταύτο δή τοοτο άναγ-

καΐον πάσχειν και τους έλεήμο-

12 νας καΐ τους φοβητικους καΐ 

τους δλως παθητικούς, τους δ' 

13 άλλους καθ' δσον επιβάλλει 

των τοιούτων έκάστω, καΐ πάσι 

14 γίγνεσθαΙ τίνα κάθαρσιν και 

κουφίζεσθαι μεθ' ήδονης. Ό -

15 μοίως δέ και τα μέλη τα κα

θαρτικά παρέχει χαράν άβλαβη 

16 τοις άνθρώποις. 

stand van waanzin brengen, door 

de gewijde melodieën rustig wor
den, alsof zij een geneeskrachtige 
kuur en een zuivering doorge
maakt hebben. Juist hetzelfde 
moeten ook de mensen die vat
baar zijn voor medelijden onder
vinden, de angstige en de over het 
algemeen gepassioneerde mensen, 
maar ook de andere mensen, voor 
zover zij ieder afzonderlijk van de 
emoties van dien aard last hebben, 
ja zelfs alle mensen moeten een 
zekere katharsis ondervinden en 
onder lustgevoelens verlicht wor
den. En op dezelfde manier ook 
geven de kathartische melodieën 
een onschadelijke vreugde aan de 
mensen. 

Waar nodig, zal ik bij de nu volgende exegese van bovenstaande 
tekst ook mijn vertaling rechtvaardigen. 

πάσαις ταΐς άρμονίαις. — Platoon had in zijn Politela een selectie 

gemaakt tussen toelaatbare en ontoelaatbare muziek 3 ). Aristoteles 

stelt zich hier op het standpunt, dat men iedere vorm van muziek 

moet accepteren. Het is voor hem zelfs zonder meer duidelijk 

(φανερόν). Toch zal hij deze vanzelfsprekendheid in de volgende 

regels nog verklaren : het zal blijken, dat de muziek niet zo gevaar

lijk is als Platoon meende, ook al wekt ze de passies op. Met dit 

φανερόν wordt voor iedere kenner van Aristoteles' leermeester dus 

onmiddellijk stelling genomen tegen Platoon. Hij valt hem niet per

soonlijk aan ; daarvoor heeft hij te veel aan hem te danken. Hij gaat 

integendeel uit van de objectiviteit van de feiten die hij constateert : 

daarom juist is het zo duidelijk, dat men geen enkel muzikaal genre 

uit de staat behoeft te bannen. 

Omdat het hier in het begin duidelijk handelt over een uitbouwen 

van de leer van Platoon, mogen we de leermeester ook benutten voor 

de verklaring van de leerling. 

3) Plat. Polit. 398 d v.v.. zie boven Ы. 62, XI, β. 
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ού τον αυτόν δέ τρόιτον. — Ziehier een restrictie bij het gebruik 

van de diverse modi. Deze restrictie voert tot een distinctie : 

•προς μέν τήν παιδείαν . . . . προς δέ άκρόασιν. — Een distinctie 

volgens het doel waarvoor men de muzikale genres gebruikt. 

ταΐς ήθικωτάταις. — De meest karaktervormende toonaarden. Ik 

sluit mij aan bij de opvatting van Verdenius 4 ), dat 7|θος breder is 

dan „karakter", n.l. het betekent het niet-intellectuele gedeelte van 

het menselijk innerlijk, en dit niet alleen in de Poetika, maar in alle 

werken van Aristoteles 5). Reeds Döring had de mening voorge
staan, dat 7)θος het lagere deel van de ziel, waar de gevoelens 

zetelen, betekende 6 ). Toch vertaal ik hier ηθικός door „karakter-

vormend", omdat — zoals ook Verdenius erkent 7 ) — „karakter" 

een speciaal aspect is van het niet-intellectuele gevoelsleven, name

lijk het op constante wijze reagerende gevoel, dat door de goede 

habitus van de αρετή constant goed kan reageren. In verband met 

de opvoeding gaat het hier dus stellig over een karaktervormende 

toonaard tot een moreel goed karakter. Voor het belang van een 

goede opvoeding wordt immers een bepaald soort muziek geselec

teerd. 

προς δέ άκρόασιν, έτερων χειρουργούντων. — Men kan hieruit 

opmaken, dat de pedagogische muziekbeoefening actief was. De 

kathartische werking van de muziek is dus — zoals ook uit het ver

volg zal blijken — een passief ondergaan van de opgewekte ge

voelens. Bernays ziet hierin terecht een reden om Goethe c.s. te 

weerleggen, wanneer zij bij het drama de katharsis in de acteurs 

leggen 8 ) . Hieruit volgt tevens, dat de katharsis niet primair een 

moreel doel heeft : zij staat naast de morele bekommernis van de 

opvoeder bij deze kwesties over muziek 9 ). 

ταΐς πρακτικαΐς. .—• Dit woord moet in de context een actieve zin 

hebben : niet de „praktische", maar de „activerende" toonaarden. 

Het gaat immers over modi die iets bepaalds uitbeelden met een 

bepaald effect : karaktervormend of inspirerend. Dus moet ook dit 

πρακτικός iets bepaalds uitbeelden en tot een bepaald effect leiden 

en wel in algemeen Griekse zin tot het πράττειν (handelen), tegen

over het ποιεΐν (maken) enerzijds en het θεωρητικός anderzijds. Het 

4 ) Verdenius, Meaning, Ы. 241-57. Zie ook Bignami, Poetica, Ы. 160. 
δ) Verdenius, o.e. Ы. 244. 7) Verdenius I.e. 
e ) Döring, Philologus, Ы. 706. 8) Bernays, o.e., Ы. 4. 
9 ) Vergelijk: Deussen, Ы.381; Döring, Philologus, Ы.498; Kommerell, Ы. 213. 
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zal dus hier wel over toonaarden gaan, die activiteiten uitbeelden 

en daardoor activeren 1 0 ). 

ταϊς ένθουσιαστικαϊς. ~- Ik vertaal hier „inspiratie-gevend" of 

„inspirerend" wegens de volkomen duidelijkheid van deze term bij 

Platoon n ) . Vooral de beroemde Phaidros-mythe pleit voor de be

langrijkheid van het geïnspireerde gevoel, dat daar in de hoogste zin 
verengend en verdiepend op de mens inwerkt1 2) . 

ψυχάς, ψυχήν. — Wordt hier verstaan als een realiteit in de mens, 

die geraakt kan worden door bepaalde toonaarden. Dus is het de 

ψυχή als zetel van het gevoelsleven. Vandaar de vertaling van ψυχήν 

in 1342 a 10 als „gevoelsleven", of zoals hier ·— waar het meer gaat 

over de dragers van een bepaald gevoelsleven voor zover ze zó 
geaard zijn dat hun gevoelens sterk zijn .— de vertaling „natuur". 

έν πάσαις. — Dit woord betrekt door zijn congruentie wel het 

voorafgaande ψυχάς in zijn betekenis. De gehele zin is echter 

neutraler ; daarom onze vertaling „mensen". 

τοΰτο. .— De vertaling „dat" is eigenlijk dialectisch. Ik heb het 

Griekse woord echter zo weergegeven om nog enigszins uit te 

drukken wat Aristoteles wil laten voelen. Het Algemeen Nederlands 

zou „dat" weglaten. 

διαφέρει. — In samenhang met ήττον en μάλλον weergegeven als 

„is sterk", wegens de doorwerking van het bovenstaande Ισχυρώς 

in deze uitdrukkingswijze voor verschillend aangelegde mensen. 

Ιλεος. — Zoals verschillende auteurs opmerken, blijft het voor 

ons een vraag, in hoeverre Ιλεος een passie in strikte zin kan zijn. 

Daarom zou misschien een vertaling als „medegevoel" beter op zijn 

plaats kunnen zijn. Ik doe dit echter niet, om niet al te sterk van de 

gebruikelijke terminologie af te wijken. Wel heb ik met opzet πάθος 

in 1342 a 5 door „affect" vertaald, om het medelijden onder deze 

algemene term te doen vallen. Bovendien is medelijden voor ons 

veel meer een objectief en redelijk gevoel dan deze context ons zou 

insinueren. Ik kom hier echter in een ander verband nog op terug. 

Zeker is, dat de term op deze plaats naast „inspiratie" en „angst" 

als veel meer op het subjekt betrokken gezien moet worden, dan het 

1 0 ) „πράξεις or outward activities which are the expression of a mental state" : 
Butcher, Ы. 132 ; cfr. Platoon, Nomoi, 655 d. 
" ) Apol. 22 b-c, zie boven Ы. 54, I ; loon 533 e, Ы. 55, III ; Menoon 99 c-d, 
Ы. 56 ; Phaidros 249 d, Ы. 58, β. 
1 2 ) Zie boven, Ы. 58. 
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Nederlandse spraakgebruik toe laa t 1 3 ) . Voor medelijden in onze zin 

is het ook moeilijk om van een „remiging" of „loutering" te spreken. 

Medelijden is voor ons niet „onzuiver". 

φόβος. — Ik verkies de vertaling „angst" boven „vrees", omdat 

het hier wel speciaal over het irrationele aspect van dit menselijk 

gevoel gaat. Het wordt gezien als een ττάθος. 

Ετι 6'. — Mijn vertaling van dit bijwoord is wat zwaarder dan 

gebruikelijk is. Men moet echter bedenken, dat hier het ενθουσιαστι

κούς van 1342 a 4 weer opgenomen wordt na de uitweiding over de 

normale gevoelens, die men bij alle mensen constateert. Ik heb me 

hierbij laten leiden door een Engelse vertaling als „nay m o r e " 1 4 ) . 

ενθουσιασμός. — „Inspiratie" : zie boven, bl. 78 : ταΐς ένθου-

σιαστικαΐς. Hetzelfde woord staat ook in De Philosophia van Aristo

teles in een Platoonse context 1 5 ) 

κατοκώχιμοι. — Bywater 1 6 ) spreekt m verband met dit woord 

van „accesses" van inspiratie. Dit komt overeen met de betekenis 

van het verwante substantief κατοκωχή, dat de toestand van be

zetenheid of waanzin aangeeft. Het adjectief dat hier staat, duidt 

dan op de geschiktheid of vatbaarheid van iemand voor de 

κατοκωχή. 

τινές. — Medelijden en angst zijn dus algemeen voorkomende 

passies. Inspiratie of waanzin blijft aan „sommigen" voorbehouden. 

Platoon vermeldt bij zijn waardering voor de inspiratie bepaalde be

voorrechte groepen, verliefden, priesters, mysten, kunstenaars 1 7 ) . 

μελών, μέλεσι (1342 a 10), μέλη (1342 a 15). — Van nu af wordt 

het woord μέλος (melodie) voor αρμονία (toonaard) gezet. W a t 

dus over de pedagogische en kathartische eigenschappen van de 

muziek gezegd wordt in deze passus, gaat evenzeer op voor het ver

schil m melodieën als voor het verschil in toonaarden. 
τοις έξοργιάζουσι, „die in een toestand van waanzin brengen". ·— 

Het gaat hier over dezelfde toestand als bij Platoon beschreven 

wordt in de l o o n 1 8 ) , M e n o o n 1 9 ) , Phaidros 2 0 ) en het Sympo-

1 3 ) Thomas van Aquino heeft echter nog zoveel van het Aristotelische begnp 
overgenomen, dat bij hem de misericordia m haar grondslagen een passio is cfr 
o a Summa Theologica I II q 59, 1 ad 3 , II II q 30, 3 ad 4 
1 4) Liddell and Scott, Lexicon, dl I, bl 703 
1 6 ) Zie boven, Ы 48 
i e ) Bywater, Art of poetry, comm bij Aristoteles 1449 b 27. 
" ) Phaidros 244 a-245 b, zie boven VIII а, bl. 57-8 
1 8 ) 533 e-534 a, III, bl 55 
н») 99 c-d, VII, Ы 57. 2 0 ) 244 a-245 b, VIII, bl 57-8. 
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s i o n 2 1 ) . Het zijn nagenoeg dezelfde plaatsen die ik boven citeerde 

voor de term ένθουσιαστικοάς 22 ). Waanzin en inspiratie zijn dus 

verwante begrippen. De taal van de dichter is ook dezelfde taal als 

de taal van de har t s tocht 2 3 ) . Alle affecten hebben iets extat i sch 2 4 ) . 

Deze conclusies volgen uit de citaten van Platoon, zij volgen ook 

uit de hier bij Aristoteles beschreven inspiratie in termen die op het 

extatische duiden. 

καθιστάμενους. .— Wij horen hier het passief in een bepaalde 

toestand gebracht worden, zoals De Philosophia dat beschrijft, door

klinken. Aristoteles gebruikt hier een uitdrukking, die in betekenis 

dicht bij het aldaar geformuleerde διατεθηναι25) en het διακεϊ-

σθαι 26) uit de Protreptikos ligt. De katharsis-gevende muziek leert 

niets, voedt niet op, maar maakt rustig, zoals de ingewijden in de 

mysteries rustig moeten zijn (De Philosophia) 2 7 ) . Dat is geen on

middellijk nuttig effect 2 8 ), maar een goede zielsgesteltenis, die niet 

weinig bijdraagt tot het menselijk g e l u k 2 9 ) . Hoe geheel anders is 

hier echter de toon dan in de Protreptikos en in De Philosophia. 

Daar is het de idealiserende leerling van Platoon, hier is het de 

zakelijke, sterk op de empirie gerichte Aristoteles, die beschrijft, 

ontleedt, waarneemt, alvorens de wijsgerige conclusies te trekken. 

Ό ρ ώ μ ε ν : hij heeft gezien hoe ze rustig werden. 

οσπερ Ιατρείας τυχόντας και καθάρσεως. „Alsof zij een genees

krachtige kuur en een zuivering doorgemaakt hebben." — Op

merkenswaard is, dat hier ιατρεία en κάθαρσις parallel geplaatst 

zijn. Dit brengt voor het katharsis-begrip ondubbelzinnig de medische 

vergelijking in het spel. Wij kunnen dus deze vergelijking met enige 

voorzichtigheid .— omnis comparatio claudicai ! — in het vervolg be

nutten, ook bezien vanuit de plaatsen waar Aristoteles zelf over een 

medische kuur spreekt. De sensus obvius van de onderhavige 

woorden is dan, dat het gaat over de genezing van waanzin of ge

ïnspireerd zijn (begeesterd zijn) door muziek30) en dat die genezing 
als een reiniging of zuivering gezien •wordt. Het woord „zuivering" 
wijst er op, dat er in de organisatie van het zieleleven een gestoord-
zijn opgetreden i s 3 1 ) . 
21) 215 d, e, IX, Ы. 58-9. 2 3 ) Behagel, Ы. 6. 2 5 ) Zie boven, Ы. 48-9. 
**) Zie boven, Ы. 78. **) Susemihl, Ы. 45. »») Zie boven, Ы. 47. 
2 T) De zekere bewijsplaats voor καθιστάναι in deze betekenis is Ar. Phys. 248 a 2: 
[ή ψυχή] καθίσταται καΐ ήρεμίζεται. Zie : Liddell and Scott, o.e. dl. I, Ы. 855. 

2 8 ) Zie Protreptikos, boven Ы. 44, 47. 
2 β ) Protreptikos, zie boven Ы. 47. 
3 0 ) Zie boven over het verband tussen waanzin en inspiratie. 3 1 ) Zie bl. 81. 
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Reeds de Charmides van Platoon kan ons een genezing door 

muziek doen vermoeden, die via de invloed op de gehele persoonlijk

heid bereikt w o r d t 3 2 ) . Maar de έπωδη kan ook gedeclameerd 

worden en niet gezongen. Platoon laat Sokrates zeggen, dat deze 

geneeswijze uit Thrakië afkomstig is. Men kan dus hieruit een vaag 
hypothetisch verband met de Thrakische Dionysos-cultus aanwijzen. 
Jeanne Croissant33 ) bewijst dit ook uit andere bronnen. 

Over katharsis zelf en over inspiratie hebben we teksten genoeg. 
De Eutyphroon 3 4) brengt een nieuwe term voor reinigen : άφοσιοϋν. 

De Phaidros getuigt, hoe de waanzin belangrijk is, daar ze de aan

leiding wordt tot het zoeken van loutering en initiatie en aldus ge

zondheid en bevrijding b r e n g t 3 5 ) . De Phaidoon gebruikt het ka-

tharsis-begrip i.v.m. de reiniging van moord 3 6 ), zoals ook de boven 

geciteerde Eutyphroon. Καθαιρεΐν is dus gelijk aan αφοσιοϋν. Iets 

verder 3 7 ) staat άφοσιώσθαι i.v.m. het zich kwijten van een opdracht 

van de goden. Daarop wordt de katharsis uitgelegd in de zin van 

de Platoonse ascese tegen het lichaam 3 8 ). De Sophistes past de 

medische vergelijking van purgatie toe op het uitdrijven van de on

deugd 3 9 ) en ziet er een wegnemen van beletselen in voor een verder 

gelegen d o e l 4 0 ) . 

W a t er echter psychisch gebeurt in een gevoelsleven dat katharsis 

nodig heeft, en hoe Platoon deze katharsis opvat, kan het best ge

ïllustreerd worden aan de hand van de passus van de Phaidoon die 
ik onder Χε, bl. 60-61 heb samengebracht; vooral wanneer men 

deze citaten vergelijkt met Politela 439e-444e ( Χ Ι γ , Ы. 62-64). 
Omdat Aristoteles hier stellig een ervaring met het gevoelsleven 4 1 ) 
en een psychische zuivering voor ogen heeft, zal ons juist deze ver
gelijking met Platoon het dichtst bij de zin van Aristoteles brengen. 

De Phaidoon*2) bespreekt hier een deugdzaam zijn uit vrees en 
noemt dat onverbloemd een soort bandeloosheid. Het is immers een 

3 1 ) Kommerell, o.e. Ы. 101. Moulinier heeft bewezen, dat ook in de Griekse 
traditie de betekenis van „harmonie, orde" naast de betekenis „evacuation" ge
bruikt wordt voor katharsis : Ы. 166-7,419 ; cfr. Stanford, Ы. 52. 
3 2 ) Charm. 156, zie boven IV, Ы. 55 ; vergelijk ook Theaitetos 149 d, boven XII, 
Ы. 67. 
3 3 ) o.e. Ы. 6-12. 3 7 ) 61 a-b, zie Ы. 59, X y. 
3 4 ) 4 c, zie boven Ы. 55, V. 3 8 ) 67 c-d, zie Ы. 59-60, Χ δ. 
3 5 ) Phaidr. 244 e, zie Ы. 57, VIII α, ββ. 3 0 ) Sophist. 227 d, zie Ы. 67, XIII β. 
»ο) Phaidoon 58 b, zie Ы. 59, Χ α. 4 0 ) 230 c-d, zie Ы. 67, XIII γ . 
4 1 ) Dit is immers vanaf het begin zonder meer duidelijk en wordt bevestigd door 
het woord π ά θ ο ς , passie, gevoel, affect (1342 a 5). 
4 2 ) 68d-69c, ziebl.60-1, Χε. 
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spel van vrees en lust, zonder redelijke regeling, een foutief soort 

willen zonder inzicht (φρόνησις; 69 a) , een slaafs handelen. De 

echte deugd berust op inzicht. Inplaats van een regeling van lust 

en vrees door de rede, ontstaat er bij deze foutieve handelwijze een 

controverse tussen lust en vrees. Men is rein (κάθαρσις; 69 c), als 

men niet zo meegesleept wordt door lust en vrees. Deze bij Platoon 

duidelijk morele reinheid wordt gesymboliseerd door de katharsis 

die de mysteries schenken. Deze reinheid is iets innerlijks. De 

mensen die slechts uiterlijk zijn wat ze moeten zijn, hebben maar 

een schijn-aanpassing. 

Als wij nu de passus van Aristoteles ·— voor zover ik er tot hier

toe de vertaling van verdedigd heb —• opnieuw bezien, nu het er 

over gaat het „genezen" en „reinigen" te verklaren in het licht van 

Hoofdstuk II, dan merken we op, dat Aristoteles een onderscheid 

maakt tussen het terrein van de pedagogiek, waarbij men actief 

muziek beoefent, en het gebied van de ontspanning, waarbij men 

passief toeluistert. Juist op dit laatste terrein kan men de activerende 

en manisch-inspirerende melodieën gebruiken, die dus niet primair 
voor een redelijke regeling bedoeld zijn, zoals de opvoeding dat eist, 
maar voor een toch niet redelijk af te keuren en dus van de andere 
kant weer redelijke opwekking van het gevoelsleven. Alle mensen 
hebben hiervoor in hun gevoel een klankbord, dat mee kan resoneren. 
Bij de een is het echter sterker dan bij de ander. Angst en mede
lijden zijn wat rustiger passies of affecten. Maar de manische in
spiratie met al zijn heftigheid kan ook voorkomen. Het lijkt zelfs, 
alsof men aan deze meest heftige vormen van passionele uitingen het 
beste kan laten zien, hoe een en ander werkt bij de mens. Hier 
treedt namelijk bij de „kuur" een zeker spel van passies op, maar 
dan is de tegenspeler van buitenaf geactiveerd. Dit spel van passies 
is niet af te keuren. Wan t de invloed die op deze manier van de 
gewijde melodieën uitgaat, werkt kalmerend op de manie. Het is een 
kalmte, die een psychische gezondheid bewerkt (Ιατρεία; 1342a 10). 

Het aldus kalmeren van de passies is redelijk toelaatbaar, kan dus 

— en hier zijn we weer in de Platoonse terminologie — geen vorm 

van schijndeugd zijn. Bij de schijndeugd brak immers de echte rust 

niet door, bleef er een bandeloosheid van de passies. Platoon be

reikte de rust van de passies door een rechtstreekse regeling van de 

zedelijke deugd. Bij Aristoteles echter is in de context geen sprake 

van deugd. Dat leert ons de distinctie tussen pedagogische en ka-
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thartische melodieën. Hij zoekt minstens primair de oplossing voor 
het gestoorde gevoelsleven binnen het gevoelsleven zelf. Dit lijkt 
een soort predispositie tot deugd, zonder actief ingrijpen van ver
stand en wit van de persoon die kathartisch „behandeld" wordt. 
Platoon kent alleen de dispositieve katharsis als voorbereiding tot 
goede inzichten43). Men zou het bij Aristoteles ook als een soort 
profylaxe kunnen opvatten, een profylaxe die de onderlinge strijd 
der passies kan voorkomeri, en dit ook weer louter passie/. W e 
hebben boven al geconstateerd 4 4 ), dat Aristoteles de weldadigheid 
van dergelijke passieve toestanden voor de mens erkent. Sluit hij 
daarmee de deugd uit ? — Stellig niet. Maar hij plaatst de katharsis 
ais een louter psychisch gebeuren ontologisch althans — waarschijn
lijk niet temporeel — vóór het optreden van de deugd en heeft hier
mede juist een geheel andere katharsis-opvatting dan zijn leer
meester4 5) . Toch ligt ook deze katharsis binnen het raam van het 
redelijk en dus zedelijk toelaatbare. Aristoteles vindt zulk een ka
tharsis menselijk behoorlijk, omdat het een niet meegesleept worden 
door de passies is, een groei van onrust naar rust. Hij heeft ook 
vanuit zijn nuchtere empirie aan concrete gevallen van manie ge
constateerd, dat dit menselijk mogelijk is : het blijkt een geordend 
samengaan van spanning en ontspanning, of liever, een redelijk aan
vaardbare uitweg voor de passionele gevoelsspanningen. 

De Politeia46) van Platoon brengt ons weer een stap verder in 
de verklaring. — W a t in de Phaidoon op het niveau van het ge
voelsleven een strijd tussen lust en vrees onderling was, wordt hier 
meer algemeen gezien als een botsing tussen het έπιθυμητικόν (be-
geervermogen) en het θυμοειδές (het vermogen tot eerzucht en 
toorn), zonder dat het λογιστικόν (verstand) de strijd beslecht. 
Platoon verduidelijkt dit nu ook vanuit de ervaring : Leontios begeert 
te kijken, maar wordt toornig op die lust van zichzelf en gaat er uit 
toorn tegen vechten. Dit is in de terminologie van de Phaidoon ook 
een uitwisselen van de ene hartstocht tegen de andere. De Phaidoon 
vond dit niet menselijk behoorlijk, hier blijkt het ook niet menselijk 
mogelijk te zijn. Want de schijn van beheersing wordt doorbroken 
en het uiterlijk afgedamde begeren krijgt toch zijn zin, maar nu met 

*») Sophistes 230 с, zie Ы. 67, XIII γ. 
**) Ы. 80 ; vergelijk Ы. 47, 48-50. 
4 5 ) Zie voor katharsis binnen het kader van de deugd ook Plat. Sophistes 227 d, 
zie Ы. 67, XIII β ; zie ook de citaten op Ы. 81. 
"«) 439 e-444 e, zie Ы. 62-4, XI y. 
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een ongekende heftigheid en dus verre van kathartisch-rtistgevend. 
Het psychisch foutieve optreden van Leontios heeft immers juist het 
omgekeerde bereikt van hetgeen hij w i lde 4 7 ) : de begeerte werd niet 
tot rust gebracht, maar door de hevige strijd met de toorn nog 
sterker en onredelijker gemaakt. De begeerte sloeg dus wel los, maar 
niet kathartisch. Het vermogen tot toorn had aan de rede onder
geschikt moeten blijven 4 8); dan zou de rede waarschijnlijk tot een 
kalmer optreden gemaand hebben en daardoor psychisch evenwicht 
hebben gebracht 4 Э ). Voor zo'n psychisch evenwicht nu kan de 
muziek een goede hulp zijn, niet door het wisselend spel van span
ning tegen spanning, maar door een geordend samengaan van span
ning en ontspanning 5 0 ) . Deze spanning en ontspanning ontstaat 
door het loslaten (άνιεΐσα) van het begeervermogen enerzijds en 
een anderzijds redelijke regeling door muziek en verstandelijk be
ïnvloeden (έπιτείνουσα και τρέφουσα). De redeloze regeling door 
toorn geeft alleen maar spanning, zoals blijkt uit het verhaal van 
Leontios, en wel spanning die weer vol onrust losslaat. De redelijke 
regeling van de deugd is gezondheid, die wars is van de onderlinge 
strijd der zinnelijke vermogens 5 1 ). ·— Zeer duidelijk is hier uitge
sproken, dat opvoeding en onderwijs de juiste inspanning en de 
mogelijkheid tot een redelijke regeling opvoeren en dat de muziek 
ontspanning en rust kan schenken, wat ook stellig door de rede als 
behoorlijk erkend wordt. 

Platoon gebruikt hier de pedagogische en kathartische zin van de 
muziek door elkaar, vandaar dat de deugd weer ter sprake moet 
komen. Aristoteles echter heeft van het begin af een scherpe 
distinctie gemaakt tussen de pedagogische, karaktervormende toon
aarden en de kathartische. Vandaar dat hij de deugd niet in de 
laatste betrekt, maar eerder de voorwaarde beschrijft om tot een 
pre-morele dispositie te komen of die te handhaven, een profylaxe 

4 T ) Men denke aan de „Gegenwille" van de moeder die geen geluid mag maken 
bij haar ziek kind. Freud, Votlesungen, Ы. 9. 
4 8 ) 441e. 
4 9 ) Volgens Freud (Vorlesungen, Ы. 59-60) heeft de ervaring hem geleerd, „dass 
die seelische und somatische Macht einer Wunschregung, wenn deren Ver
drängung einmal misslungen ist, ungleich starker ausfallt, wenn sie unbewusst, 
als wenn sie bewusst ist, so dass sie durch das Bewusstmachen nur geschwächt 
werden kann. Der unbewusste Wunsch ist nicht zu beeinflussen, von allen Gegen-
strebungen unabhängig, wahrend der bewusste durch alles gleichfalls Bewusste 
und ihm Widerstrebende gehemmt wird". 
s o ) 441 e-442 а ; zie ook 376 e, Ы. 62, XI α. 5 1 ) 444 d-e. 
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aangeeft om de spanningen van een schijndeugd te voorkomen en 

condities stelt waaronder schijndeugd op te lossen is. 

Iets verder in de Politela beschrijft Platoon dan de ideale toestand 

van het zieleleven 5 2 ) . Niet het έτιιθυμητικόν of het θυμοειδές moeten 

de leiding hebben, maar de rede, dan is men er zeker van dat de 

krachten van de ziel niet tegen elkaar in opstand komen, dan is ook 

het lustgevoel in alle vermogens „zuiver" (καθαρά). Bij een leiding 

door de lagere vermogens mist zelfs dat lagere vermogen zijn eigen 

lust (τήν έαυτου ήδονήν). Er moet dus harmonie heersen in de 

menselijke psyche, hetgeen door de muziek bereikt kan worden 5 3 ). 

Reeds de jonge Aristoteles kende dit begrip harmonie in een 

samenstelling van tegenstrijdige e lementen 5 4 ) . Z o schijnen ook de 

verschillende vermogens van het gevoelsleven tegenstrijdige ele

menten te zijn die tot harmonie gebracht moeten worden. Hij kent 

dan ook al de medische metafoor 5 5 ) . Hier echter formuleert hij 

zijn standpunt veel duidelijker als een primair in het gevoelsleven 

liggende harmonie door de rust van de katharsis. 

Na het bovenstaande lijkt het me dienstig om twee passages uit 

de Nomoi van Platoon in onze beschouwingen te betrekken 5 8 ) . — 

In de Nomoi is Platoon verder gegroeid, in de Nomoi ook staat de 

sterkste paralleltekst voor Aristoteles' Politika. 

De eersie passage5^) begint te spreken over de opvoeding. Lust 

en onlust vormen de eerste indrukken van het kind, maar daarmee 

komt ook meteen de kwestie van deugd en ondeugd aan de orde. 

De opvoeding nu regelt deze kinderlijke lust- en onlustgevoelens al 

voordat het verstand de leiding neemt. Maar zelfs bij de oudere, 

opgevoede mensen komt van deze persoonlijke, redelijke beheersing 

in veel gevallen niets terecht. De goden doen daarom, bij wijze van 

spreken, ook voor de volwassenen de opvoeding nog eens over, 

doordat zij in hun feesten, in hun muziek en in hun initiaties weer 

op het gevoel gaan werken, wat een ontspanning geeft in de moeite

volle strijd om de zelfbeheersing. Maar zelfs deze ontspanning moet 

bij Platoon door de moraal geregeld worden. Hij blijft ook hier in 

zijn grotere mildheid dan vroeger gereserveerd ten opzichte van be-

5 2 ) 583-587 a, zie Ы. 64, XI δ. 
δ 3 ) Timaios 47 d, zie Ы. 68, XV а. 
и) Fr. 45, zie Ы. 42. 
6 6 ) Ibidem. 
e«) 653а-673е; 790d-792c, Ы. 69-71, XVI α, β. 
« ) 653 а-673 e, Ы. 69, XVI α. 
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paalde toonaarden. Alleen die modi worden aanvaard, die een uit
beelding zijn van deugdelijkheid. Daarom de eis van een wettelijke 
regeling hiervoor en het afwijzen van kunst en andere lustgevende 
dingen, wanneer zij tot louter ontspanning dienen. 

Uit de tegenstelling met en de uitbouw van Platoon wordt het 
weer duidelijker wat Aristoteles bedoelt. Hij is zelfs milder dan de 
oude Platoon en accepteert een ontspanning zonder de eisen van 
moraal of wettelijke regeling te stellen. Het lijkt alsof Aristoteles de 
ontspanning in zichzelf al een goed vindt, uiteraard gerechtvaardigd 
om de lust die zij geeft. Men zou daarom kunnen zeggen, dat 
Platoon de gevoelswereld naar de moraal wil zetten, de ontspanning 
binnen een bepaald kader wil dwingen, terwijl Aristoteles — en dit 
is natuurlijk typisch niet dualistisch — gelooft aan de natuurlijke 
goedheid van de menselijke hartstochten en affecten en een soort 
pre-moraal binnen het gevoelsleven ontdekt en die wil cultiveren. 
Als de hartstochten maar niet al te fel worden, behoeft men niet 
met zoveel voorzorgen te gaan regelen vanuit een hoger niveau ; er 
is immers heel wat spanning, die binnen het gevoel zelf geregeld 
wordt of daar voorkomen kan worden. Hij laat dus de lagere ver
mogens regelen wat zij zelf kunnen regelen. Men zou dat een soort 
sabsidiariteits-beginsel binnen de zedeleer kunnen noemen. Platoon 
heeft het al te strakke van de dualistisch zwart-wit-oordelende 
denker ook in zijn mildste uitingen t.o.v. de kunst nog bewaard. — 
Men kan zich daarom terecht afvragen, wie de moraal het hechtste 
gegrondvest heeft ? De man die voortdurend bezorgd blijft voor de 
sfeer der gevoelens, of de man die ontdekt, dat de gevoelens zelf 
vaak een rust als die van de redelijkheid vertonen ? Zou deze Aristo
telische pre-moraal of profylaxe, juist in de zin van een fundamen
tele eenheid in het menselijk zijn, niet een erkenning vormen van het 
participeren van het lagere aan het hogere, dat als een natuur-
gegeven vastligt buiten alle wettelijke regeling om, zoals Platoon 
dat wil ? Een ziel die volgens de leer van Platoon in het lichaam 
woont als in een gevangenis, zal heel wat meer moeite hebben om 
zich met haar gevangenis te verzoenen en die lichamelijkheid naar 
haar hand te zetten, dan een ziel, of liever, een persoon die, zoals 
Aristoteles leert, van nature één „zijn" vormt met zijn lichaam en 
zijn gevoelens. Dit alles behoeft geen aanleiding te zijn tot het 
blijven steken in de passiviteit van het gevoelsleven. Daarom blijft 
er een muzikale selectie nodig voor de opvoeding, een zorg dus voor 
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een goede dosering van gevoelsindrukken, een profylaxe ook, die 
meer attent is wegens de grotere kwetsbaarheid van een groeiend 
gevoelsleven in zijn geestelijke gezondheid. 

In de tweede passus58) komt Platoon zo dicht bij Aristoteles als 
hij binnen zijn eigen kader maar enigszins kan 5 9 ) . Merkwaardig is, 
dat hij hier precies dezelfde ervaring beschrijft, die Aristoteles in 
de onderhavige Politika-tekst heeft geobserveerd : 

De moeder brengt haar kind in slaap door de beweging van het 
wiegen en zingt daarbij een liedje. Ook de Korybantische en Bak-
chische mysteriegodsdiensten brengen hun manisch-geëxalteerde 
aanhangers tot rust door de beweging van dans en muziek. Dit werkt 
gunstig op de angst, die in beide gevallen de oorzaak is van de 
onrust. Zo'n angst is ook ongezond. De beweging die van buitenaf 
ingebracht wordt gaat nu de inwendige emotie beheersen. Deze be
heersing is duidelijk uit de slaap en de rust die daarna intreedt. 
Zelfs de lichamelijke repercussie (hartkloppingen) 6 0) van de ge-
voelsonrust houdt op. Inplaats van een manische toestand treedt een 
toestand van bezonnenheid i n 6 1 ) . ~- Hieraan knoopt Platoon een 
waarschuwing vast tegen het angstig maken van kinderen, omdat 
hierdoor de angsttoestand habitueel wordt. Overwinning van de 
angst is juist deugd, vandaar dat bewegingsgymnastiek .— als boven 
beschreven .— van invloed is op een „gedeelte" van de aan te leren 
deugd. De lust is echter geen volkomen ideaal. Men moet streven 
naar een zeker midden tussen lust en onlust. 

Platoon blijkt godsdienstiger en meer rechtstreeks ethisch inge
steld dan Aristoteles. Overigens is de overeenkomst frappant. Waa r 
echter Platoon vooral de nadruk legt op het zuiveren van de angst, 
ziet Aristoteles dit proces veel algemener als een goed voor alle 
passies en alle mensen. Platoon spreekt uitdrukkelijk over een van 
buitenaf aangebrachte beweging, waar Aristoteles meer een activeren 
van het innerlijk zelf door de muziek schijnt te insinueren62 ). 
Platoon blijft nog altijd een fysieke agitatie voorstaan, terwijl 

и ) 790d-792c. zie Ы.70-1, XVI β. 
Б 9) Ik formuleer dit aldus in de veronderstelling, dat Platoon al iets wist op dit 
moment van Aristoteles' opvattingen. Zie boven, Ы. 52 ; en beneden, Ы. 88. 
6 0 ) Vergelijk ook Symposion 215 d-e, zie Ы. 58-9, IX. 
e l ) Hier treedt weer het verbum διστιθέναι op : vergelijk Ы. 47, 48-9, 80, 83 
voor de continuïteit van deze term. De nieuwe toestand wordt als Εξις aangeduid, 
wat mij er ook toe noopt, het bovenstaande Εξις (790 e) door „toestand" te 
vertalen. 
m) Zie Ы. 82, en op Ы. 77 de verklaring van πρακτικαΐς. 

87 



Aristoteles met zijn kathartische muziek zuiver psychische invloed 
op het gevoelsleven uitoefent. De dans wordt trouwens door hem 
ook niet vermeld. Platoon komt hier het dichtst bij de louter gevoels-
matig-psychisch verlopende katharsis van Aristoteles. Maar het is 
bij hem nog altijd een proces dat een deel uitmaakt van de deugd' 
oefening. Verder kon hij niet gaan zonder zichzelf te verloochenen. 
Zou hier de leerling zijn leermeester beïnvloed hebben ? — W a n 
neer, zoals Jaeger63) aanneemt, deze boeken van de Politika nog 
voor de Nomoi van Platoon geschreven zijn, dan is dit chronologisch 
in ieder geval mogelijk. 

Op de meson-leer van Platoon gaat Aristoteles hier niet verder in. 
Wij zullen later zien in hoeverre wij deze ook elders bij Aristoteles 
breed uitgewerkte leer bij zijn katharsis mogen betrekken. 

Tot zover de voorlopige verklaring, waartoe het woord „katharsis" 
ons dreef. — Alvorens echter de volgende termen uit de onder
havige Politika-tekst te verklaren, dit nog : De gehele passus vanaf 
"O γαρ ττερί ένίας 64 ) tot hiertoe is een soort uitweiding om aan te 

tonen, dat men niet bevreesd hoeft te zijn het verschijnsel van de 

manische inspiratie mede op te nemen. Aristoteles gaat nu weer door 

met zijn algemene stelling over de opwekking van het gevoelsleven 

door de activerende toonaarden. 

ταύτο δή τούτο πάσχειν. .— De voorafgaande digressie is niet 

zonder doel geweest. Het geval van inspiratie heeft als voorbeeld 

gediend voor de meer rustig aandoende gevoelens van angst en 

medelijden. Daarmede staat het juist hetzelfde als met de sterkst 

manische gevoelens. 

πάσχειν. — Dus weer gevoelsmatig, passief ondervinden. 

Nietzsche zou hier spreken over de „glorie van de passiviteit" 6 5 ). 

τους φοβητικους. — Heb ik in overeenstemming met het φόβος 

hierboven 6 6 ) verklaard en vertaald als „mensen die vatbaar zijn 

voor angst" : hier de angst als potentie, als dispositie of als habitus 

in de zin van P l a t o o n 6 7 ) . Boven66) W a s het de angst als akt. Deze 

zelfde potentiële zin geldt natuurlijk ook voor het onmiddellijk voor
afgaande ελεήμονας. 

τους δλως παθητικούς. — Voor de vertaling moeten we hier zeer 

beslist uitgaan van de apert attributieve plaatsing van het adverbium 

δλως. Er zijn immers twee constructies mogelijk : δλως τους παθητι-

«») o.e. Ы. 297,301,302. e B ) Nietzsche, Bnd. I, Ы. 11. 
M) 1342 а 4-5 en v.v. *>) Ы.79. e T ) Nomoi 791 b-c, zie boven Ы. 78. 
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κούς of τους παθητικούς δλως : de gepassioneerde mensen in het 

algemeen ; en : τους δλως παθητικούς : degenen die over het alge

meen gepassioneerd z i jn 6 8 ) . Het sluit aldus uitstekend aan bij de 

twee voorafgaande substantiva, die ook een habituele toestand aan

gaven. Bovendien pleit ook voor de laatste vertaling de anticlimax : 

felle manie, vrees en medelijden, een niet nader te preciseren alge

mene toestand van passie, en een vierde groep mensen (zie be

neden) voor zover ze iets dergelijks ondervinden. Aldus nuanceert 

Aristoteles hier het „meer of minder sterk" van het begin van deze 

pas sus 6 9 ) . De zin is dus deze: wat geldt voor de felle manie en 

voor de meer rustige passies van vrees en medelijden, gaat ook op 

voor een algemene toestand van passie. 

τους δ' άλλους, έκάστω. — Niet alleen mensen die wij voorbij

gaand gepassioneerd noemen of die habitueel zo gesteld zijn, maar 

alles wat op dergelijke uitgesproken gevoelsuitingen lijkt is aan 

elkaar verwant en is met katharsis te genezen. Aan het zonder uit

zondering accepteren van alle toonsoorten beantwoordt dus een 

algemene toepasbaarheid van de geschetste katharsis-kuur. 

καΐ πάσι. — Neemt έν πάσαις van 1342 a 6 weer op. Daarom ver

taal ik het eveneens door „alle mensen". Bernays 7 0 ) zegt terecht, 

dat niet de ziektestof, maar de mens voorwerp van katharsis is. 

γίγνεσθαι. — Is samen met het voorafgaande πάσχειν en het vol

gende κουφ(ζεσθαι afhankelijk van άναγκαΐον. 

τινά. — Een „zekere" katharsis : natuurlijk al naar gelang de 

sterkte van hun passies of emoties. 

κάθαρσιν. — Heel de leer over de boven besproken psychische 

zuivering of loutering is dus toepasselijk op alle mensen. 

κουφίζεσθαι. — Bij 1342 a 11 beschouwde ik Ιατρεία als parallel-

begrip aan katharsis. Hier hebben we wederom een zeer kostbaar 

parallel-begrip, dat in veel opzichten de boven beschreven opvatting 

over katharsis opnieuw rechtvaardigt. De „genezing" en de „reini

ging", die boven nog met een „alsof" ingeleid werden en daarom 

nog min of meer metaforisch waren, worden hier absoluut uitge

drukt als een „verlicht worden". Juist wegens die absolute uitdruk

kingswijze ben ik geneigd dit als de meest beslissende term te zien. 

Waardoor wordt men anders verlicht dan door de bevrijding van de 

e 8 ) De vertaling van Vollgraff (bl. H7) „ceux qui sont complètement παθητικοί" 
is ook mogelijk. Maar wegens de context houd ik mij liever aan mijn eigen ver
taling. e 9 ) 1342 a 6-7. ·">) o.e. Ы. 16. 
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spanningen van het gevoelsleven, zoals Platoon die in de aange

haalde teksten van Phaidoon, Politeia en Nomoi beschreef ? De 

Phaidros kent ook de term λύσις, verlossing, bevrijding 7 1); en dit

zelfde begrip ligt in de definitie van de Sophistes 7 2 ). Platoon eindigt 

zijn grotere katharsis- passages altijd met een beschouwing over de 

deugd. Aristoteles eindigt zijn beschouwing echter duidelijk met het 

„verlicht worden". Katharsis is dus bij hem een psychisch proces in 

het gevoelsleven, dat eindigt met een verlicht worden van de ge-

voelsspanningen. Er worden geen passies uitgedreven, primair ge

regeld of van object gewijzigd, de passionele spanning wordt louter 

en alleen verlicht. De passie blijft dus in haar wezen wat ze is, maar 

dan in een andere intensiteit en een andere gerichtheid, n.l. de 

passies zijn niet tegen elkaar ger icht 7 3 ) . 

μεθ' ήδονης. — De verlichting brengt lustgevoelens met zich mee. 

Niet het wegwerken van de lust, maar het normaal laten beleven 

van de lust vindt hij dus redelijk toelaatbaar. In hoeverre zijn vroeger 

beschreven ascese van de lus t 7 4 ) hier nog te pas komt, zien we later. 

Hier gaat hij er heel duidelijk niet op in. W e zijn immers nog in een 

passieve fase, de fase van de gevoelsmatige katharsis ; wat de mens 

verder nog aan actieve ethische plichten heeft valt buiten de kwestie 

die hier aan de orde werd gesteld. 

'Ομοίως άνθρώττοις. — W a t in het voorafgaande gezegd en 

toelaatbaar geacht wordt, wordt hier nogmaals uitdrukkelijk toege

past op de heftigste hartstocht van de boven opgestelde anticlimax. 

Zelfs deze hartstocht kan door de kathartische muziek in een on

schadelijke vreugde termineren. 

χαράν άβλαβη — is dus weer een verduidelijking van het „onder 

lustgevoelens verlicht worden". Afgezien nog van de betekenis bij 

Aristoteles is in het algemeen Grieks χαρά de term bij uitstek voor 

„vreugde", terwijl ηδονή ,— zeker in deze context — „zinnelijke 

lust" betekent. —· Ofschoon we voorzichtig moeten zijn en het resul

taat van ons verder onderzoek nog moeten afwachten voor een 

definitieve uitspraak, mogen we wel besluiten, dat Aristoteles niet 

alleen de zinnelijke lust als eindpunt van het kathartisch proces 

neemt, maar ook de echt menselijke vreugde. Die vreugde is 

άβλαβης, onschadelijk : zij kan dus niet ziekteverwekkend of zedelijk 

7 1 ) 244 e, zie boven Ы. 58. 
" ) 227 d, zie boven Ы. 67, XIII β. 
7 3 ) Bemays, Ы. 14 : κουφίζεσθαι heeft niets met moraal te maken. 
T 4 ) Zie boven, Ы. 46. 
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slecht zijn. W e mogen hierin dus weer een indicatie zien, dat de 
katharsis — hoe gevoelsmatig ook verlopend — minstens niet tegen 
de redelijkheid is. 

Zouden we hier niet mogen teruggrijpen op de boven7 5) aan
geduide fundamentele eenheid van de menselijke persoonlijkheid ? 
De passies als zodanig worden niet tot rust gebracht, maar de mens 
wordt onder lustgevoelens tot rust gebracht. — Het is misschien 
wel enigszins een vooruitlopen, maar ik zou hier graag naar het 
werk van Boelen76 ) verwijzen, omdat het in deze context past. 
Boelen betrekt ook zeer sterk Aristoteles in zijn beschouwingen —· 
met name de Nikomachische Ethiek, en daarom sprak ik van een 
„vooruitlopen" ·—, maar toetst hem telkens op zijn realiteitswaarde, 
zodat zijn inzichten ook als feitelijkheden waarde hebben, onaf
hankelijk van de vormgeving van Aristoteles. Hij constateert ener
zijds, dat het hedonisme bij een geïncarneerde geest niet uit de totale 
ethische problematiek gebannen mag worden 7 7 ) , maar dat ander
zijds de consequente bevrediging van het brute hedonisme de dood 
betekent van het brute hedonisme, dat dus een regeling van het 
genieten al nodig is om de capaciteit ervan tot het hoogste op te 
voeren 7 8) . Hij ziet, dat ook voor Aristoteles — dit was ons al in 
het tweede hoofdstuk duidelijk geworden — het hoogste goed van 
de mens in zijn specifiek menselijke functies gelegen i s 7 9 ) , maar dat 
de lust hierbij een onmisbare wezenstrek is, een integrerend deel van 
de harmonie 80 ). Eudaimonie ( met hierbij dus de lust als integrerend 
deel) en ethiek betekenen daarom een en dezelfde werkelijkheid. 
Geluk is geestelijke zijnsvreugde. Het is het „zijn" langs de kant 
van het „uitoefenen"81). Het zintuigelijk genot heeft zo een rol in 
het zedelijk leven als stoffelijke verbijzondering, niet als laatste 
grond 8 2 ) . Groei in zedelijkheid betekent dus groei in geluk en om
gekeerd, terwijl amoreel geluk tot de orde der onmogelijkheid be
hoort 8 3 ) . 

Deze formuleringen zijn wijsgerig veel verder dan Aristoteles ooit 
gekomen is, ofschoon zij vanuit diens reële gegevens ontstaan zijn. 
Maar én Boelen én Aristoteles staan hier voor dezelfde feiten in 

7B) Ы.86. 
7 ) В. J. M. Boelen, Eudaimonie en het wezen der Ethiek, Leuven 1949. Zie ook 
de nota over Butcher op Ы. 167. 
" ) Boelen, o.e. Ы. 13. 
7 8 ) o.e. Ы. 14. 8°) o.e. Ы. 22. f*) o.e. Ы. 166. 
те) o.e. Ы.21. 8 1 ) o.e. Ы. 163. «»J o.e. Ы. 184. 
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de menselijke psyche, die zij ieder in hun eigen terminologie inter

preteren. Aristoteles is hier niet ver van de feitelijkheid af die Boelen 

constateert. Wil hij immers niet de lust als integrerend deel van het 

menselijk geluk handhaven, bevestigen, voorkomen dat ze in de 

strijd der gevoelens feitelijk in de impasse der spanning raakt ? Deze 

groei in geluk betekent dus feitelijk groei in zedelijkheid. Aristoteles 

beschermt daarom met zijn katharsis-leer de harmonie van de mens 

in haar fundamenten, waar Platoon vaak al te haastig vanuit de top 

van de persoonlijkheid wil doen handelen. Dit is in feite ethisch-

eudaimonistisch gezien en daarom mag hij gerust zeggen, dat de 

katharsis van de zinnelijkheid vreugde schenkt. Door de lust en de 

onmiskenbare ordening van de rust en het verlicht worden te laten 

ontstaan voert hij de capaciteit van de lust op tot de vreugde. Als 

de spanningen, die stellig onlustvol zijn, blijven zitten, ontsnapt het 

gevoelsleven aan de zedelijkheid en dus aan de ordening die de 

zedelijkheid moet brengen. Het doorhakken van de Gordiaanse 

knoop is geen oplossing, het moeitevol kathartisch ontrafelen en tot 

normaal leven brengen van hetgeen verward zat is daarom een on

misbare voorwaarde tot zedelijkheid. 

Hiervan heeft ook Platoon in zijn Politela iets begrepen, toen hij 

schreef, dat bij een onharmonisch zieleleven ook het niet-redelijke 

deel van de ziel zijn eigen lust moet missen 8 4 ) . 

De jonge Aristoteles zou Boelen zelfs nog meer gegevens aan de 

hand gedaan hebben, wanneer hij diens dialogen in zijn onderzoek 

betrokken had. Ik volsta hier met te verwijzen naar hetgeen ik in 

het Ile hoofdstuk schreef over zijn eerbied voor aanleg en harmonie, 

zijn integratie-leer vanuit een positieve instelling 8 5), zijn pleidooi 

voor het beoefenen van de wijsbegeerte omdat zij lustvol is — ook 

daar staat μεθ' ήδονης86) —, zijn zinnelijke uitdrukkingen voor het 

genieten van het wijsgerige schouwen 8 7 ), zijn thesis dat het geluk 

ligt in een goede gesteltenis van de z i e l 8 8 ) . 

Na deze exegese van de Politika-tekst zouden wij ons nog de 

vraag kunnen stellen, waarom nu juist de muziek zo'n goede invloed 

heeft op het gevoelsleven. Maar dit is eigenlijk een kwestie buiten 

Aristoteles' tekst om. Wij zouden er, — omdat er later bij de be

spreking van de tragedie meer kans is om een dergelijke kwestie 

8 4 ) 587 a, zie Ы. 64 ; vergelijk ook Ы. 184-5. 
8 5 ) Zie boven, Ы. 42. 8 7 ) Boven, Ы. 45-6. 
»β) Zie boven, Ы. 44. 8 Я ) Boven, Ы. 47. 
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onder ogen te zien, — heel in het kort en gedeeltelijk hypothetisch 
het volgende van kunnen zeggen : Muziek is in zijn objectiviteit een 
zuiver zinnelijk waarneembaar gegeven van klanken, door de zinne
lijke verschijningsvorm zelf van ritme en harmonie geordend binnen 
haar eigen orde van klank-zijn. Het verstand van de componist heeft 
hier wel deel aan, maar schept in feite een zinnelijke en geen rede
lijke orde. Vandaar dat voor deze orde — orde is immers altijd rust
gevend .— het gespannen en ongeordende gevoelsleven bijzonder 
vatbaar is : het is een beïnvloeding van het gevoelsleven binnen de 
eigen sfeer der zinnelijkheid. Zo sleept de muziek mee, maar ordent 
tegelijkertijd, omdat zij geen losse maar samenhangende stroom van 
zinnelijke klanken is. Zou Platoon ditzelfde bedoelen, wanneer hij 
de zingende en wiegende moeder door een beweging van buitenaf de 
inwendige spanningen der gevoelens van het kind in haar armen tot 
bedaren laat brengen ? 

Fraccaroli schrijft : „Il sensibile dunque non sola è guida, ma 
insieme è complemento dell' intelligibile"89). Voor hem is de ar
tistieke uitdrukking „un concreto in cui l'idea si manifesta più pura 
ed in miglior luce che non nel mondo della realità" 8 9 ) . En verder: 
„La scienza aspira alla conoscenza dell' idea, ma l'idea vive nell' 
arte" so). 

Z o weerspiegelt ook Aristoteles' katharsis-techniek, juist doordat 
hij haar laat berusten op de levende kunstuiting der muziek, zijn 
grote zorg voor een harmonische en dus totale realisering van zijn 
ethische opvattingen. 

2. POLITIKA - 1342 a 1-16 - IN ZIJN VERWIJDERDE EN 
ONMIDDELLIJKE CONTEXT 

Ofschoon boek II en III van de Politika ook tot de „Urpolitik" 
behoren9 1) , hebben wij ze voor een nadere verklaring van de muzi
kale katharsis niet nodig 9 2 ) . Ook de min of meer onharmonische 
staat waarin deze boeken verkeren93) maakt het gebruik ervan wat 
moeilijk. Noteren we uit het in deze boeken besproken materiaal 
voor enkele belangrijke problemen een interessante zin van Ross 9 4 ) , 
die uitstekend de Aristotelische geest typeert, zoals we die in de 
dialogen, maar vooral in de boven uitgediepte katharsis-tekst 

80) Fraccaroli o.e. Ы.47. ^ ) Vergelijk boven, Ы. 31-2. 
<*>) Fraccaroli Ы.48. 9 3 ) Zie Ы. 33. 
0 1 ) Zie boven, Ы.ЗІ. M ) Ross, Aristotle, Ы. 246. 
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meenden te mogen lezen : „property, like the family (Aristoteles is 

immers tegen communisme van tijdelijke goederen, vrouwen en kin

deren), is a natural and normal extension of personality, a source 

of pleasure and opportunity of good action". Het is de geest van 

het opnemen en aanvaarden van datgene wat bruikbaar is in de 

menselijke samenleving, de natuurlijke elementen niet uitsluiten ter-

wille van een al te uitsluitend idealistisch opgevat doel. 

Boek VII en VIII brengen ons nader bij onze problematiek. Zij 

beschrijven de ideale staat, en met name de opvoeding in deze staat. 

Doel van de staatsgemeenschap is het geluk van de burgers en dit 

geluk heeft als de voornaamste voorwaarden de deugd en de pru

dentie. Het goede van de staat is zo hetzelfde als het goede van de 

d e u g d 9 5 ) . 

De beste staat is die, waarin men goed kan handelen en gelukkig 

l e v e n 9 6 ) . 

Niets is echter goed, wat niet volgens de aard van de natuur 
is 9 7 ) . 

Aristoteles wil daarom ook in de staat geen dode „ja-knikkers" 

hebben, maar vindt integendeel mensen met een behoorlijk verstand 

en wat agressief gevoel (θυμοειδείς τήν φύσιν) heel geschikte sub

jecten om door de wetten geleid te w o r d e n 9 8 ) . 

Zeer typisch, en voor ons in deze vorm niet volkomen te aan

vaarden, is zijn herhaaldelijk terugkerende stelling, dat het leven 

van een arbeider of handwerksman niet geschikt is voor de deugd-

beoefening. Deze theorie steunt op een soort middenstandspolitiek 

van de Atheense polis en op een economisch stelsel, waarin men 

een klasse van slaven of heloten handhaaft. Deugd kan daarom 

alleen maar in de σχολή — de vrije tijd van iemand die zich niet 

met handenarbeid hoeft bezig te houden — gedi jen 9 9 ). De αγορά, 

de vergaderplaats voor vrije burgers, moet zelfs in de regel niet voor 

de arbeiders toegankelijk z i j n 1 0 0 ) . 

Stocks 1 0 1 ) heeft de opmerking geplaats t 1 0 2 ) , dat Aristoteles 

alleen over de σχολή spreekt in Bk. II, VII en VIII, en deze zijn 

juist volgens de theorie van Jaeger uit de tijd, dat hij nog niet geheel 

onafhankelijk van Platoon d e n k t 1 0 3 ) . Hoezeer dus ook gebaseerd 

op de theorie van Platoon, dat alle tijdelijke dingen fundamenteel 

в б ) Bk. VII, cap. 1. β 8 ) Bk. VII, cap. 7. 1 0 1 ) Stocks, ΣΧΟΛΗ. 
»β) Bk. VII. cap. 2. M ) Bk. VII, cap. 9. lm) Stocks, o.e. Ы. 182-183. 
β Τ ) Bk. VII. cap.3. 1 0 0 ) Bk. VII, cap. 12. 1 0 3 ) Zie Platoon 530 c, 803 Ь. 
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irreëel zijn, toch is de σχολή geen louter negatief begrip. 'Ασχολία 

staat tegenover σχολή als oorlog tegenover vrede en als het nutt ige 

tegenover het g o e d e 1 0 4 ) , ασχολία is het bezig zijn met de middelen, 

σχολή is handelen n a a r het d o e l 1 0 5 ) . E n op deze wijze schuilt er 

een ernstige ondergrond van waarheid in, omdat de contemplatie 

inderdaad hoger staat dan de activiteit en omdat het nuttige onder-

geordend is aan het zedelijk g o e d e 1 0 6 ) , of, om een zeer eloquente 

zin van Aristoteles zelf te citeren : „Το δε ζητείν ιτανταχου τό χρή-

σιμον ^κιστα άρμόττει τοις μεγαλοψύχοις καί τοΐς έλευθέροις : 

Overa l zoeken n a a r het nutt ige past allerminst voor grootmoedige 

mensen en vrije b u r g e r s " 1 0 7 ) . 

D e opvoeding moet daarom in dezelfde lijn liggen als het vrij 

z i j n 1 0 8 ) . D u s zijn sommige s taatsgemeenschappen, zoals die van de 

Lakedaimoniërs, met name in hun pedagogiek, te nuttig inge

s t e l d 1 0 9 ) . De σχολή vereist immers heel speciale deugden, onder

scheiden van de deugden van het actieve l e v e n 1 1 0 ) . D e Lakedai

moniërs zijn niet breed genoeg in hun opvoeding, al te zeer op één 

deugd i n g e s t e l d 1 1 1 ) , namelijk de d a p p e r h e i d 1 1 2 ) , terwijl toch het 

doel van de opvoeding in het καλόν ~- het zedelijk goede gelegen 

i s 1 1 3 ) . H e t leven in vrijheid behelst de lust en het g e l u k 1 1 4 ) , of, 

nog harmonischer uitgedrukt : het geluk is een doel da t men bereikt 

heeft en zoiets gaat niet met onlust, maar met lust g e p a a r d 1 1 5 ) , een 

lustgevoel da t verschillend is, al n a a r gelang de aanleg die men 

heeft " б ) . 

H e t lijkt wel alsof Aristoteles in 1333 a 5 en v.v. zijn houding 

t.o.v. de handenarbeid enigszins gemitigeerd voorstelt, omdat hij 

daar het zedelijk goede van een handeling niet zozeer door de aard 

van het werk zelf als wel door het doel laat bepalen. 

E e n ander begrip dat door Aristoteles in dit verband graag ge

bruikt wordt, is de δ ι α γ ω γ ή , hetgeen niets anders betekent dan 

,,manier van leven", „levenswijze" en vooral de specifieke levens

wijze van de vrije burger. M e n kan dit aflezen aan uitdrukkingen 

als : π ρ ο ς τήν έν xfj σχολτ| δ ιαγωγήν, „voor de levenswijze in de 

vrije t i j d " 1 1 7 ) . D e δ ι α γ ω γ ή wordt beschreven als een meer vol-

1 0 4 ) 1333 a 30-34. 1 0 9 ) Ш З Ы О е п . . 1 1 4 ) 1338 a 1-3. 
1 0 B ) 1338 a 1-13. 1 1 0 ) 1334 a 15 en v.v. 1 1 Б ) 1338 a 5-6. 
1 0 0 ) 1333 a 35-37; 1334 a 4-5. ^ 1 ) 1334 Ы-3. 1 1 ) 1338 а 7-9. 
1 0 7 ) 1338 b 2-3. " 2 ) Ш8ЫЗ-14. 
1 0 8 ) 1333 b 3-4. 1 1 3 ) 1338 b 29-30. 
1 1 7 ) 1338 а 23. — προς τήν έν τη διαγωγή σχολήν (1338 а 10) lijkt een meer 
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maakte manier van leven en staat in tegenstelling met de nog on
volkomen gedragingen van het kind 1 1 8 ) . Zij omvat weer het zedelijk 
goede en het lustvolle, de twee elementen van het ware g e l u k 1 1 9 ) . 
De διαγωγή is dus het gelukkige, zedelijk goede leven van de vrije 
burger. 

Juist in deze sfeer van een niet primair nuttig georiënteerde 
s taa t 1 2 0 ) , die het zedelijk geluk van de mens als doel heeft en 
waarin de vrije burger een gelukkig en lustvol leven leidt, dat hem 
door een goede opvoeding verzekerd is, in deze sfeer worden de 
kwesties over de muziek en haar kathartische waarde besproken, 
een katharsis, die gelegen is in een onschadelijk genot en een zekere 
vreugde. Men kan zich zo nog beter indenken, dat de katharsis — 
in zichzelf geen moreel gebeuren —* toch harmonisch past in een 
goed gerichte staat, zoals ze ook, naar wij zagen, aanvaardbaar was 
in een zedelijk goed gerichte mens. 

Er is echter nog meer dan dit algemene kader. Er staan in het 
laatste deel van de Politika vingerwijzingen, die meer direct grond
slag vormen voor de boven besproken katharsis-tekst. Omdat in 
deze tekst de pedagogische situatie zo sterk van de situatie van de 
volwassen mens gescheiden wordt, lijkt het mij dienstig, steeds te 
blijven onderscheiden, hoe Aristoteles het gevoelsleven in de op-
voeding behandeld wil zien. Dit onderscheid zal het katharsis-begrip 
scherper omlijnen, maar het voert tot een merkwaardige overeen
komst tussen de beide levenstijdperken. 

De ziel bezit twee delen, het ene is uit zichzelf redelijk, het andere 
bezit de mogelijkheid om redelijk te worden onder leiding van de 
rede 1 2 1 ) . Zoals nu het lichaam eerder ontstaat dan de ziel, zo is 
ook het redeloze deel van de ziel er eerder dan het redelijke dee l 1 2 2 ) . 
Aristoteles noemt het redelijke deel van de ziel in het algemeen νους 
en het redeloze ορεξις, — streving, —• maar specificeert onmiddellijk 
de elementen van die streving als 1. θυμός (de meer agressief ge
kleurde gevoelens), 2. βούλησις (redelijk verlangen) en 3. επιθυμία; 
waarbij hij dan constateert, dat de επιθυμία, de streving naar lust, 
of, — meer in het licht van de vermogensleer gezien, — het lust-
vermogen aan kinderen vanaf hun geboorte eigen is. Naar aan
leiding hiervan stelt hij dan een scala op van pedagogische zorg voor 

slordige uitdrukking voor hetzelfde en bewijst tevens, dat de twee begrippen 
elkaar zo sterk dekken, dat ze willekeurig verwisseld kunnen worden. 
1 1 8 ) 1339 a 29-30. 1 2 0 ) 1338 b 2-3. 1 2 2 ) 1334 b 21-22. 
« 0 ) 1339Ы7-19. 1 2 1 ) 1333 а 16-20. 
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het kind : eerst het lichaam, dan het gevoelsleven, dan de νους op
v o e d e n 1 2 3 ) . .— Hoewel wij een en ander tegenwoordig iets meer 
genuanceerd zouden zeggen en wij met name de βούλησις liever bij 
de νους zouden classificeren, toch heeft Aristoteles de realiteit ge
grepen. Het is hier de plaats om de zeer fijnzinnige opmerking van 
Jerome te citeren. In verband met het feit, dat het redelijke ver
langen onder dezelfde generieke term ορεξις valt als de luststreving, 
zegt hij zeer t e r e c h t 1 2 4 ) : „Les bases de la volonte sont ainsi situés 
au niveau de la tendance, et, par le fait même, la faculté volontaire 
perd son aspect dictatorial. C'est des profondeurs de notre per
sonnalité qu'elle surgit, ou plus précisément, elle est notre person
nalité". — W e hebben boven al verscheidene keren gezien, dat 
juist de dualist Platoon dictatoriaal is ten opzichte van het gevoels
leven, terwijl Aristoteles in zijn muzikale katharsis veel meer naar de 
wortels van de persoonlijkheid teruggaat en toch aan de redelijkheid 
toekomt. De blinde krachten van het mensdom125) worden bij hem 
bouwstenen voor de redelijke persoonlijkheid. 

Wij zullen ook de pedagogische scala niet zo stringent nemen 
(bedoelt echter Aristoteles het ook wel zo stringent?), maar iedere 
ontwikkelingspsycholoog zal accepteren, dat — zonder van een van 
de drie menselijke niveau's er ooit een te verwaarlozen ·— er toch 
opeenvolgende periodes zijn in de ontwikkeling naar de volwassen
heid, waarin men primair lichamelijke, primair psychische en primair 
geestelijke zorg aan de opgroeiende mens besteedt. 

Elders1 2 6) drukt Aristoteles zich weer anders uit: De mensen 
worden goed door drie dingen: 1. φύσις (natuur), 2. εθοςΐ 2 ?) en 
3. λόγος. De Ιθος moet weer eerder verzorgd worden dan de 
λόγος 1 2 8 ) . Hij kent zelfs het geval, dat het verstand zich vergist en 
dat de mens toch in de sfeer der gevoelens door de εθος goed geleid 
w o r d t 1 2 9 ) : zoveel vertrouwen heeft hij in de onderbouw van de 
menselijke persoonlijkheid. De diepste laag, de natuur, kan eventueel 

1 2 3 ) 1334 b 22 en v.v. 
1 2 4 ) Jerome, o.e. Ы.451. 
^2 5) Deze term ontleen ik aan het meeslepende getuigenis over deze wereld van 
Prof. Dr E. de Greeff, Het Blinde Mensdom, Helmond 1945. 
1 2 6 ) 1332 a 38 en v.v. 
1 2 7 ) Vlgs. Liddell-Scott, o.e., waarschijnlijk een verkeerde lectio voor ?ίθος 
(I, Ы. 480), een term die in ieder geval gebruikt wordt in dezelfde betekenis van 
„gewoonte", gewenning", en verband houdend met het niet-intellectuele gedeelte 
van het menselijk innerlijk in de zin van Verdenius (zie boven, Ы. 77). 
1 2 5 ) 1338 b 4-5. 12») 1334 b 10-11. 
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slechte of dubieuze aanleg hebben, maar de έθη kunnen dat ten 

goede l e i d e n 1 3 0 ) . Natuurlijk moeten de drie gebieden met elkaar 

harmoniëren, en die harmonie ziet hij heus niet te naturalistisch een
zijdig, maar hij erkent, dat bij de mens, bij wie het verstand de 
opperste leiding heeft, ook wel handelingen voorkomen die tegen de 
natuur en tegen de gewoonte ingaan, wanneer de λόγος er van over

tuigd is, dat het zo beter i s 1 3 1 ) . Of ze dan ook feitelijk tegen de 

natuur als redelijke natuur of als geïncarneerde geest ingaan, valt 
echter te betwijfelen. 

Men begrijpt, dat vanuit deze premissen de gehele pedagogiek 
van Aristoteles de tendens vertoont van een verstandig afgewogen 
geleidelijkheid (έκ προσαγωγής έθίζειν; 1336 a 19), die enerzijds de 

stadia van het ontluikende gevoelsleven eerbiedigt en die anderzijds 

toch naar de redelijkheid voert. Hij staat daarom een vrijheid voor, 

die van de ene kant de pedagogische dosering niet overspant en van 

de andere kant geen totale loslating i s 1 3 2 ) . De heftigheid van 

het kind en zijn huilbuien moet men dus niet verbieden of ver

h i n d e r e n 1 3 3 ) , maar een opgroeiend kind mag ook geen volwassen 

heftigheid ondervinden, geen slechte taal h o r e n 1 3 4 ) , geen onbe

tamelijke voorstellingen z i e n 1 3 5 ) , en niet naar de comedie gaan 

kijken 1 3 6 ) , totdat de opvoeding het kind voor de schadelijke invloed 

hiervan ongevoelig (απαθείς) heeft g e m a a k t 1 3 7 ) . Men moet ook 

voor zijn pedagogische houding een scherp onderscheid maken 

tussen de leeftijd van 7 jaar tot aan de puberteit en de leeftijd van 

de puberteit tot aan die van 21 j a a r l 3 8 ) . En zoals bij deze verdeling, 

zo moet men overal naar de natuur kijken, want de opvoeding moet 

de defecten van de natuur aanvul len 1 3 9 ) . De natuur, ook de lagere 

natuur, is dus in wezen goed. 

Uitgaande van een redelijke opvoeding, kan men zich afvragen, 

of de muziek, die zo vaak louter om het lustvolle beoefend wordt, 

pedagogisch wel verantwoord is ? 1 4 0 ). Men moet immers opvoeden 

voor de σ χ ο λ ή 1 4 1 ) , een redelijk-zedelijk leven, zoals ik b o v e n 1 4 2 ) 

reeds constateerde. W e mogen dus niet het spel als doel van ons 

1 3 0 ) 1331 a 42-1331b 2. 1 3 ! ! ) 1336 a 29-30. 134) 1336 b 6-7. 
1 3 1 ) 1332 b 5-8. 1 3 3 ) 1336 a 29-30. l ï 5 ) 1336 b 13-14. 
13e) 1336 b 20 ; men denke hier bijvoorbeeld aan de typische vrijmoedigheid van 
Aristophanes (zelfs in de meest brede opvatting niet geschikt voor kinderen) en 
de in de oudheid reeds als wellustig gebrandmerkte dans van de κόρδαξ. 
1 3 7 ) 1336 b 24. «o) 1337 a 2-3. ^ 1 ) 1337 Ь 30 en v.v. ; 1339 a 27-28. 
1 3 β ) 1336 b 38-40. 1 4 0 ) 1337 b 27-29. 1 4 2 ) Ы. 94-6. 
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leven n e m e n 1 4 3 ) . Spel is veel meer iets om uit te rusten van het 

arbeidzame leven met zijn inspanning 1 4 4 ) , het is een medicijn 

(φαρμακεία, Ιατρεία) en in deze zin is muziekbeoefening uit lust 

wel aanvaardbaar. Spel, ontspanning, muziek, slaap, wijndrinken en 

dansen liggen bij Aristoteles in dezelfde lijn ; op zichzelf zijn het 

geen zedelijk goede dingen, maar lustvolle zaken, die de zorgen uit 

ons hart verdrijven 1 4 5 ) . De mensen hebben echter vaak het spel en 

de ontspanning nodig, ze zijn niet steeds op het doel gericht, zoals 

in het leven van de σχολή. Z e maken zelfs vaak van het spel een 

levensdoel. Dat komt, omdat er een zekere gelijkenis in ligt met het 

doel, daar spel geen middel is voor een verder gelegen d o e l 1 4 6 ) . — 

Het is dus wel duidelijk, dat de muziek zelfs voor het louter lustvolle 

doel van de ontspanning aanvaardbaar is. Hier accepteert Aristo

teles dus weer een in zich niet ethisch gerichte vorm van muziek

beoefening, met een soortgelijk effect als de kathartische muziek : 

zij is redelijk aanvaardbaar, maar zelf niet redelijk doch gevoels

matig, zij is ook een „medicijn" en verschaft een onschadelijk ge

not 1 4 7 ) . 

Omdat deze soort muziek vooral als een verpozing bij de arbeid 

gewaardeerd wordt, moeten we misschien ταΐς πρακτικαϊς van de 

katharsis-passage 1 4 8) preciseren als een soort muziek voor de men

sen van het praktische leven, de mensen van de ασχολία. In on

middellijk verband met de passus over de katharsis wordt ook weer 

de muziek voor de arbeiders vermeld 1 4 9 ) . Volkomen duidelijk 

echter wordt deze zaak niet. 

Echter behalve voor de ontspanning is ook de muziek voor de 

opvoeding aanvaardbaar. Deze vorm van muziekbeoefening lijkt 

meer aan te sluiten bij de διαγωγή. Zij is rechtstreeks ethisch ge

richt en moet daarom met hetzelfde evenwicht tussen gevoels-

opwekking en redelijkheid aanvaard worden als de andere, boven 

beschreven pedagogische middelen 1 5 0 ) . Zij is ook inderdaad van 

oudsher in Griekenland aanvaard, niet omdat ze pedagogisch abso

luut noodzakelijk is, niet om haar nuttigheid, maar terwille van de 

levenswijze van de vrije b u r g e r 1 5 1 ) , waarin de opvoeding toch moet 

uitmonden. Dat is echter een zedelijk gerichte levenswijze, en daar

na) 1337 b 35-36. 1 4 8) Zie Ы. 77. 
««) 1337 b 36-40 ; 1339 b 14-18. Μ β ) 1342 a 19 en v.v. 
1 4 Β ) 1339 a 16 en v.v. 1 Б 0) Ы. 98. 

««) 1339 b 27-37. 1 5 1 ) 1338 a 13-24; 1338 a 31-32. 

i « ) 1339 b 25-26 coll. с 1342 a 15-16. 
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om moet de kwestie gesteld worden, of de muziek de mensen recht

streeks zedelijk beter maakt, als iets wat hen leert zich op de juiste 

wijze te verheugen 1 5 2 ) . — Zeker is, dat de muziek de mensen in 

een bepaalde toestand of gesteltenis brengt : dat is al duidelijk uit 

de kathartische werking van de m u z i e k 1 5 3 ) . Hier moet Aristoteles 

het dus weer hebben over een pre-morele gesteltenis of dispositie, 

die ontstaat door het ondergaan van gevoelsindrukken, zoals bij de 

inwijding in de mysteries 1 5 4 ) en bij de kathartische muziek 1 5 5 ) . 

Hier vallen immers weer de woorden ενθουσιασμός, πάθος, διατιθέ-

ναι. Z o wordt het nog eens duidelijk, hoe deze niet-morele sfeer als 

onderbouw bij de morele sfeer aansluit, wanneer ze als uitgangspunt 

genomen kan worden voor de vraag naar de ethische werking van 

de muziek. De passage is niet volkomen helder, maar hier wordt toch 

de reeds herhaaldelijk opgeworpen kwestie definitief gesteld en op

gelost, of n.l. de muziek rechtstreeks morele invloed heeft. Anders 

is ook de scherpe distinctie in de eerste zin van de katharsis-passage 

erg v r e e m d 1 5 6 ) . — Aristoteles' antwoord op deze vraag is op het 

eerste gezicht wat verwarrend, maar we moeten het antwoord toch 

hierin zoeken, dat men inderdaad het op zedelijk goede wijze 

vreugdig zijn, beminnen, haten en alle andere deugdbeoefening uit 

bepaalde vormen van muziek kan leren 1 5 7 ) . 

Ik meen deze passage het meest te benaderen, wanneer ik haar als 

volgt samenvat : 

De muziek is in toonaard, ritme en melodie een uitbeelding van 

hetgeen in realiteit zedelijk goed is in het menselijk gevoelsleven. 

Het kind nu raakt open en wordt beïnvloed door dergelijke imitaties, 
omdat zij richting geven aan het gevoel, zodat het artistiek reeds 
heeft leren proeven, hoe het in het latere, reële leven zijn gevoel zal 
moeten richten door de deugd. Er ontstaat door muziek een ver
andering in het zieleleven, die conform is aan de verandering in het 
zedelijk leven. De muziek kan dit juist, omdat ze zo aangenaam is 
en als de meest aangename vorm van kunst het best aangepast is 
aan de jeugdige gevoelsstemming. 

Z o opgevat — de tekst is niet anders te lezen — vindt Aristo
teles dus niet wat hij eigenlijk zoekt, maar komt weer in de pre-
moraal of predispositie terecht van het goed ontwikkelde gevoels-

«*) 1339 a 24-25,41; 1340 a 6-7. 1 5 Б ) Zie boven, Ы. 80, 88. 
1 Б З) 1340 а 9-14. 166) 1342 а 2-3. 
1 6 4

) Zie boven, Ы. 48-50.
 1 И

) Zie 1340 а 15 - 1340 Ы 9 . 
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leven. In dezelfde trant heb ik boven 1 5 8 ) reeds zin gegeven aan de 
kathartische werking van de muziek zonder deze passus er in te 
betrekken, omdat deze zin voortvloeit uit het Aristotelische katharsis-
begrip. Aristoteles geeft dan ook geen argumenten voor een recht
streeks ethische invloed van de muziek, maar spreekt slechts van 
een έν τοις όμοίοις εθισμός 159) (een gewenning in gelijkende 
dingen) en van een εγγύς, van iets dat het zedelijk leven dicht be
nadert. Verder kan hij ook uit de aard van de zaak niet komen, 
omdat het onvoorstelbaar is, hoe muziek als muziek rechtstreeks 
ethisch zou w e r k e n 1 6 0 ) . 

Is hij misschien in zijn probleemstelling beïnvloed door zijn voor
gangers? J. Croissant161) meent, dat de Pythagoreeërs een reële 
gelijkenis zagen tussen muziek en de ziel en een rechtstreekse in
vloed op de moraliteit aanvaardden. „Les Pythagoriciens rétablis
saient l'harmonie intérieure comme on accorde un instrument"1 6 2) . 
Aristoteles echter zegt niet dat de muziek geen reële invloed heeft 
op de reële gevoelens. Dat hadden de Pythagoreeërs terecht ge
constateerd. Maar hij stelt niet de harmonie van de muziek zo recht
streeks gelijk aan de harmonie van de psyche. Hij gaat dus met zijn 
voorgangers zover mee als hij maar kan. 

Dit proces is verwant aan dat van de katharsis : verantwoord 
spelen op het gevoel als een grondslag voor een goed leven. Het 
gaat hier, zoals Olmsted het uitdrukt in verband met de Nikoma-
chische Ethiek, om de eerste beginselen der ethiek1 6 3) , of — zoals 
ik het reeds geformuleerd heb — om de formeel op ander terrein 
liggende grondslagen der ethiek, die men door gewenning leer t 1 6 3) , 
en die een goed substraat zijn voor de deugd zelf, om dan onder 
haar invloed in de totale mens geïntegreerd te worden. Olmsted 
noemt dit een „sensus moralis", die voorafgaat aan de beoefening 
van de redelijke moraal 1 6 4) . 

« 3 ) Zie Ы. 93 ; cfr. Spengel, Katharsis, Ы. 23-4, 45. 
1 5 9 ) 1340 a 23. 
1 0 0 ) Bignami [Catarsi. Ы. 113) leest in Aristoteles, dat de mu2iek voor drie doel
einden dient : 1. ιταιδεία : opvoeding in ethische zin. 2. Katharsis. 3. δ ιαγωγή, 
welke twee vormen kent : a. Artistiek genot in de zin van „divertimento" : παιδιά, 
άνάπαυσις. b. Hoger genot van de δ ιαγωγή των ελευθέρων in verband met 
het begrip σχολή. Behalve het begrip ηδονή komt hierbij ook het begrip καλόν 
(Ы. 117). ~- Ik meen dat alle kunst voor A. min oí meer dispositief-moreel is en 
dat op vier manieren: 1. Pedagogisch als opvoeding voor de σχολή. 2. Kathar-
tisch, voor volwassenen. 3. Ontspannend, voor alle levensterreinen. 4. Hoger 
genot voor volwassenen die geen katharsis nodig hebben. Zie beneden, Ы. 206 v.v. 
l e l ) o.e., Ы. 50. 1 β 2 ) Ibid., Ы. 56. 1 β 3 ) Olmsted, o.e., Ы. 55. ^ ) Olmsted, Ы. 48 
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Pedagogische en niet-pedagogische muziek zijn dus niet wezenlijk 
verschillend van aard, maar geven wel een ander effect en worden 
dus ook voor andere levensomstandigheden gebruikt. Het op
groeiende kind heeft geen katharsis nodig, omdat het volgens 
Aristoteles' ervaringen niet dergelijke spanningen bezit als de vol
wassen Leontios van Platoons katharsis-teksten. De muziek voor 
de jeugd staat veel dichter bij een morele, rustige beïnvloeding van 
de psyche en heeft niets te maken met het oplossen van manische 
spanningen. 

Daarom moet men ook een selectie maken tussen toonaarden die 
meer geschikt zijn voor kinderen 1 6 5 ) . Dit steunt echter op de alge
mene beginselen van Aristoteles' pedagogiek1 6 6), en niet op het 
feit, dat er wezenlijk ethische toonaarden zouden bestaan, zoals zijn 
terminologie en vraagstelling zouden doen vermoeden. Niet ieder 
soort muziek immers spreekt dezelfde gevoelens aan, en er zijn 
naturen die wegens een bepaalde dispositie voor bepaalde toon
aarden vatbaar zi jn 1 6 7) . Zo is b.v. fluit-muziek al te meeslepend 
voor de jeugd 1 6 8 ) . 

De accidentele variaties in de muziek, haar gevoelseffecten en 
haar geschiktheid voor diverse doeleinden worden nog eens samen
gevat in 1341 b 3 3 - 1342. Dit vormt dan het onmiddellijk uitgangs
punt voor de katharsis-passus. 

Na de bespreking van de katharsis, waaruit — samen met heel 
het voorafgaande — duidelijk blijkt, hoeveel goeds er in de muziek 
gelegen is, zegt hij, dat het theater kathartische muziek moet 
geven 1 6 9 ) . Men moet echter ooi: muzikale wedstrijden en theater
voorstellingen organiseren voor de arbeiders1 7 0), opdat iedereen 
lust kan ervaren volgens zijn eigen aanleg 1 7 1 ) . Wegens de uit
drukking ψυχαί παρεστραμμέναι της κατά φύσιν £ξεως (mensen die 
niet harmonisch zijn in hun natuurlijke habitus) en de term παρεκβά

σεις (afwijkende harmonieën), lezen wij hierin weer de grote variatie 
van katharsis-mogelijkheden, die de katharsis-passus 172 ) vermeldt 

leB) Zie boven, Ы. 77. l e 8 ) 1341 a 20-5. 
l o e ) Zie Ы.98. «в) 1342 а 16-8. 
w") 1340a40v.v. «<>) 1342 а 19-20. 
1 7 1 ) 1342 а 22-8; Verdenius (Katharsis, Ы. 370,373) concludeert hieruit, dat 
katharsis alleen voor de lagere volksklasse bestemd is. Dit is niet in overeen
stemming met de Atheense theaterpraktijk (Koller, bl. 73), met deze passus (κ α i 
τοις τοιούτοις) en niet met het πάσι van Politika 1342 a 14. 
172) 1342 a 1-16. Later zullen we zien, in hoeverre dit in strikte zin katharsis is. 
Er staat immers hier і. лп. de arbeiders : προς άνάπαυσιν. 
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en ook, dat kathartische muziek speciaal gereserveerd is voor men

sen met een onharmonisch gevoel. Aristoteles is breder dan Platoon : 

hij neemt praktisch alle muziek op, maar niet alles voor iedereen 1 7 3 ) . 

Twee princiepen van verdeling zet hij op voor de telkens verschil

lende bruikbaarheid van een muzikaal genre: het δυνατόν (wat 

mogelijk is) en het πρέπον (wat passend is) 1 7 4 ) . Z o kunnen o.a. 

oudere mensen de al te heftige muziek niet goed genie ten 1 7 5 ) . Hij 

eindigt met als derde norm nog het μέσον (het juiste midden) te 

vermelden. Is het te veel gezegd, wanneer we niet alleen uit deze 

slotzin van de Politika, maar ook uit de toon en de argumentatie 

van de gehele problematiek besluiten, dat voor Aristoteles de 

katharsis uiteindelijk genormeerd wordt naar wat mogelijk, passend 

en in het juiste midden liggend is ? 

3. POLITIKA - 1342 a 1-16 - IN VERBAND MET ANDERE 

WERKEN UIT ARISTOTELES' OVERGANGSJAREN 

De werken uit deze tijd, die ons kunnen helpen om de Aristo
telische problemen omtrent het gevoelsleven tegen een bredere 
achtergrond te plaatsen, zijn vooral de bovengenoemde 1 7 6) Eude-
mische Ethiek, Problemata en enkele traktaten van de zogenaamde 
Parva Naturalia. 

a. Endemische Ethiek 

Van de Eudemische Ethiek moeten wij de Boeken I, II, III, VII 
en VIII bespreken. Omdat ik feitelijk van de hypothese van Léonard 
uitga, dat Bk. VI (Eth. Nik. VII) door Aristoteles zelf verplaatst 
i s 1 7 7 ) , bespreek ik dat boek hier niet, maar beschouw het met 
Bk. IV en V ( Eth. Nik. V en VI ) als behorend tot de Nikomachische 
Ethiek. 

Daar de Eudemische Ethiek aan de Politika voorafgaat, moeten 
wij ons steeds bewust blijven, dat Aristoteles vanuit de ethische op
vattingen die hierin beschreven zijn, zijn katharsis-leer opgesteld 
heeft. 

In deze zin kan de Eud. Ethiek ook helpen bij het reconstrueren 
van Aristoteles' leer over de katharsis. Het zal natuurlijk blijken, 
dat hetgeen wij in de Politika ontdekten aan ethische en niet-
ethische elementen, hier reeds zijn grondslag heeft in een algemene 

"3) 1342 a 3 0 - 1342 Ы З . " 5 ) 1342 b 20-22. »") Zie Ы. 30. 
« 4 ) 1342Ы8-19. 1 7 β ) Ы.74. 
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ethische systematiek. Veel nieuws biedt daarom deze ethiek niet, 

maar wel bevestigt zij hetgeen we reeds ontdekt hebben en geeft zij 

een nadere precisering van sommige punten. 

Daarom kan ik over de Eud. Ethiek vrij kort zijn en de voor

naamste fundamenten voor de katharsis-leer in enkele punten 

samenvatten. 

1. De Protreptikos 1 7 8 ) kent reeds de meson-leer. In de Poli-

tika 179) bleek zij normatief te zijn voor de katharsis. En hier vinden 

wij inderdaad vanaf Bk, II een uitgebreide deugdenleer, gebaseerd 

op het meson. Het is daarom niet te verwonderen, dat dit boek opent 

met een zinspeling op de exoterische geschriften 1 8 0 ). De zinspeling 

staat hier in verband met de voortreffelijkheid van de geestelijke 

goederen (habitus, potenties, activiteiten en bewegingen), die ook 

reeds in de exoterische Protreptikos zo hoog geschat w e r d e n 1 8 1 ) . 

Aristoteles schijnt ook de rationeel gevormde habitus van de 

dispositie te onderscheiden 1 8 2 ), wat reeds in verband met de ka

tharsis een noodzakelijk postulaat b l e e k 1 8 3 ) . Dit bevestigt mijn 

mening over fr. 15 1 8 4 ) . Hier staat immers weer de term διάθεσις. 

De pre-morele dispositie, bewerkt door de katharsis, kan men dus 

best rijmen met Aristoteles' ethisch systeem. Hoewel in bepaalde 

teksten διάθεσις hetzelfde moet betekenen als habitus, kennen we 

toch nog andere gronden voor een minstens begripsmatige distinctie. 

Aristoteles kent immers μεσότητες die toch geen deugd zijn, omdat 

ze niet vrijwillig z i j n 1 8 5 ) . De vrijwilligheid treedt bij hem dan ook 

als noodzakelijk bestanddeel in de definitie van de echte deugdzame 

habitus 1 8 6 ) . 

Het geluk is de activiteit van het meest volmaakte leven, volgens 

de volmaaktste d e u g d 1 8 7 ) . 

Het verstand heeft het bevel over de strevingen en de passies 1 8 8 ) . 

De zedelijke deugd berust echter in het onredelijke deel der ziel, is 

een ordening, een bepaald worden (ποιος) daarvan door de 

r e d e 1 8 9 ) . De zedelijke deugd is uiteindelijk een regeling van lust en 

o n l u s t 1 9 0 ) , want op alle passies volgt immers lust en o n l u s t 1 9 1 ) . 

1 7 8 ) Zie boven, Ы. 46-7. 1 8 5 ) 1234 a 23-30. 
1 7 β ) Zie Ы. 103. 1 8 β ) 1227 Ь 8-10. 
i 8 0 ) 1218 b 31-37. 1 8 7 ) 1219 a 34-35. 
1 8 1 ) Zie Ы. 44, 46-7. 1 8 8 ) 1219 b 4 0 - 1220a 2; 1220b5-6. 
i 8 2 ) 1218Ь37 - 1219a 13. 1 8 9 ) 1220al0-13; 1220b6-7. 
1 8 3 ) Zie Ы. 80. 100) 1220 a 38-39; 1221b 36-37. 
1 8 4 ) Zie Ы. 49-50. 1 B 1 ) 1220Ы2-14; 1222Ы0-11; 1227 Ы-10. 
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Hij noteert een volledig lijstje van passies 1 Q 2 ), aan de hand waar

van men duidelijk kan aantonen, hoe de deugd een bepaalde maat 

in de passies is tussen twee uitersten. Deze maat of dat midden 

wordt bepaald door de ορθός λόγος іэз) . 

Bk. Ill beschrijft zeer uitgebreid het meson van verschillende 
concrete deugden, terwijl Bk. VII dat bijzonder voor de deugd van 
vriendschap doet en Bk. VIII besluit met een beschouwing over de 
καλοκαγαθία, het summum van honestas en bonitas. — In deze con

crete deugdenleer .—• met als mooiste voorbeeld de brede uitweiding 

over de dapperheid — ziet men telkens hoe prudent en rustig Aristo

teles het redelijk-zedelijke handelen afweegt tegen de al te grote 

felheid en haast van de hartstochten. Het is een echt politisch en 

geen dictatoriaal optreden tegen het menselijk gevoelsleven i 9 4 ) . 

2. Uit verschillende verspreide gedachten wordt het ook duidelijk, 

hoe men het πρέπον moet verstaan. Het blijkt niets anders te zijn 

dan het nauwkeurig rationeel afwegen volgens de ορθός λόγος van 

wat zedelijk goed is en wat niet. Het is dus hetzelfde als het rede

lijke princiep dat het μέσον bepaalt. W a t πρέπον is, is dus vanzelf 

μέσον en h o n e s t 1 9 5 ) . 

Ik moet hier nogmaals in een bepaalde zin de kwestie van de 

pre-morele dispositie naar voren brengen. Als deze uiteindelijk ge

regeld wordt door het πρέπον, is ze dan wel pre-moreel ? 

Aristoteles geeft hiervoor in deze tijd van zijn wijsgerig denken 

geen rechtstreekse oplossing. Maar wat moet volgens de Aristo

telische beginselen in feite de oplossing zijn ? Het is immers gerecht

vaardigd, deze vraag te stellen, daar we toch voortdurend de reali

teitswaarde van Aristoteles' katharsis-leer in het oog houden. Men 

zou er — dat is eigenlijk na het voorafgaande duidelijk — in Aristo-

telisch-Thomistische termen het volgende van kunnen zeggen : De 

aanvaardbare gevoelsmatige regulatie van de katharsis is stellig niet 

moreel ,,ex objecto", zoals de zedelijke deugden die Aristoteles in 

dit werk bespreekt en die telkens een omschreven zedelijk goed tot 

voorwerp hebben ; de katharsis is zelfs ex objecto zedelijk onver

schillig. Maar ,,ex fine" behoeft zij niet indifferent te zijn bij het 

concrete handelen. Zij kan juist een ethische daad worden wegens 

een ethisch aanvaardbaar doel : preparatici in de opvoeding ; dis

positief voor de deugd, omdat zij de hartstochten, vooral de meer 

i<«) 1220 b 37 - 1221 a 12. ^ ) 1228 a 23 v.v. ; zie ook boven, Ы. 97. 
1 8 3 ) 1222 a 7-8 ; b 7. ™η 1233 аЗІ-ЫЗ ; 1249 a 9. 
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hevige hartstochten, die rust geeft die de zedelijke ordening van het 

gevoelsleven nodig heeft om de passies op een zedelijk goed object 

te kunnen richten. Men kan daarom de katharsis gevoeglijk scharen 

onder de groep van dingen (en hiervoor hebben we weer een Aristo-

teles-tekst) die wel niet zonder meer goed zijn, maar in de constel

latie van bepaalde omstandigheden goed kunnen worden : zoals 

geneesmiddelen en chirurgisch ingrijpen 1 9 6 ). En hier bevinden we 

ons met de aangehaalde voorbeelden weer midden in de medische 

terminologie, die als uitleg diende voor de katharsis-passage van de 

Politika. Bovendien leert Pol. 1339 b 25-27, dat onschadelijke lust 

zinvol is voor het levensdoel. .— Uiteindelijk regelt dus ook het 

laatste doel onze pre-morele disposities en bepaalt het hun redelijk

heid. 

3. Er staan nog enkele verspreide opmerkingen in deze ethiek, 

die misschien niet onmiddellijk onder een bepaald opschrift kunnen 

gebracht worden, maar die toch wel de houding van Aristoteles 

tegenover het gevoelsleven verduidelijken. Zij zijn tevens voor het 

volgend hoofdstuk nog bruikbaar, als materiaal n.l. om op door te 

denken. 

a. Omdat de eudaimonie een moreel optimum is, houdt zij ook het 

summum aan lust i n 1 9 7 ) . Daarom is natuurlijk in genere al hetgeen 

goed is ook tegelijkertijd lustvol 1 9 8 ) , en is dus juist de katharsis 

als moreel verantwoord ook lustvol. 

b. Er zijn mensen met wie men niet gaat redeneren over bepaalde 

opinies die zij er op na houden : kinderen, zieken, geestelijk ge

stoorden. Bij kinderen verandert de zaak wel, wanneer de vol

wassenheid eenmaal aangebroken is. De anderen hebben een ge

neeskundige of staatkundige κόλασις (leiding, inperking, besnoeiing, 

verbetering) n o d i g 1 9 9 ) . — W e constateren hier weer een ge-

dachtengang die ten grondslag kan liggen aan katharsis. Er zijn 

immers toestanden in het mensenleven denkbaar, die men niet met 

de rede en vanaf de hoge toren van de deugd kan bezweren, maar 

die voor een gevoelsmatige regulatie vatbaar zijn. 

c. De θυμός is zeer moeilijk te bedwingen 2 0 0 ) . W e hebben dat 

al aan de feiten gezien bij Platoon in dat typische verhaal van de 

Politeia 2 0 1 ) . Leontios wordt daar eigenlijk door zijn toorn veel meer 

1 !») 1235 b 31-35; 1236 a 9-21. 1 B 9) 1214 b 27-34 ; vergelijk 1220 a 35-37. 
" ή 1214 a 7-8.

 2 0 0
) 1223 b 23-24. 

1 D 8
) 1236 b 26-27.

 a 0 1
) Zie boven, Ы. 62-3. 
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tot onredelijk handelen gedreven dan door zijn begeerte om te kijken. 
In dit verhaal ziet men duidelijk, dat de onredelijke streving sneller 
werkt dan het verstand 2 0 2 ) , zoals ook zieke, zwakke en vreesachtige 
mensen veel sneller door hun passies meegesleept worden dan 
a n d e r e n 2 0 3 ) . Daarom is er ook bij een plotselinge gebeurtenis geen 
echte vrijwillige keuze mogeli jk 2 0 4). De rede heeft rust en tijd 
nodig ; behalve wanneer het gevoel natuurlijk door de habitus-
vorming constant in een bepaalde richting geleid is. 

Aristoteles beschouwt daarom de sterke passie van het enthou
siasme als niet vrijwillig2 0 5), waaruit dus blijkt, dat er werkelijk 
passies bestaan die ons te machtig z i j n 2 0 6 ) . De toorn is trouwens 
ook zo'n „extatische p a s s i e " 2 0 7 ) : vanzelfsprekend heeft hij dan ook 
het begrip vrijwilligheid als wezenselement in zijn definitie van 
deugd n o d i g 2 0 8 ) . — Gedachten als deze waarborgen ons dus, dat 
in het Aristotelisch systeem de mogelijkheid bestaat voor disposities 
buiten het kader van vrijwillige deugd, en juist voor sterke passies 
die tot nog toe aan de redelijke ordening ontsnapt waren. 

d. De b o v e n 2 0 9 ) reeds vermelde driedeling van het strevings-
leven, gezien als samenhangend geheel en onderscheiden van de 
eigenlijke, op redelijke keuze gegronde wilsbeschikking, is op talloze 
plaatsen zo duidelijk gedemonstreerd, dat het overbodig is, die 
plaatsen nog te c i t e r e n 2 1 0 ) . 

e. Ten overvloede vermeld ik nog, dat Jaeger 1248 a en v.v. een 
belangrijke passage vindt om aan te tonen, dat Aristoteles in zijn 
Eudemische Ethiek, zoals in geheel zijn jongere tijd, bijzondere aan
dacht heeft voor de irrationele elementen in de mens : enthousiasme, 
mantiek en melancholie 2 1 1 ). 

b. Pcoblemata 

Het zedelijk leven heeft een gevoelsmatige grondslag. En ordening 
van dat gevoelsmatige binnen zijn eigen sfeer, .—• geleid door de 
rede, niet dominerend maar politisch door niet te haastig in te grijpen 
waar de natuur haar eigen goedheid nastreeft, — is, abstract bezien, 
nog wel geen moreel maar pre-moreel gebeuren, doch in concreto 
al mede opgenomen in het zedelijk leven van de mens als totaliteit 

^ 2 ) 1247Ы9-20. и»') 1229 a 25. 
2 0 3 ) 1228 b 35-38. ««) 1227 b 8-10. 
8 0 4 ) 1224 a 3-4. ™°) Ы.96-7. 
^0 5) 1225 a 27-30. aio) 1223 a 26-27; 1225 b 21-32; 1226 a 13-
2 0 0 ) 1225 a 30-31; vergelijk 1229 b 20. a " ) o.e. Ы. 251, 257. 
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en is dus uiteindelijk een zedelijk handelen. Het is daarom onjuist, 
wanneer Dubarle zegt, dat Aristoteles alleen ziet wat de verschil
lende levensniveaus scheidt (lichamelijkheid, psyche, geest) en niet 
wat ze verb indt 2 1 2 ) . De eenheid psyche-geest voor Aristoteles is 
uit al onze voorafgaande beschouwingen wel duidelijk geworden. 
Wel kunnen we ons afvragen, of de lichamelijkheid bij Aristoteles 
in samenhang wordt gezien, of bij hem, zoals Dubarle het uit
d r u k t 2 1 3 ) , de psyche iets van haar biologisch bestaan voelt, of de 
zintuigen iets gewaar worden van de eigen organo-vegetatieve 
werkingen buiten de zinnelijke kennis om, of — om binnen ons 
onderwerp te blijven — de leer over het gevoelsleven, gezien in 
verband met katharsis-kwesties, ook contacten met het vegetatieve 
leven constateert en aanvaardt ? 

W a t we ook aan wisselwerking tussen vegetatief en sensitief 
leven mogen constateren in andere, nog te bespreken werken, de 
kwestie wordt zeer duidelijk opgeroepen door Problema XXX, 1 : 
954 a 22 en v.v. Reeds Margoliouth 2 1 4 ) had dit problema opge
merkt. De beste studie hierover is echter het reeds eerder geciteerde 
werk van Jeanne Croissant. 

De inhoud van dit Probleem is buitengewoon belangrijk voor de 
invloed van de vegetatieve functies op het gevoelsleven. Men is 
echter altijd huiverig om deze Problemata als enig bewijsmateriaal 
te gebruiken, daar men nooit volkomen zeker kan zijn van de authen
ticiteit ervan. Stellig heeft Aristoteles Problemata geschreven. Hij 
citeert ze zelf in zijn authentieke werken en ook de traditie belijdt 
hardnekkig, dat Aristoteles Problemata heeft geschreven 2 1 5 ) . De 
zichzelf niet noemende uitgever van de Aristotelische fragmenten 
in de editie Firmin-Didot, die door Bussemaker begonnen was, con
stateert e c h t e r 2 1 6 ) , dat geen enkele verwijzing van Aristoteles zelf 
klopt met de Problemata-collectie, die wij nu op naam van Aristo
teles bezitten. Voor de klassieke filologie is dan ook tot nu toe heel 
de Problemata-collectie een nog niet volledig uitgezocht materiaal, 
dat stellig op Aristoteles teruggaat, maar gemengd is met werk van 
anderen, met name van de latere Peripatet ici 2 1 7 ) . Voor zover zij de 
authentieke leer van Aristoteles reproduceren, zijn ze wellicht van 
hem, maar iedere verdere toevoeging of uitbreiding blijft min of 

2 1 2 ) Dubarle, o.e. Ы. 389. 2 1 B ) Wilamowitz-Moellendorff, Herakles, Ы. 92. 
! ! 1 3 ) Dubarle, o.e. Ы.391. 2 1 0 ) Opera Omnia 2 IV, Ы. 195. 
*14) Margoliouth, Poefics. 2 1 7 ) Ross, Aristotle, Ы. 13. 
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meer hypothetisch. Ofschoon het natuurlijk niet uitgesloten is, dat 

externe testimonia of interne zekerheden een of ander probleem tot 

duidelijk Aristotelisch stempelen. Voor zover zij geen onware weten

schap bevatten, zijn ze ook m.i. een kostbaar getuigenis voor de 

voortlevende Aristoteles in de kring van zijn eigen wijsgerige school 

en een niet te versmaden hulp tot het ontdekken van hetgeen er aan 

realiteitswaarde ligt in Aristoteles' oeuvre. Ook al mag men ze 

slechts zeer prudent als bouwstenen voor de reconstructie van 

Aristoteles' leer gebruiken, zij kunnen ons helpen om de feiten te 

verduidelijken, waarop Aristoteles' leer doelt en zij doen dat op het 

terrein van deze studie misschien meer dan de medische psychologie, 

omdat zij in ieder geval duidelijk een in Aristotelische geest door

denken verraden. 

Croissant vermeldt drie uitwendige testimonia voor Probi. XXX, 

1: Cicero, Seneca en Plutarchos 2 1 8 ) , maar erkent ook, dat deze 

testimonia niet beslissend zijn, omdat de Problemata door succes

sievelijke aanvullingen niet zuiver Aristotelisch zijn gebleven 2 1 9 ) . 

Met — inzoverre dat voor de duidelijkheid mogelijk is — weg

lating van hetgeen fysiologisch nu niet meer houdbaar i s 2 2 0 ) , kan 

men de inhoud van het Problema als volgt weergeven : 

Geniale mensen, wijsgeren, politici, dichters, kunstenaars, helden, 

mensen als Herakles, Empedokles, Sokrates en Platoon hebben allen 

een melancholisch temperament. Deze mensen zijn van nature sterk 

passioneel gedisponeerd. Als typische passies worden hier genoemd : 

vrees, medelijden, enthousiasme, manie. Bij deze mensen constateert 

men als blijvende symptomen, wat men als voorbijgaande toestand 

kan zien bij mensen die onder invloed staan van wijn. Die toestand 

wordt uitgedrukt door de term 7)θος 2 2ι) en Μξις. De symptomen 

zijn het sterkst bij de melancholici die geheel buiten zinnen zijn (των 

μελαγχολικών δσοι εκστατικοί). De zwaarste melancholici (ot μάλ

λον κατοκώχιμοι) zijn ook mager en donker van kleur. Grondslag 

van al deze fysieke en psychische verschijnselen zijn bepaalde aan

doeningen van de gal. Maar als die aandoeningen een middel

matige222) sterkte vertonen (δσοις έπανθί) ιτρός το μ έ -

2 1 8 ) o.e. Ы. 76. Wilamowitz-Moellendorff, I.e., noemt Eratianus nog. 
2 1 β ) o.e. Ы. 77. 
2 2 0 ) Dit in navolging van enkele suggesties van Tate bij zijn kritiek op Croissant. 
J. Tate, o.e., zie vooral Ы. 11, 13. 
2 2 1 ) Zie boven. bl. 77. 
Ï«2) „Harmonisch" : Müri, bl. 25. 
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σ ο ν ; en even verder: μέσοι τήν φύσιν), dan zijn de mensen die er 

aan onderhevig zijn wel prudenter en minder abnormaal ( ?JTTOV 

Εκτοποι), maar verschillen nog sterk van normale mensen. Het 

worden dan pedagogen, kunstenaars of politici. Over het algemeen 

maakt het melancholisch temperament de mensen zeer labiel, zowel 

bij ziekte alsook in het normale dagelijkse stemmingsleven (προς 

τάς καθ' ήμέραν άθυμίας). Soms zijn we immers goed of slecht ge

stemd, zonder dat we weten waarom (ούκ αν Εχοιμεν είτιείν). In 

een geringere graad (κατά μέν τι μικρόν) doen zich die ver

schijnselen dus bij a//e mensen voor ( π ά σ ι γίνεται). Maar degenen 

die door die lichamelijke aandoeningen tot op de bodem (δσοις δ' 

είς βάθος) van hun vegetatieve natuur geschokt worden, hebben een 

bepaalde kwaliteit 1 2 3 ) van gevoelsleven (ποιοί τινές είσι τά ήθη). 

Zelfs geniale mensen, die toch een zeker evenwicht in het melan

cholische temperament bezitten, slaan gemakkelijk over (βέπουσι) 

naar echte melancholische ziekten, wanneer ze niet goed op zichzelf 

passen : epilepsie, apoplexie, heftige gevoelens of angsten, of een 

al te grote moed (άθυμίαι Ισχυραί, ?\ φόβοι, τοις δέ θάρρη λίαν). 

Wegens die heftige depressies komt bij jonge mensen zeer veel 

zelfmoord voor en soms ook bij oudere mensen. Sommige melan

cholici worden depressief door drinken. De warmte van de wijn 

blust dan de fysieke warmte. Eigenlijk maakt warmte-ontwikkeling 

op de plaats waar wij denken en hopen onze stemming positief 

(ιτοιεΐ εύθυμους). Daarom zijn de meeste mensen in een goede 

stemming, als ze gedronken hebben. Maar een kleinere groep raakt 

er door ontstemd. De ontwikkeling van kou maakt dus de stemming 

negatief (άθυμίας). Z o doet ook de sexuele gemeenschap meestal 

ineens de stemming omslaan. Maar degenen die met het sperma veel 

overtolligs (περίττωμα) afscheiden, worden er opgewekter van 

(εύθυμότεροι). Deze mensen worden verlicht ( κ ο υ φ ί ζ ο ν τ α ι ) . 

Maar de anderen worden er neerslachtiger van (άθυμότεροι), omdat 

ze iets noodzakelijks (των Ικανών τι) verliezen. Dit blijkt hieruit, 

dat hun secretie dan erg gering is (μή πολλήν τήν άπορροήν). 

Samenvattend zijn de melancholici onevenwichtig (ανώμαλοι), om

dat de potentialiteit van hun zwarte gal niet stabiel is (άνώμαλον); 

ze kan immers zeer warm en zeer koud worden. En nu is warm en 

koud in ons lichaam juist datgene wat het meeste het stemmings

leven bepaalt (ηθοποιός). Daarom bepaalt de gal de kwaliteit van 

2 2 3 ) „Sind in ihrer Persönlichkeit schärfer gezeichnet" : Muri, Ы. 26. 
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ons gevoelsleven (ποιεί το fjGoc ποιους τινας ημάς). Beiden, wijn 

en zwarte gal, doen dat, want ze zijn beiden „pneumatisch" (πνευ

ματικά). Maar omdat de labiliteit (τήν άνωμαλίαν) ook gematigd 

kan zijn (εϋκρατον) en goed kan zijn (καλώς πως £χειν), n.l. al 

naar gelang dat nodig is (οπού δεΐ) nu weer eens in een warmere 

en dan weer in een koudere toestand (διάθεσιν), daarom zijn alle 

melancholici geniaal, niet wegens ziekte, maar van nature. 

Wanneer we de geciteerde sleutelwoorden van deze passus naast 

de sleutelwoorden van de katharsis-passage uit de Pol i t ika 2 2 4 ) en 

eventueel nog enkele andere, reeds besproken termen plaatsen, dan 

merken we pas, hoe belangwekkend deze passage eigenlijk is : 

ήθος 

Μξις 
των μελαγχολικών δσοι εκστα

τικοί 

ol μάλλον κατοκώχιμοι 

δσοις έπανθη προς τα' 

μέσον 

μέσοι τήν φύσιν 

TJTTOV . . . . Εκτοποι 

προς τάς καθ* ήμέραν άθυμίας 

ούκ <5ν έχοιμεν είπείν 

κατά μέν τι μικρόν 

πάσι γίνεται 

δσοις δ* είς βάθος 

ποιοί τινές είσι τα ήθη 
βέπουσι, άθυμίαι Ισχυραί, f\ φόβοι 

τοις δέ θάρρη λίαν 

ποιεί εύθυμους 

άθυμίας 

περίττωμα 

Pol. 1342 a 3 : ταΐς ήθικωτάταις. 

Zie boven, Ы. 44. 
Pol. 1342a4 : ταΐς ένθουσιαστι-

καΐς; vergel. 1342 а 5. 
Pol. 1342 а 6 : τω μάλλον. 

Pol. 1 3 4 2 a 8 : κατοκώχιμοι. 

Pol. 1342 а 6 : τω δέ fjrrov. 

Zie ook boven, Ы. 104. 

Pol. 1342a 13: καθ* «σον . . . . 

Pol. 1342a6 : πασαΐς υπάρχει. 

Pol. 1342 a 14: καΐ πάσι γίγνε

σθαι. 

Pol. 1342a 7 : Μτι δ* ενθουσια

σμός. Zie ook Ы. 102. 

Zie Ы. 47. 
Pol. 1342a 5 : Ισχυρώς. Pol. 1342 

а 7 : φόβος. Pol. 1342 а 12 : φο-
βητικούς. 

Pol. 1342 а 15: μεθ* ήδονης. 

2 2 4 ) Zie boven, Ы. 75 en v.v. 
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Vergelijk Ы. 42. 

εύθυμότεροι Pol. 1342 а 15: μεθ' ήδονης. 

κουφίζονται Pol. 1342 a 14: κουφίζεσθαι. 

άθυμότεροι 

των IKOCVÒV τι 

μή πολλήν τήν άπορροήν 

ανώμαλοι Ì 

ανώμαλον | 

ηθοποιός 1 _ . ,_._ ,„ 
- Λ η , « - \ Pol. 1 3 4 2 a 3 : Λθικωταταις. 

ποιεί το ήθος ποιους τινας ημάς | 

πνευματικά 

τήν άνωμαλίαν Zie Ы. 42. 

εϋκρατον Zie Ы. 42. 

καλώς πως ϊχειν Zie Ы.42, 47, 49-50, 100, 104. 

δπου δει Zie Ы. 100, 102-3, 105. 

(πρέπον), 

διάθεσιν Pol. 1342 a 10· καθιστάμενους; 

zie Ы. 47, 49-50, 100, 104. 

Bij Croissant 2 2 5 ) kan men ook nog parallelplaatsen voor dit 

Problema vinden uit de werken die ik met bespreek. Al deze 

plaatsen te samen genomen vormen een indrukwekkend getuigenis 

voor de Aristotelische aard van dit Problema. Hoewel wij er nooit 

zeker van kunnen zijn, dat het van de hand van Aristoteles zelf is, 

toch moet men minstens aanvaarden, dat het geschreven of aan

gevuld is door iemand die terdege belezen was in Aristoteles. 

Wanneer we nu de sleutelwoorden vergelijken met de psycholo

gische katharsis-passage uit de Politika (ik werk dit niet verder uit, 

omdat de parallellen voor zichzelf spreken), dan moeten we er

kennen, dat we hier inderdaad te maken hebben met een katharsis-

gebeuren in de vegetatieve sfeer, dat wonderwel klopt met de 

psychische katharsis. In de Politika was het een pre-morele dispo

sitie van het gevoelsleven, gunstig voor het redelijk-zedelijk leven ; 

hier gaat het over een pre-sensitteve dispositie van het vegetatieve 

organisme, gunstig voor het gevoelsleven 22G). 

Het Problema vermeldt verder niet, of iedere behoefte aan ka-

o*5) ос Ы 87 en ν ν. 
^ 6 ) Baldry ( H C ) , Aristotle and the Dramatisation of Legend. The Class 
Quarterly 48, N S 4 (1954), Ы 151-7, zegt, dat in de opvatting der Ouden de 
passie sterk lichamelijk-ritmisch was (Ы 5) Men denke hier aan de wiegende 
moeder bij Platoon 
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tharsis en ieder katharsis-verloop somatogeen is. Men zou geneigd 

zijn ook zuiver psychogene katharsis aan te nemen, omdat de Poli-

tika-passage en ook de Poetika totaal geen aandacht heeft voor de 

lichamelijke verschijnselen. 

Mits natuurlijk het Problema authentiek is, vormt de passage hier

van over de mensen die bepaalde stemmingen hebben zonder dat ze 

weten w a a r o m 2 2 7 ) , een sterk argument voor een Aristotelische 

dieptepsychologie in de zin van Dubarle, omdat hier de stemmingen 

niet stammen uit een bewuste zinnelijke kennis, maar uit de organo-

vegetatieve werkingen van de gal. 

Hoewel het interessant zou zijn nog andere Problemata (met 

name Probi. I, III, XIX) in dit verband te bespreken, bepaal ik mij 

tot het boven besprokene, omdat dit de duidelijkste parallellen ver

toont en omdat we altijd nog met veel onzekerheden blijven zitten 

aangaande de authenticiteit. 

e. Parva Naturalia 

"Wanneer we de traktaten „Parva Naturalia" genaamd, die voor 

deze overgangsjaren van Aristoteles in aanmerking k o m e n 2 2 8 ) , 

doorlezen, dan vinden we geen noemenswaardige bijzonderheden 

voor de katharsis-leer. Wel valt op, dat de aandacht voor fysio

logische en biologische gegevens, die zo duidelijk uit Probi. XXX, 1 

spreekt, ook hier aanwezig is. Dit maakt natuurlijk de authenticiteit 

van dit Problema steeds zekerder. Vooral wanneer we passages 

tegenkomen, die bijna woordelijk hetzelfde zijn, met name die waar 

sprake is van warmte-ontwikkeling en uitdoven van warmte in het 

levende w e z e n 2 2 9 ) . 

De Longitudine et Brevitate Vitae heeft enkele interessante ge

dachten in verband met het begrip „overtollig" (περίττωμα), dat 

we b o v e n 2 3 0 ) bij de fysiologische katharsis tegenkwamen 2 3 1 ) . 

Het „overtollige" heeft iets te maken met de verandering in de 

levende wezens. Een verandering vindt immers steeds plaats uit een 

tegengestelde en het leven is een voortdurend veranderen. En nu is 

juist dat περίττωμα nog een overblijfsel van de voorafgaande toe-

я " ) Zie boven, Ы. 110. 
s2 8) Zie boven, Ы. 37. 
22») De Juv. et Sen. 469 b 20 v.v. ; De Respir. 474 b 10 en v.v. 
2 3 0 ) Ы. 110. 
2 3 1 ) De Long. et Br. Vitae 465 b 15 en v.v. ; 466 b 4 en v.v. 
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stand. Geen wonder, dat wanneer het door katharsis verdwijnt, de 
nieuwe vegetatieve of gevoelsmatige toestand, de gunstige dispositie 
voor het gevoelsleven of het zedelijk leven gemakkelijker intreedt 
en het leven meer leefbaar is. Daarom moet ook iets wat onver
woestbaar is zo weinig mogelijk „overtolligs" bevatten. Wan t als 
er te veel „overtolligs" is, gaat het leven door ziekte ten gronde 2 3 2 ) . 
Katharsis is dus werkelijk een proces van levensbelang. 

232) De Long. et Br. Vitae 465 b 15 en v.v. ; 466 b 4 en v.v. 
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H O O F D S T U K IV 

ArístoíeZes formuleert zijn leer in de volledige 

zelfstandigheid van een eigen school 

335-322 

KATHARSIS DOOR TRAGEDIE 

HADDEN we in het vorige hoofdstuk een centrale tekst over 
katharsis door muziek uit de Politika, in deze derde periode is 

voor katharsis door tragedie de beroemde definitie uit de Poetika 
centraal. Jammer genoeg geeft deze definitie niet zoveel bijzonder
heden als wij wel zouden wensen. Ook de onmiddellijke context 
van de Poetika zelf geeft ons geen volledig beeld. Ik meen echter 
in andere werken dan de Poetika nog voldoende elementen ge
vonden te hebben voor de voortzetting van de reconstructie van 
Aristoteles' opvatting. 

De kwestie of de Poetika een tweede boek gekend heeft en of de 
definitie daar een bredere uitleg gekregen heeft, laten we buiten 
beschouwing. Dit zal wel een onopgelost vraagstuk van de klassieke 
filologie blijven en ik heb geen gronden om hier iets nieuws aan toe 
te voegen. W e moeten dus over katharsis spreken, alsof er nooit 
een tweede boek bestaan had. 

Overeenkomstig de concentrische methode, die boven 1 ) gemoti
veerd besproken is, behandel ik eerst de Poetika-tekst onmiddellijk 
samen met zijn context2) in het licht van het tot nu toe be
sprokene, vervolgens de verhelderende passages voor de leer over 
het gevoelsleven uit de andere werken van deze periode : Niko-
machische Ethiek, Politika IV, V, VI, I, Rhetorika, Problemata, 
Parva Naturalia, De Anima 3 ) . 

!) Zie boven, Ы. 74-5. 
2 ) Dit laatste anders dan in hoofdstuk III, wegens de beknoptheid van de definitie. 
De katharsis-passage van de Politika kon men afzonderlijk beschouwen, terwijl we 
hier de voorafgaande en volgende context onmiddellijk nodig hebben. 
3 ) Zie hoofdstuk I, Ы. 38 v.v. 
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1. POETIKA - 1449 b 22-28 - IN ZIJN CONTEXT EN IN HET 

LICHT VAN HOOFDSTUK II EN III 

Poetika 1449b22-28 luidt: 

22 Περί δέ τραγωδίας λέγωμεν Laat ons nu over de tragedie 

„, J- -к ал . - ι - spreken na eerst wat krachtens 
23 αναλαροντες αυτής εκ των r 

het bovenvermelde haar wezens-
είρημένων τον γινόμενον δρον definitie is opgesteld te hebben. 

24 της ουσίας. Εστίν οδν τραγωδία Tragedie is dus een uitbeelding 
van een ernstige en afgeronde 

μίμησις πράξεως σπουδαίας και • j ι· ι 
г г ι •> г •> ·· •» handeling van zekere omvang ; in 

25 τελείας μέγεθος έχούσης, ήδυ- welluidende taal met elk van haar 
σμένω λόγω χωρίς έκάστω των 

vormgevende elementen verspreid 
liggend over haar delen ; een uit-

26 ειδών έν τοις μορίοις, δρωντων beelding door acteren en niet door 

каі où δι' απαγγελίας, δι' έλέου t e vertellen; door middel van 
medelijden en angst tot stand 

27 каі φόβου περαίνουσα τήν των b r e n g e n d d e k a t h a r s ¡ s v a n de 

28 τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν. affecten van dien aard. 

De Poetika is een echte τεχνή, gezien de aanvangswoorden en de 

slotzin, geschreven met een tweevoudig doel. Aristoteles wil hier 

filosoferen over de realiteit van de poëzie, zoals die zich tot op dit 
moment ontwikkeld heeft. Vervolgens wil hij, na haar wezen en haar 
eigenschappen te hebben doorschouwd, regels geven voor de 
tragediedichter 4 ). De Poetika is dus een wijsgerig-esthetische ana
lyse van de bestaande (waarschijnlijk Ve en IVe-eeuwse) drama
tiek, die in haar analyse tevens een voorbeeld en richtsnoer wil zijn 
voor de nu levende en nog komende tragediedichters. Daarom ook 
in heel het werkje al die verdelingen en nauwkeurige beschrijving 
van afzonderlijke elementen. Dit was ook de opzet van de ons be
kende retorische τεχναί5). Men moet immers volgens Aristoteles 

van die verdelingen ,,als van vormgevende elementen gebruik 

maken" : Μέρη οΐς μεν ως είδεσι δει χρήσθαιβ); dus een ana

lytische, constaterende dramatiek, die tevens preceptief wil z i jn 7 ) . 

4) Tekenend is hiervoor ook de term μέθοδος : 1447 a 12. 
6) Zie hiervoor : J. G. Α. Ros, De betekenis van de Rhetorica in de Oudheid, 
Nijmegen 1945 ; Süss, o.e., Ы. 91 v.v. 
e) 1452 Ы4. 
7) ( (they (de Oudheid) conceived art as the capacity to produce a given end" : 
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Cap. XIII van de Poetika 8 ) is een goed bewijs voor die twee

voudige opzet, die trouwens ook in de definitie van Cap. VI tot 

uiting komt : n.l. de definitie drukt uit, wat er wezenlijk plaatsvindt 

in het stuk, wat daarom door de dichter in de tragedie ingebouwd 

moet worden en wat daardoor in de toeschouwers plaatsgrijpt9). 

Vanuit deze beschouwing zou men de hypothese kunnen opstellen, 

dat de belofte van Politika 1341 b 3 9 1 0 ) toch vervuld is en dat er 

daarom geen tweede boek van de Poetika hoeft te hebben bestaan. 

Als immers de gehele hier vermelde techniek moet samenwerken om 

de katharsis tot stand te brengen, dan is het nu inderdaad σα-

φέστερον dan tevoren wat men hieronder moet verstaan. 

Tekst I en III van Platoon i·1) vertonen een afkeer van de τεχνή. 

De dichters „weten niet wat ze zeggen", zijn aan een „passie" on

derhevig. De dichters van Aristoteles echter moeten technisch nauw

keurig componeren om bij de toehoorders de passie op te wekken. 

W e stoten dus hier weer op de fundamentele tegenstelling tussen 

de twee grote wijsgeren. Wanneer bij Aristoteles de dichter wel

overwogen te werk gaat, is ook de opwekking van de passies bij de 

toehoorders veel veiliger dan wanneer de dichter zelf alleen maar 

gepassioneerd is. Aristoteles herstelt hiermee de traditionele Griekse 

opvatting 1 2 ) . 

Ook in de loon (tekst III), waar de invloed van de dichter op 

zijn toehoorders zeer sterk erkend wordt, is de uiteindelijke ver

wekker van de passionele wereld de godheid, en dan nog trekt deze 

de mensen daarheen, waarheen hij maar wil : δποι ¿tv βούληται. Dit 

is toch tenslotte iets anders dan de voorzichtig uitgebalanceerde 

menselijke esthetiek van de Poetika. Stellig heeft Platoon in het 

totale perspectief van het mensenleven gelijk : de godheid is de uit-

A. Armstrong, Ы. 120-5, met name Ы. 121. Daarom behoort voor Longinos het 
sublieme tot de kunst en kan het onder regels gevat worden. Wij zouden dit, aldus 
Armstrong, als een verwarren van kunst en „craft" beschouwen, omdat wij de 
technische zijde meer als een antecedent van de kunst zien. De mening, dat 
Aristoteles hierom tot de prehistorie van de kunst behoort (Ы. 125) kan ik echter 
niet delen. Juist voor het verantwoordelijk spelen op de gevoelens moet de techniek 
mij een waarborg geven. Als het maar artistieke techniek blijft en niet andersom. 
8 ) 1452 b 28 en v.v. 
0 ) Dit is de δ ύ ν α μ ι ς : 1447 a 9. 
1 0 ) τΐ δέ λ έ γ ο μ ε ν τήν κ ά θ α ρ σ ι ν , νυν μέν α π λ ώ ς , π ά λ ι ν δ ' έν τοΐς π ε ρ ί 
π ο ι η τ ι κ ή ς έροΟμεν σ ο φ έ ο τ ε ρ ο ν . — Dezelfde hypothese kan men ook lezen bij : 
Cooper, Ы. 158. 
1 1 ) Zie boven, Ы. 54-5 : Apol. 22 b-c ; loon 533 d en v.v. 
1 2 ) Zie boven, Ы. 54 de opmerking van Taylor. 
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eindelijke auteur van alles. Maar Aristoteles vult Platoon aan : 
inspiratie maakt een menselijke esthetiek niet overbodig 1 3 ) . 

Deze algemene strekking van Aristoteles' Poetika is tevens een 
antwoord op de G o r g i a s 1 4 ) : de esthetica moet primair de mensen 
amuseren, maar dan op een verheven en uitgebalanceerde wijze. In 
het met beleid componeren van de dichter wordt het beginsel van 
het nuttige meer ingrijpend gehanteerd, dan wanneer men het als 
doel stelt. Dit beginsel van een niet primair ethisch gerichte kunst, 
had Aristoteles ook voor de muziek reeds e r k e n d 1 5 ) . Hoe dit toch 
ethisch verantwoord is, hebben we herhaaldelijk in het Ile hoofd
stuk gezien. Daarom, en om het zojuist gezegde lijkt mij de Poetika 
een gespecialiseerde toepassing van wat Aristoteles in zijn over
gangsjaren dacht over muziek en over kunst en katharsis in het 
algemeen. Hij is hier dus verder. In de Politika is het duidelijk, dat 
hij een gegeven van de Griekse traditie constateert, overneemt en 
rechtvaardigt 1 0 ). Hetzelfde was reeds eerder gebeurd ten opzichte 
van de mysteries : de oudste katharsis-traditie1 7 ). 

Bignami 1 8) heeft zorgvuldig de elementen nagespeurd, die in dit 
Griekse gegeven lagen. Hij onderscheidt enerzijds een therapeu
tisch aspect, dat homeopathisch, opzettelijk-sollicitatief t.o.v. de 
passies en „economisch" (d.i. „convenientemente") is, en anderzijds 
een ethisch-esthetisch aspect. En dit ligt in de Griekse godsdienst 
(Bignami bl. 226), in de Pythagoreische School (Ы. 227-230), in de 
Hippokrateïsche traditie (bl. 230-232) en in de werken van Platoon 
(bl. 233-236) 1 9 ) . In de Poetika bouwt Aristoteles het katharsis-
gegeven, dat hij in de Politika reeds gezuiverd had van onjuistheden 
en daar persoonlijk verwerkt had, op een geheel eigen terrein uit : 
de tragedie. Hij is hier dan ook veel positiever, meer direct en vooral 
sterk preceptief. Hij weet nu immers sinds jaren, wat katharsis is, 
met de vaste en diepe overtuiging van de man die de traditie ver
werkt heeft en nu gerechtigd is om op een nieuw terrein de 
deugdelijk bevonden traditie met een grote vrijheid toe te passen. 

1 3) Typisch is, dat Platoon hier in de loon hetzelfde woord δ ύ ν α μ ι ς gebruikt 
voor de goddelijke invloed, dat Aristoteles bezigt bij zijn inleiding voor de mense
lijke techniek: 1447 a 9. 
1 4 ) Zie tekst VI, boven bl. 55-6, Gorg. 501 с en v.v. 
1 б ) Zie boven, bl. 99. 
l e ) Vergelijk ook boven, Ы. 72, 101. 
1 7 ) Fr. 15; zie boven, Ы. 48 en v.v. 
: 1 8) Bignami, Catarsi, vooral Ы. 226,229,232,235. — Zie ook : Meier, Antike 
Inkubation. 1 0 ) Zie bl. 119. 
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P l a t o o n 1 9 ) , die ook de Griekse katharsis kende, had eigenlijk geen 
weg geweten met de tragedie. En daarom moet Aristoteles wel zijn 
tragedie-leer in tegenstelling met Platoon opbouwen. Uiteindelijk is 
dit geen aanval op zijn leermeester 2 0), maar een verwerken van 
diens eigen katharsis-leer 2 1). 

Dat een groei van de traditie via een antithese met de onmiddellijk 
voorafgaande generatie moet gebeuren, lijkt wel een tragische wet 
van de menselijke ontwikkeling. Op een terrein dat het gevoelsleven 
raakt is dit echter niet zo onbegrijpelijk. Z o heeft onze twintigste 
eeuw zich met een ongekende voortvarendheid op de empirische en 
de medische psychologie geworpen, maar de tegenstellingen tussen 
verschillende richtingen zijn nergens zo groot als juist in de leer 
over het gevoelsleven. Zelfs over schijnbaar algemeen aanvaarde 
gegevens, zoals de Griekse katharsis-leer in Aristoteles' tijd toch 
ook was, komt vaak tussen competente mensen een heftige tegen
stelling naar v o r e n 2 2 ) . Men kan zich dus afvragen, of Platoon zich 
op deze wijze ook niet fel geraakt voelde in zijn persoonlijkheid door 
de katharsis-leer van Aristoteles ; ook al ligt er toch in de Politeia 
een soort uitnodiging aan Aristoteles 2 3) en bespeurt men in de 
Nomoi een grote mildheid t.o.v. het gevoelsleven 2 4). 

Omdat Aristoteles in zekere zin meer traditioneel is dan Platoon, 
durft hij ook het sollicitatieve element van de katharsis, hetgeen 
Platoon fel verwierp 2 5 ), op de tragedie toe te passen en is daarom 
waarschijnlijk ook zo sterk preceptief 2 6). Het tweede e lement 2 7 ) , 

l e ) Zie boven, Ы. 54-5, 56-7, 59-61, 64-6, 69-70. 
2 0 ) Zie boven, Ы. 53. 
2 1 ) Daarom heb ik in Hoofdstuk III dan ook Platoon benut voor een reconstructie 
van Aristoteles' leer en zal ik hem ook hier weer nodig hebben. 
2 2 ) Een illustratief voorbeeld van zulk een tegenstelling lees ik bij Régamey, 
Avertissements, Ы. 133 : Les données les plus élémentaires, les plus certaines, qui 
devraient depuis longtemps être connues de tous, non seulement demeurent l'apa
nage d'une minorité, mais certains les contestent d'une façon tellement acerbe, 
qu'on les croit réellement contestables. — En in de nota : C'est ainsi que ré
cemment un spécialiste éminent des questions spirituelles a prétendu qu'il fallait 
rejeter l'existence de l'inconscient comme produit de refoulement et le fait que 
la névrose traduit un conflict inconscient, ~- deux certitudes que l'expérience 
clinique a imposées à tous les psychanalystes, indépendemment de tout a-priori. .— 
Freud zou zeggen, dat weerstand in intellectuele argumenten gekleed kan worden 
{Vorlesungen, Ы.41). 2 4 ) Zie boven, Ы. 69. 

2 3 ) Zie boven. Ы. 67. ï 5 ) Zie boven, Ы. 56, 65-6. 
2 8 ) Ainsi, par un singulier contraste, le philosophe qui aime tant à réglementer 
sur la composition de la d r a m e . . . se trouve être plus libéral que Platon : Egger, 
Ы. 281-2. 
2 T ) Zie boven, Ы. 118, de uiteenzetting over Bignami. 
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dat in de Politika nog voornamelijk ethisch was, is hier meer esthe

tisch. Hij is nu immers zeker van zijn zaak en de polemiek met 

Platoon is wat langer geleden, hij hoeft zich dus niet meer zo bewust 

ethisch te rechtvaardigen. 

Na deze beschouwingen kan ik overgaan tot een exegese van de 

Aristotelische definitie door telkens term voor term uit te leggen 

vanuit de gehele Poetika terwijl ik het voor iedere term beschikbare 

materiaal zoveel mogelijk in de volgorde van de hoofdstukken 

groepeer. 

περί δέ τραγωδίας λέγωμεν. — Reeds eerder 28) is er sprake ge

weest van de tragedie. De onmiddellijk voorafgaande context gaf 

de geschiedenis van de tragedie met daaraan vastgekoppeld een uit

weiding over de komedie. Nu grijpt Aristoteles weer terug op zijn 

oorspronkelijke opzet om de tragedie te bespreken. 

άναλαβόντες αύτης (d.i. van de tragedie) έκ των είρημένων τόν 

γινόμενον δρον της ουσίας. — Hij wil dus heel duidelijk een wijs

gerige wezensdefinitie geven : δρον της ουσίας. De uitdrukking έκ 

των είρημένων klopt niet volledig. In de voorafgaande uiteenzetting 

liggen beslist niet alle elementen voor de definitie. Wel zijn tevoren 

de kenmerken voor andere vormen van kunst besproken en andere 

soorten poëzie onderscheiden van de tragedie. W e kennen het be
grip μίμησις, de drie wijzen van imiteren, de woordafleiding van 

tragedie, de psychologische oorzaken van haar ontstaan, het verschil 

met het epos en de komedie, de ontwikkelingsgeschiedenis van de 

tragedie. Maar wanneer Cap. VI opent, is de definitie nog maar in 

aanzet voorbereid. Met name wegen juist voor de meest wezenlijke 

elementen van de definitie de volgende capita zeer z w a a r 2 9 ) . 

Een modern wijsgeer zou zijn stof niet aldus hebben geordend. 

Hij zou slechts aarzelend en na een uitgebreide fenomenologische 

beschrijving de definitie hebben opgesteld. Toch is de definitie van 

Aristoteles heel beslist op de realiteit gebouwd. Hij gaat niet vanuit 

de definitie de tragedie bepalen, maar wil het althans doen έκ των 

είρημένων, waartoe we dan in brede zin ook de nog te bespreken 

stof kunnen rekenen. W a a r bovendien een specialist als Bywater 3 0 ) 

in de Poetika Aristoteles ziet als „festinanter et parum considerate 

2 8 ) 1448 a 28 v. v . ; 1449 a 2 v. v. 
2 B ) Alleen de laatste capita geven niet veel stof voor de definitie. 
3 0 ) Bywater, Arte Poetica, Ы. V. „Torso eines Kollegienheftes" : Gudeman, 
Poetika, Ы. 7; zie ook Ы. 3. 
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scribentem quod semel minus recte scripserat intactum relin-

q u e n t e m " 3 1 ) , en daar de oneffenheden hier sterker aanwezig zijn 

dan in zijn andere werken, mogen we de opzet van de Poetika niet 

te zeer met moderne opvattingen veroordelen. Juist het constaterende 

karakter van de Poetika, — primair constaterend en pas secundair 

preceptief, — waarborgt ons, dat er een behoorlijk stuk fenomeno

logie „avant la date" in aanwezig is. Ondanks deze toestand van de 

tekst, en ondanks het feit dat Aristoteles de definitie in zijn monde

linge uiteenzettingen van telkens wisselend commentaar moet hebben 

voorzien, lijkt mij toch de tragedie-definitie een vast gegeven. Zeer 

veel van de inhoud van de Poetika die wij thans bezitten (dit zal 

ook nog blijken uit het vervolg) convergeert in haar, hoezeer wij er 

ook bepaalde dingen in missen. Dit soort methodiek van „college 

geven" moet eigen geweest zijn aan de Peripatetici en hebben zij 

misschien ook aan Sokrates ontleend, Έ κ των είρημένων heeft daar

om voor mij de zware betekenis van „samenvatting van de gehele 

wezenlijke leer over de tragedie". Aristoteles begint dan ook on

middellijk h ierna 3 2 ) weer uitleg te geven van die termen uit de 

definitie, die in de voorafgaande hoofdstukken nog niet vermeld 

waren. 

&mv oCv τραγωδία μίμησις. — Μίμησις is bij Platoon en Aristo

teles de term bij uitstek voor „kunst" of „kunstschepping", of voor 

„door uitvoerende artiesten gebrachte kunst". De kwestie is in het 

reeds geciteerde boek van Koller samenvattend besproken. Bewijs

plaats voor deze betekenis in de Poetika is : 1447a 15 en 1460b8. 

Misschien ligt er in de Protreptikos 3 3) een zeker dédain uitgedrukt 
voor het toneel als kunst. Ook Platoon kent deze minachting voor 
hetgeen „maar" een imitatie i s 3 4 ) ; Sokrates heeft echter in zijn 
dromen opdracht gekregen tot het vervaardigen van mimische 
kunst 3 5 ) ; en hoezeer ook de Politela de tragedie afwijst, zij brengt 
ons toch zeer kostbare gegevens over deze kunstvorm, o.m. hoe in
tensief en hartstochtelijk de expressie w a s 3 6 ) . En Platoons beroep 
achteraf op de dichters om het goed recht van hun imitatieve kunst 
te verdedigen 3 7) wordt hier door Aristoteles in een welhaast duide-

31) Zie ook boven, Ы. 26, 34. 
3 2 ) 1449 b 28 : λέγω δέ ήδυσμένον . . . . 
3 3 ) Zie boven. Ы. 47. 
3 4 ) Politela XI β, Ы. 62 boven ; XI ε, Ы. 64-6. Zie echter de nota op Ы. 64 over 
Koller en Trench. ^ ) Zie boven, Ы. 65-6. 
3 5 ) Boven, Ы. 59. 3 7 ) Politeia 607 c-e, boven, Ы. 67. 
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lijke reactie beantwoord. De Poetika is immers een verdediging die 
inderdaad steekhoudend is. Platoon eist, dat de dichter zich als aan
genaam én nuttig aandient. En ook hierop heeft Aristoteles geant
woord, zij het met een andere opvatting over de verhouding van 
aangenaam en nuttig 3 8 ) . 

Voor ons lijkt de term „Mimesis" een primitieve uitdrukking voor 
kunst. Hij is ons te simpel en wij vertalen hem niet spontaan naar 
zijn juiste betekenis van „uitbeelding" of „expressie". Hoe echter 
Aristoteles niet met een louter mechanische nabootsing tevreden is, 
zoals er in 1448 b 10 en v.v. een beschreven wordt, is al duidelijk uit 
de gehele zin van de muzikale katharsis, die ook met de term „imi
tatie" versierd wordt. Muziek kan beslist niet een soort fotografie 
zijn van het uitgebeelde object3 9) . Ten overvloede beschrijft hij in 
1460 a 4 en v.v., hoe de dichter zich ook moet laten leiden door zijn 
eigen poëtische natuur4 0) en die van het object, wil hij artistiek 
imiteren41 ). Daarvoor heeft hij immers van jongs af aan gevoel 
gekregen en men reageert ook met gevoel op gevoel42 ). Zo werkt 
het ook storend, als men zó imiteert, dat men steeds zelf aan het 
woord i s 4 3 ) . Het aantrekkelijke van Horneros is juist, dat hij de 
helden zelf laat spreken4 4) . Maar bepaalde vormen van imitatie 
doen het op het toneel weer n ie t 4 5 ) . — Het voert ons te ver, om bij 
het woord „imitatie" hierop door te gaan, maar deze enkele gegevens 
mogen volstaan om te laten voelen, dat men zich bij Aristoteles niet 
blind moet staren op het simplistische van de eventuele terminologie 
in zijn definities46). Er ligt heel wat meer artisticiteit en nuancering 
achter zijn woorden. 

In aansluiting bij deze opvatting van imitatie eist hij ook van de 
tragediedichters een echt vakmanschap, hetgeen Pot ts 4 7 ) in aan
sluiting met de term μίμησις weergeeft door „creative imagination". 
De Poetika is nu het leerboek, dat deze aanleg in de dichter wil ver
fijnen. Hoe precies, zal uit het vervolg nog wel blijken. 

Samenvattend en reeds vooruitlopend op gegevens die de zaak 
8 8 ) Zie boven, bl. 118; vergelijk ook hetgeen in de Protreptikos staat over 
het nutteloos genieten ; zie ook de mildere houding van Platoon in de Nomoi : 
boven, Ы. 69 ; we komen op deze kwestie bij de bespreking van de Nikomachische 
Ethiek nog terug. 4 2 ) 1448 b 5 v.v. 
3 0 ) Lucas, Ы. 15. 43) 1460 a 7-8. 
4 0 ) 1448 b 22. **) 1460 a 9-11. 
4 1 ) 1460 a 4. 4 Б) 1460 а 14-17. 
4 β ) Zie het boek van Koller over mimesis. Cfr. hierboven Ы. 101. 
4 T) Potts, Ы. 10. Of Trench (Mimesis, bl. 15): „creative form". 
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nog zullen verduidelijken, kan ik het Aristotelische mimesis-begrip 
beschrijven als : een fijngenuanceerde uitbeelding van de reële ge
voelswereld, welke uitbeelding door technisch-prudente en artistieke 
expressiemiddelen ook in staat is het gevoel van de mensen zeer 
persoonlijk weldadig te beïnvloeden. 

Zonder dat we herhaaldelijk uitdrukkelijk op de wijze van termi
nologie van Aristoteles terugkomen, mogen we uit dit ene voorbeeld 
wel het vermoeden gerechtigd achten, dat de kwestie van de ka-
tharsis niet alleen uit de definitie te reconstrueren is. 

πράξεως. — Dit woord specificeert de bijzondere vorm van μ[-

μησις nader. Aristoteles zal telkens door bepaalde termen het begrip 

tragedie van meer generieke termen afgrenzen, tot en met de laatste 

specificatie van het effect : δι' έλέου και φόβου. Tot en met deze 

passus is de definitie objectief in dubbele zin : Z o is bij een analyse 

het dramatische kunstwerk en volgens die eigenschappen — nu als 

normen gezien •— moet de dichter zijn creatieve aanleg richten om 

een goede, esthetisch verantwoorde tragedie te schrijven. 

Uit dit objectieve gegeven komt dan het subjectieve effect in de 

theaterbezoeker : ττεραίνουσα τήν των τοιούτων enz. 4 8 ) . 

1448al verduidelijkt de term πράξεως49) : handelende mensen, 

— πράττοντας — worden er geïmiteerd50). Deze specificatie van 
de term was reeds ingeleid in 1447 a 16 en v.v., waar de artistieke 
uitingen worden onderscheiden naar soortelijk verschillende middelen 
van imitatie (τω γένει έτέροις), soortelijk verschillende objecten van 

imitatie (τω <scil. γένει> Ετέρα), en naar soortelijk verschillende 

wijzen van imitatie (τω έτέρως καΐ μή τόν αυτόν τρόπον). Πράξεως 

is dus een nadere bepaling van het object van imitatie. W e moeten 

deze term echter strikt wijsgerig nemen als in tegenstelling met 

„niet-handeling" en niet in tegenstelling met „passie", want elders 

bepaalt Aristoteles het object als : ^θη και πάθη και πράξεις s i ) . 

Tragedie is dus op een of andere manier een gevoelige weergave 

van het leven met zijn stabiele element van ί̂ θη — h i e r 5 1 ) „ka-

4 8 ) Deze verdeling van de definitie wordt beneden nader bewezen. 
^ 9 ) Een volledig wijsgerige verantwoording van deze term ín : J. A. Hitt, A study 
of π ρ ά ξ ι ς in the major works attributed to Aristotle : with an application of the 
findings to an interpretation of π ρ ά ξ ι ς as used by Aristotle in the poetics in 
reference to Greek tragic poetry, Princeton 1954. — Samenvatting hiervan in : 
Dissertation abstracts. A guide to dissertations and monographs available in micro
form, Ann Arbor X I V (1954), Ы. 2339-40. 
**>) Vergelijk ook 1450 Ь 4. 
и ) 1447 а 28. 
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r a k t e r " 5 2 ) , omdat „gevoelens" (πάθη) afzonderlijk vermeld wordt 
•—, en zijn telkens wisselende wereld van voelen en handelen. 
Platoon had immers zo'n bezwaar tegen de tragedie, omdat het een 
gevoelige weergave van het leven was. Bij Aristoteles echter heeft 
de muziek een kathartische invloed op de passies, omdat zij een 
geordend zinnelijk gegeven is (Hoofdstuk III), daarom werkt zij 
pedagogisch gunstig als leiding gevend aan het gevoel. Z o is het 
dus ook gesteld met de tragedie : het kathartisch effect van mede
lijden en angst is vanzelfsprekend alleen maar te bereiken vanuit 
een gevoelsmatig gegeven, een gevoelsmatig geïmiteerd stuk mense
lijk leven. 

Zeker, het denken is daar niet vreemd aan, zelfs minder vreemd 
dan aan de muziek, omdat het woord veelal de drager is van de 
poëtische uiting, maar dat behoort toch meer tot de techniek van 
de retorica 5 3 ). Bij de tragedie moet men ook het denken gebruiken 
om de stof van de gevoelswereld te ordenen en om bepaalde, ar
tistiek berekende effecten te bereiken 5 4 ). Dat ligt er dus al in voor 
de opvoering, ανευ διδασκαλίας 55), Maar tenslotte maakt het 
denken samen met het karakter (lees hier: „het gevoelsmatige deel 
van de menselijke ziel") 5 2 ) de menselijke aard u i t 5 6 ) en zijn beiden, 
denken en voelen, oorzaken van het menselijk handelen 5 7 ) . Of nog 
duidelijker : karakter toont de dispositie tot handelen van een mens, 
wat hij verkiest te doen of niet, wanneer de keuze niet volkomen 
redelijk duidelijk i s 5 8 ) . Zo is tenslotte de tragedie als gespeeld ge
beuren een imitatie van handelen 5 9 ) , maar de overtuigingskracht 
van dit geïmiteerde handelen komt vanuit het gevoel 6 0 ). 

Het handelen dat geïmiteerd wordt is goed of slecht, want deze 
twee dingen bepalen het karakter6!) . — Nu lijkt het me, dat Aristo
teles vooral heel sterk de gevoelswaarde van het begrip karakter 
invoert, wanneer hij dit goed of slecht zijn en dit handelen van een 
bepaalde held uit de tragedie in comparatieve begrippen uitdrukt 
t.o.v. de toeschouwer : beter, hetzelfde of slechter dan wij 62 ). 

Belangrijk voor het gevoelselement van de handeling (ψυχαγωγι-

5 2 ) Zie hiervoor de begripsbepaling Boven, bl. 77. 
5 3 ) 1456 a 33-35. Dit wettigt ons om later de Rhetorika te benutten. 
« ) 1450 b 4-6; 1456а36-Ь7. 5 β ) 1449 b 37-38. 
«¡J 1456 b 5. « ) 1450 a 1-2. 
58) 1450 b 8-10. „Character in its full and proper sense occurs only in action", 
House, Ы. 71. cfr. Ы. 72, 74. 
вв) 1449 b 36; 1450 a 3-4.

 β 1
) 1448 a 1-4. 

e o
) 1455 a 30-32.

 e 2
) 1448 a 4-18. 
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κόν) is ook de οψι,ς of 6ψεως κόσμος 63). Men vertaalt dit begrip 

meestal door „opvoering" of „mise en scène", doch Bywater6 4) 
stelt voor : „the visible appearance of the dramatic personages, the 
visible make-up of the actors on the stage", hetgeen vanuit zijn argu
mentatie te aanvaarden is. Op zichzelf is dit begrip niet belangrijk 
in het geheel, maar het versterkt mijn opvatting over de handeling 
als gevoelvolle weergave van het leven. 

Alles wat verder de Aristotelische opvatting over de handeling 
van de tragedie verduidelijkt, kunnen we gevoegelijk groeperen 
onder vijf (respect, zes) sleutel-woorden: μύθος, δυνατόν, καθόλου, 
φιλοσοφώτερον, περιπέτεια en άναγνώρισις. 

Het eigenlijke element dat de handeling imiteert is de μ 0 θ o ς 65), 
Het is zelfs het belangrijkste (μέγιστον) 66) e n het eerste 67), En 
met die μύθος, zo legt hij onmiddellijk uit, bedoelt hij de samen
stelling van de afzonderlijke handelingen of incidenten 6 8 ), of, van
uit de dichter gezien, het maken van samenhangende verhalen en 
fabels 69). W a t die fabel als handelingsaspect van de tragedie is, 
weten we reeds uit het voorafgaande 7 0 ) , maar in dit verband wordt 
nog eens betoogd, dat die samenstelling van handelingen niet een 
statische uitbeelding van mensen is, maar een uitbeelding van mense
lijke activiteit, van het leven, van het geluk of het ongeluk 7 1 ) . 

Het is begrijpelijk, dat zulk een uitbeelding van het leven, mits 
artistiek verantwoord, het gevoel van de toehoorder kan wekken. 

In dezelfde zin van rekening houden met het handelingsaspect 
van het leven, van de tragedie en van het karakter zegt Aristoteles 
dan ook, dat geluk of ongeluk niet van iemands karakter afhankelijk 
is, maar van zijn daden 7 2 ). Daarom is het doel van de tragedie een 
πράξις 7 з ) , m.a.w. : gelijke dingen werken op elkaar in en dus doet 
de actie van een fabel een reactie in het gevoelsleven ontstaan van 
dezelfde geaardheid als de actieve inhoud van de fabel zelf. En 
daarom is tragedie ook niet in de eerste plaats karakteruitbeelding, 
(ofschoon men het karakter nodig heeft als grond tot handelen) en 
kan de karakteruitbeelding — hier natuurlijk statisch gezien — zelfs 

«3) 1449 Ь 3 3 ; 1450Ы4-20; 1453 Ы-2. 
β·*) Bywater, Techn. Terms, Ы. 167. 
0 6 ) 1450 а 3-4. β Τ ) 1450 b 23. 
β 0 ) 1450 a 15. β 8 ) 1450 a 4-5. 
β 9 ) 1449 b 8-9; 1450 a 32-3. „The Plot", House, Ы. 16-7,43. 
TO) B o v e n , Ы. 123-4. 7 2 ) 1450 a 19-20. 
" ) 1450 a 15-20. 7 3 ) 1450 a 18. 
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gemist worden 7 4 ). Zo zijn dus πράγματα en μύθος het doel van de 

tragedie7 5), waarbij ik in verband met het voorgaande zou willen 

aantekenen, dat deze twee begrippen ongeveer samenvallen, want 

de fabel imiteert juist de handeling ; en bovendien nog dit, dat het 

doel vooral als het door de kunstenaar beoogde doel bij de samen

stelling van de tragedie moet gezien worden. 

De afzonderlijke delen van de μύθος — steeds gezien als „samen

gesteld" — hebben dus psychische invloed: ψυχαγωγεί те). Geen 

wonder, dat dit het moeilijkste is voor de tragediedichter, dat hij 

daarom met taal en stijl veel eerder een zekere precisie (άκριβοϋν) 

bereikt, dan met het samenstellen van de handeling7 7). Dit luistert 

zo nauw, dat er eigenlijk niets afgenomen kan worden of aan toe

gevoegd kan worden 7 8 ) . Deze moeilijke eenheid van handeling heeft 

dan ook te maken met de invloed (δύναμις) van de tragedie op de 

anderen 7 9 ). Zo wordt de μύθος de bron en de ziel van de tra

gedie 8 0 ) . Dit laat zich het beste uitdrukken in een vergelijking : de 

schoonste kleuren zomaar op een doek uitsmeren kan niet hetzelfde 

kunstgenot geven (ούκ <5tv ομοίως εύφράνειεν) ві) a l s e e n Z Wart-

wit-tekening. Het beeld is juist. De fabel geeft de tekening van het 

echte leven aan de tragedie en dat werkt fundamenteel op het gevoel. 

Met de zo juist besproken eenheid van de fabel hangt het begrip 

δ υ ν α τ ό ν heel nauw samen. „Mogelijkheid" is maar een zeer 

zwakke vertaling. Het behoort tot een hele trits van begrippen, die 

allen ongeveer hetzelfde willen aanduiden: το τιρέπον82)( κατά τό 

είκος f\ τό άναγκαΐον 83 ) r οία ótv γένοιτο 84^ οία αν είκός γενέσθαι 

και δυνατά γενέσθαι 85 ) ( συστήσαντες τον μϋθον δια των εΐκό-

των 86) ( χό δυνατόν 87), 

Butcher 88) wijst terecht de vertaling „vraisemblance" af en stelt 

voor : „the inner laws which secures the cohesion of the p a r t s " . 

D o c h ook dit is maar een gedeeltelijke weergave. W i j zijn dit begrip 

reeds in de Politika tegengekomen 89). D a a r behoorde het tot de 

7 4 ) 1450 a 1-2, 20-25. 7 e ) 1451 a 16-35. 
те) 1450 a 22-3. 7 9 ) 1451 b 38. 
™) 1450 a 33-5. 8°) 1450 a 38. 
" ) 1450 a 35-38. 
8 1 ) 1450b 2; vergel. ook 1451b 23,26, hoe er voor dit kunstgenot bepaalde, 
sterk wisselende dingen nodig zijn. 
8 2 ) 1455 a 25. e«) 1451 Ы2-3 ; 1454 a 34-6. 
8 3 ) 1451 a 12-3, 38 : 1451 b 9 ; 1452 a 20, 24. 8 7 ) 1451 Ь 16. 
**) 1451 a 37, Ь5. 8 8 ) Butcher, o.e., bl. 165-6. 
^ ) 1451b 31-2. 8 e ) Zie boven, Ы. 103. 
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trits δυνατόν-πρέπον-μέσον, een groep begrippen, die in de Aristo

telische leer aangeeft een redelijke ordening en regeling van telkens 

wisselende gegevens op gevoelsmatige grondslag, die niet in een 

permanent schema vast te leggen is, maar in iedere situatie anders 

beoordeeld moet worden. Deze soepele, redelijke houding moet men 

aanleggen voor de beoordeling van de praktische bruikbaarheid van 

een bepaald muzikaal genre in verband met zijn geschiktheid voor 

de katharsis van het gevoelsleven, voor de opvoeding of voor een 

bepaald levenstijdperk. Dit princiep, ook opgevat als ορθός λόγος эо), 
bepaalt in de Eudemische Ethiek de houding tegenover de ieder 
moment wisselende passies van de mens om ze via de habitus-
vorming te integreren in het geheel van het menselijk leven. 

In de Politika had Aristoteles het grotendeels bij een algemene 
aanduiding gelaten, maar hier, waar hij de tragedie-dichters een 
goed vakmanschap wil leren, gaat hij, met de praxis van het Griekse 
toneel voor ogen, deze beginselen heel concreet toepassen. Hij staat 
immers weer voor een primair gevoelsmatig gegeven : hoe op de 
juiste manier het gevoel van het theater-publiek te bespelen ? Zeker, 
de μύθος geeft de vreugde van het kunstgenot 9 1 ) , werkt psycha-

gogisch 9 2 ), heeft daarom een grote invloed 9 3 ), is bron en ziel van 

de t ragedie 9 4 ) , is het eers te 9 5 ) en het belangrijkste0 6) element, 

maar is ook zeer moeilijk hanteerbaar 9 7 ) ; als gevoelige uitbeelding 

van het leven 9 8 ) kan zij niet met louter intellectieve categorieën 
werken, integendeel, de overtuigingskracht komt juist uit het ge
voel 9 9 ) . Alleen van rationele elementen uitgaan is mogelijk waar 
het abstracties betreft. Maar hier moet men juist kijken, wat pakt 
—· ευφραίνει loo) ,—( W a n t bepaalde dingen doen het n i e t 1 0 1 ) , zijn 

het werk van slechte dichters 1 0 2 ) of slechte toneelspelers 1 0 3), die 

de fabel uiteenrukken 1 0 4 ) en haar zo haar veerkrachtigheid ont

nemen : παρά τήν δύναμιν παρατείναντες юз) . Men moet bovendien 
om een echte tragedie te maken nog verantwoord sollicitatief op 
bepaalde gevoelens spelen — φόβος en έλεος, zoals nog blijken zal 

— en daarom moet deze een uitbeelding van angst- en medelijden-

8 0 ) Boven, Ы. 105. ™) 1455 b 30-2. 
e i ) 1450 Ь 2 ; 1451b 23,26. " ) 1455 b 30-2 ; 1450 а 3-4; 1449 b 36.. 
e 2 ) 1450 а 33-5. 1 0 0 ) 1451b 23, 26. 
e 3 ) 1451b 38. 1 0 i) 1451b 33-4. 
M ) 1450 а 38. 1 0 2 ) 1451b 36. 
<») 1450 b 23. 1 0 3 ) 1451b 37. 
e e ) 1450 а 15. 1 0 4 ) 1452 a l . 
e 7 ) 1451 а 16-35. 1 0 δ ) 1451b 38. 
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opwekkende dingen z i j n 1 0 6 ) . Dit alles is alleen bereikbaar door de 
harmonische μέσον-leer, die enerzijds de gevoelswereld respecteert, 
maar anderzijds genoeg redelijke ordening daarin aanbrengt om de 
gehele mens aan te spreken. Zo bezit het δυνατόν overtuigingskracht 
(πιθανόν) ют). Dit is een geheel eigensoortige overtuigingskracht, 
zij staat zelfs tegenover de feitelijkheid of historische betrouwbaar
heid van de geschiedschrijving 1 0 8 ) . Deze eigen redelijkheid van het 
poëtische kunstwerk ordent verschillende aspecten van de tragedie : 
zij is een maat voor de lengte1 0 9) , voor de samenhang1 1 0) , en de 
opeenvolging van de feiten1 1 1), of, zoals het elders heet, voor de 
compositie van de feiten1 1 2); men meet er aan af, of men bepaald 
historisch feitenmateriaal kan gebruiken of n ie t 1 1 3 ) , zij regelt een 
plotselinge wending in de gebeurtenissen (περιπέτεια) 1 1 4 ) , bepaalt 
de karakters 1 1 5 ) , de samenhang tussen de personen en hun 
handelen of s p r e k e n 1 1 6 ) , ja zelfs de namen die de personen 
krijgen 1 1 7 ) . 

Men merkt aan deze beschrijving, dat het geen strikt logisch 
princiep is, maar een artistiek, fijnzinnig afwegen van hetgeen 
waardevol is voor de totaalindruk van de tragedie. 

Deze totaliteit, universaliteit, het samenwerken van alle elementen 
tot één geheel, het convergeren van alle gevoelsindrukken naar één 
richting, of hoe men het ook noemen wil, drukt Aristoteles uit in de 
term Κ α θ ό λ ο υ . — Het duidelijkste is deze term in H 5 1 b 5 - l l 
in zijn tegenstelling met de wetenschap van de geschiedschrijving. 
Men moet hier wel opmerken, dat Aristoteles de geschiedenis meer 
als kroniekschrijving z i e t 1 1 8 ) en de poëzie als de eeuwige ge
schiedenis van het h a r t 1 1 9 ) . Geschiedenis is daarom bij hem vooral 
feitenmateriaal, hetgeen zelfs los feitenmateriaal kan zijn — καθ' 
Μκαστον —, wat b.v. Alkibiades heeft gedaan of ondervonden 1 2 0 ) , 
terwijl de poëzie primair samenhang is en vanuit een samenhang 
gecomponeerd wordt, n.l. laten zeggen of acteren op wat voor een 
manier gebeurtenissen van een bepaalde aard plaatsgrijpen volgens 

l o e) 1452 a 2-3. 
107) 1451b 16; zie ook 1461b ΙΟΊ 1, waar het πιθανόν, in deze zin opgevat, 
zelfs vóór het δυνατόν gaat. 1 1 4 ) 1452 a 22-9. 
1 0 8 ) 1451а36-Ы1. 1 1 δ ) 1454 а 34-6. 
1 0 9 ) 1451 а 11-15. 1 1 ( ί) 1451b 8-9; 1454 а 35-6. 
1 1 0 ) 1452 а 18-20 ; 1451 Ь 33-5. 1 1 т ) 1451 Ь 15-16. 
" Ч 1454 а 36. 1 1 8 ) Butcher, o.e. Ы. 164 ; 184-5. 
1 1 ! ! ) 1451 Ь 12-13 ; 1454 а 34-6. 1 1 0 ) Е. von Hartmann, Ы.296. 
1 1 3 ) 1451 Ь 30-32. "О) Zie ook : 1459 а 16 en v.v. 
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het εικός- en άναγκαΐον-begÎnsel en ze dan pas een naam geven. 
Καθόλου wordt zo een explicitering van het δυνατόν en wijst weer 
duidelijk op een allesomvattend, esthetisch ordenend beginsel. „The 
capacity of poetry is so far limited that it expresses the universal 
not as it is in itself, but as seen through the medium of sensuous 
imageny" 1 2 1 ) . Dit is analoog aan de habitus, die ook als ποιότης 
van het gevoelsleven beschreven w o r d t 1 2 2 ) . Ook in de ethiek geeft 
juist de redelijke regeling de „hoedanigheid" aan het gevoel. Om 
dit beginsel van universaliteit ook zo redelijk 1 2 3) te kunnen toe
passen, kan de dichter het beste eerst een globaal overzicht maken 
van de te schrijven tragedie — έκτίθεσθαι καθόλου i 24) —, zijn 
opus in een globaal overzicht zien — θεωρείσθαι το καθόλου ι25) — 
en daarna pas dit gegeven in de definitieve vormgeving uitbreiden. 
Aristoteles verduidelijkt deze methode aan de fabel van Iphige-
n e i a 1 2 6 ) , en laat daarbij zien, hoe dit procédé ook weglatingen van 
de fabel omvat : bepaalde dingen horen immers niet bij het geheel : 
zijn εξω του καθόλου i 2 ^ ) . Z o is ook de tragedie in Griekenland 
ontstaan door van de losse jambische trant van dichten over te gaan 
tot het maken van samenhangende verhalen : καθόλου ποιεΐν λόγους 
και μύθους ΐ 2 8 ) . 

Op deze manier verschaft de tragedie als een samenhangend 
levend wezen haar geëigende lustgevoelens 1 2 9 ) , heeft zij haar eigen 
όρθότης ізо) (denk aan ορθός λόγος із і) ) e n bereikt daardoor haar 
doel 132), 

In samenhang met het καθόλου-beginsel zegt Aristoteles dan ook, 

met deze hoge opvatting van de poëzie voor ogen, dat de dichtkunst 
meer wijsgerig en meer waard is dan de geschiedschrijving : διό καΐ 

φ ι λ ο σ ο φ ώ τ ε ρ ο ν και σπουδαιότερον ποίησιςΐ33). W a t deze 

uitdrukking precies betekent laat zich niet gemakkelijk achterhalen. 

In de context van de vergelijking tussen poëzie en geschiedenis 
duidt het op de tegenstelling van feitenmateriaal verzamelen en te 

121) Butcher, o.e. Ы. 191. — Papanoutsos (Catti, pass., Ы. 19): „l'élément uni
versel qui se trouve dans une série d'événements particuliers". — Verwant hieraan 
is de distinctie van Strasser (Ы. 77-8) tussen „Ganzheitlich" en „Tatsachen
erfassung". 
1 2 2 ) Boven, Ы. 104; vergel. 1450 a 1,5. 1 2 Я ) 1449 b 8. 
1 2 3 ) 1450 Ы1-12. 1 2 9 ) 1459 a 20-1. 
1 2 4 ) 1455 Ы . 1 3 0 ) 1460 Ы 4 . 
1 2 0 ) 1455 b 2-3. 1 3 1 ) Zie boven, Ы. 105, 127. 
1 2 β ) 1455ЬЗеп . . 1 3 2 ) 1460 b 24. 
1 2 Τ ) 1455 b 7-8. 1 3 3 ) 1451 b 5-6. 
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boek stellen t.o.v. in een dichterlijke visie van het geheel met een 
ordenend beginsel componeren134). Het is dus niet de tegenstelling 
concreet/abstract, want de mimesis is juist een reële uitbeelding van 
concrete, handelende mensen. 

Zoals we echter καθόλου als een explicitering van δυνατόν ver

stonden, zo mogen we ook deze begrippen als een verrijking van 

hetzelfde begrip verstaan. De term φιλοσοφώτερον heeft daarnaast 

echter een veel bredere betekenis en trekt daarom heel de uitleg 

van de tragedie als „uitbeelding van een handeling" omhoog. 

Voor P l a t o o n 1 3 5 ) was tragedie een λώβη παιδιάν τινά και 

ο ύ σ π ο υ δ ή ν, πόρρω της αληθείας πόρρω φρο-

νήσεως, en hij stelde daarom de vakman boven de kunstenaar. In 

de N o m o i 1 3 6 ) wijst hij de kunst zelfs nog af, als ze tot louter ont

spanning, ώς παιδιά dient. — W a t doet Aristoteles nu ? Hij laat 

merken uit de analyse van het kunstwerk en uit de daaruit ontstane 

voorschriften voor een artistieke techniek, wat voor een verant-

woordelijk en fijnzinnig werk het is, om een goede tragedie te 

schrijven, hoe een spelen óp het gevoel nog geen gevaarlijk spelen 
mét het gevoel is, maar een richten van het gevoel vanuit welover
wogen, redelijke beginselen. 

Platoon beschreef aldus het gevoelsleven van de wijsgeer137), 
die tot in de fijnste onderdelen zijn gevoel reguleert zonder dat er 
die gevaarlijke spanning van de opstand van het gevoel komt. En 
dat was in staat om de wijsgeer de edelste en meest geëigende echte 
gevoelens te bezorgen. Alleen een dergelijke lust van een wijsgeer 
is een καθαρά ηδονή. — Zou het zo vreemd zijn, wanneer dit door 

Aristoteles' hoofd speelt, op het moment dat hij schrijft over de 

tragedie als φιλοσοφώτερον και σπουδαιότερον ? De onderwerpen 

waarover het gaat liggen te dicht bijeen, de grote kennis van de leer 

van zijn meester is te zeker en de termen kloppen te mooi, om hier 

geen uitbouwen van de leer van Platoon in te zien via een zachte, 

d.i. niet-geforceerde tegenstelling. M.a.w., de leer van Aristoteles is 

deze : men krijgt juist door de als onverantwoord spel versmade 

tragedie ernstige, redelijk geordende, kathartische vreugdegevoelens, 

die het kenmerk zijn van de vreugde van de wijsgeer ; daarom is de 

tragedie meer wijsgerig en voornamer dan de geschiedschrijving, die 

1 3 4 ) Zie boven. Ы. 128-9. 1 3 e ) Boven, Ы.69. 
1 3 B ) Politeia, zie boven Ы. 64 v.v. 1 3 7 ) Boven. Ы. 64. 
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zo fragmentarisch kan z i j n 1 3 8 ) . W a a r Platoon de imiterende vak

man of handwerksman op de tweede plaats na de waarheid zet en 

de kunstenaar op de derde p l a a t s 1 3 9 ) , daar geeft Aristoteles, die 

tegenover het πόρρω της αληθείας πόρρω φρονήσεως een goed 

vakmanschap van de tragediedichter voorstaat, hem weer de hem 

toekomende plaats en een ernstige, reële taak. Platoon 1 4 0 ) vindt 
tragedieschrijven nogal gemakkelijk, maar Aristoteles toont juist 
a a n 1 4 1 ) , hoe ingewikkeld dit is. De theaterbezoekers behoeven niet 
zo volmaakt te zijn als Platoon als een soort eis voor toelaatbaarheid 
schijnt te suggereren 1 4 2 ) , wanneer de dichter maar verantwoord op 
hun gevoelens speelt. Zeker, hij zal er geen mensen met wijsgerige 
gevoelens van maken in die hoge verheven trant waarin Platoon er 
over spreekt. Maar Aristoteles zal de tragediedichters toch een 
kunst leren, die een „wijsgerige" verhouding binnen het gevoels
leven bewerkt. 

Een vijfde sleutelwoord voor de diepgang van de term πράξεως 

is π ε ρ ι π έ τ ε ι α Í Í S ) e n het daarmede vaak in een adem genoemde 
ά ν α γ ν ώ ρ ι σ ι ς 1 4 4 ) . Het laatste kan vertaald worden door „her

kenning" ; voor het eerste begrip zou ik de omschrijving van 

Bywater willen onderschrijven : ,,a complete change of situation in 

the course of a single s c e n e " 1 4 5 ) . Ook de herkenning heeft bij 

Aristoteles iets van het onverwachte en plotselinge. 

Na het voorafgaande over de compositie-techniek met haar wijs

gerig raffinement, behoeft hierover niet zo veel meer gezegd te 

worden. Het zijn beide natuurlijk de opvallendste en meest in

grijpende elementen van de handeling. Als ze beiden samengaan, 

werken zij het sterkst sollicitatief : zij bewerken angst en medelijden, 

en precies deze dingen imiteert de t r a g e d i e 1 4 6 ) . Hieruit blijkt weer 

eens, dat φόβος en Ελεος tot de compositionele elementen van de 

tragedie behoren, tot het handelingsaspect en dus tot het objectieve 

138) Wij delen tegenwoordig natuurlijk deze opvatting over geschiedenis niet, 
maar gebruiken ze alleen om het tragedie-begrip te verduidelijken. 
1 3 e ) Boven, Ы. 64. 
1 4 0 ) Boven, Ы.65. 
1 4 1 ) Zie o.a. 1454 b 17 en verder geheel de hierboven gegeven stof. 
1 4 2 ) Vergelijk boven, Ы. 65 : 604 e. 
1 4 3 ) 1452 a 22. 
144) 1452 a 29 ; zie voor beide begrippen ook heel Cap. 16, 1454 b 19 v.v. 
1 4 5 ) Bywater, Tech. terms, o.e., Ы. 171. House, bl. 97: „In the word peripety is 
contained the idea of the boomerang", 
"«) 1452а34-Ы. 
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deel van de definitie, dat aan de beschrijving van het effect van de 

tragedie voorafgaat. Angst en medelijden behoren niet alleen tot de 

handel ing 1 4 7 ) , maar ook tot de μύθος of m.a.w. de συστάσις πραγ

μάτων ι* 8 ), worden dus geregeld door het δυνατόν, passen in het 

moeilijke samenstel van het καθόλου en maken daarom vanzelf het 

φιλοσοφώτερον uit, dat de gevoelens verantwoord ordent. Met 

dergelijke gevoelens hangt ook het geluk en het ongeluk s a m e n 1 4 9 ) : 

in de context versta ik hier „dergelijke" als terugslaande op zowel 

angst en medelijden als op de plotselinge verandering van situatie 

en de herkenning. M.a.w., de tragedie als uitbeelding van het leven 

met al zijn gevoelens 1 5 0 ) wordt door deze vier heel bijzonder be

paald. De begrippen schuiven in deze samenhang telkens over elkaar 

heen: zo staat dan ook het algemene begrip πάθος juist h i e r 1 5 1 ) , 

maar dan in zijn objectieve betekenis van compositioneel element : 

πάθος δέ έστι π ρ α ξ ι ς φθαρτική. Deze begripsverschuiving is te 

begrijpen, omdat alles wat in het „wijsgerig" geheel schuilt een be

ïnvloeden van de passies is tot een „reine" levenshouding. 

W a t ik vanaf Ы. 123 tot nu toe geschreven heb over de handeling 
van de tragedie, wordt heel goed samengevat in het begin van 
Cap. 1 3 1 5 2 ) . Met weglating van de voor onze kwestie niet terzake 
doende dingen, kunnen we dit caput als volgt uitleggend weergeven: 
Men moet bepaalde dingen met de tragedie bereiken (στοχάζεσθαι) 

en daarom moet men hierop bedacht zijn (εολαβεΐσθαι), wanneer 

men een μύθος samenstelt (συνι,στάντας). Het effect (ëpyov) van 
de tragedie hangt daar juist van af (πόθεν Ισται). De beste tragedie 

is verwikkeld (πεπληγμένην) en beeldt angstaanjagende situaties en 

medelijden verwekkende gegevens uit (φοβερών και ελεεινών είναι 

μιμητικήν). Andere kunstvormen kunnen andere dingen imiteren, 

maar deze mimesis-kunst imiteert nu specifiek medelijden en angst : 

τούτο γαρ ίδιον της τοιαύτης μιμήσεως έστιν. 

Er zijn nog enkele dingen voor de handeling nodig, die we niet 

precies onder de zojuist besproken vijf begrippen kunnen plaatsen : 

Men moet geen goede mensen imiteren met een peripetie van 

geluk naar ongeluk. Dat is niet bevorderlijk voor angst en mede-

1 4 7 ) 1453Ы1-15. 
1 4 8 ) 1453 Ы-3. 
1 4 e ) 1452 b 2-3. 
1 Б 0 ) Zoals boven, Ы. 123-5 reeds besproken werd. 
1B1) 1452 b 10-13 ; het subjectieve passie-begrip volgt beneden. 
1 5 2 ) 1452 b 28 en v.v. 
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lijden, maar is μιαρόνΐ53) ι d.w.z. „staat t e g e n " 1 5 4 ) . Men moet ook 

geen slechte mensen uitbeelden die van ongeluk tot geluk komen. 

Dat ligt op geen enkele manier in de tragische gevoelssfeer 1 5 5), het 

is niet menselijk 1 5 6) (en tragedie is juist gevoelige uitbeelding van 

het menselijk leven), niet meelijwekkend of angstwekkend 1 5 7 ) . Als 

daarentegen een zeer slecht mens het kwaad te verduren krijgt, is 

dat wel menselijk, maar ook weer niet meelijwekkend of angst

wekkend 1 5 8 ) . Men moet daarom een soort middenpositie kiezen 1 5 9 ) . 

En in deze context voert hij het moeilijke begrip αμαρτία in : een 

tragedie-held die noch al te slecht noch al te goed is en door een 

„fout" tot ongeluk komt. Volgens Bormann 1 6 0 ) is Aristoteles hier 

uitgegaan van de opvatting van de eer van zijn tijd. — Hij vindt in 

ieder geval, dat de mooiste tragedies juist zijn ontstaan uit de levens 

van grote, beroemde mensen uit de sage, die op deze manier vrese

lijke dingen ondervonden of deden. En hij betoogt, dat in het uit

beelden van zulk een figuur de juiste tragedie-techniek gelegen 

i s 1 6 1 ) . In dit verband komt de bekende uitspraak over Euripides, 

dat hij τραγικωτατός 162) j s . Men moet dit ook in dit verband juist 

interpreteren : niet „de beste tragediedichter", maar de beste in de 

συστάσις πραγμάτων, de beste in de toepassing van het άμαρτία-

beginsel ; want er staat ook duidelijk een concessief-beperkend 

zinnetje bij : ει каі τα άλλα μή εο οικονομεί. Hier uit Aristoteles 

ook de klacht, dat veel dichters zich door de publieke smaak laten 

le iden 1 6 3 ) . Ook in Aristoteles' tijd zal het gemakkelijker verlopende 

melo-drama wel hevig in trek zijn geweest. — Men ziet dus, dat hij 

niet een willekeurig spel met de gevoelens van de toehoorders toe-

153) 1452 b 3 6 ; 1453 b 3 9 ; merkwaardig is weer, hoe het vooral met het compo
neren van de gevoelswereld precies moet kloppen. 
1 5 4 ) „disgusting" : Potts, o.e., Ы. 33 ; zie ook het τ ε ρ α τ ώ δ ε ς in 1453 b 9. 
1 5 5 ) 1452 b 37. 
1 5 β ) φ ι λ α ν θ ρ ώ π ο ν : „appealing to human feeling", Liddell-Scott, o.e. II, bl. 1932. 
1 5 7 ) 1452 b 3 8 - 1453 a l . 
1 6 8 ) 1453 a 2-7. 
159) 1453 aj. jujst ¿¡f princiep weer voor iets van het gevoel, dat niet precies te 
beredeneren is. — Het voert ons te ver om na te gaan, in hoeverre al deze con
dities die Aristoteles stelt voor een goede tragedie in onze moderne opvatting van 
het tragische liggen. Z o heeft met name Shakespeare beslist figuren die niet 
tragisch zijn volgens de Aristotelische categorieën. Het gaat er mij hier echter 
vooral om, aan te tonen hoe Aristoteles de gevoelssfeer van de tragedie prudent 
wil wikken en wegen. 
"•o) Bormann, Schuld, Ы. 354. 1 0 2 ) 1453 a 30. 
wi) 1453 a 15-23. ™3) 1453 a 34-5. 
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Staat (anders dan Platoon van de tragedie dacht), maar wederom 
een verantwoord bespelen van hun psyche. 

Er is nog iets anders, dat de geëigende gevoelens opwekt, en dat 
is de natuurlijke band tussen de personen van de tragedie : vrienden, 
vijanden, bloedverwanten164). 

Tot de compositietechniek behoort ook, dat men de fabels niet 
traditiegetrouw weergeeft. Men moet wikken en wegen wat men de 
personen zogenaamd laat weten van de gebeurtenissen of niet, wat 
men reeds voordat het spel opent gebeurd laat zijn, e.d.1C5). 

Verder komt dan de techniek van de karakteruitbeelding166): 
deze moet „naar het leven" 1 6 7) zijn. Toch verstaat Aristoteles hier 
karakter voornamelijk esthetisch, n.l. wat doet het 't beste als 
tragedie. 

Een goede raad : laat de dichter zich het gebeuren zo levendig 
mogelijk voorstellen en zich op het standpunt van zijn toehoorders 
plaatsen1 6 8) . Dat is bevorderlijk voor het πρέπον, dus weer voor 
het prudent solliciteren van de gevoelens 1 6 9 ) . 

Poëzie schrijven is dus duidelijk het werk van een geniaal mens 
of van een manisch iemand : διό ευφυούς ή ποιητική έστιν f) μανι
κού ІТО). Van oudsher had dit begrip „manisch" geen peioratieve 
zin, maar stond gelijk met hetgeen wij inspiratie n o e m e n 1 7 1 ) . — 
Hier geeft het aan, welke hoge eisen er aan de dichter gesteld 
worden. 

Er zijn verschillende soorten tragedie, maar het beste is alle ele
menten, en vooral de belangrijkste hieronder, van die soorten 
tegelijkertijd te gebruiken 1 7 2 ) . 

1461 b 26 v.v. geeft enkele aanduidingen over de wijze van acteren, 
waarbij Aristoteles een al te populair spel afwijst. 

H 6 2 b 13-15: tragedie staat tenslotte hoger dan epische kunst, 
omdat zij haar doel beter bereikt. Dat doel staat bij alle elementen 
van de techniek voorop, het beïnvloedt dus het effect van de 
tragedie. 

Met deze bespreking van μίμησις πράξεως is het zwaartepunt van 

1 β 4 ) 1453 Ы 5 v.v. l a f l ) 1454 а 16 v.v. 
1 β δ ) 1453 b 23 v.v. 
1 β 7 ) δμοιον; „lifelike". Potts, o.e. Ы. 37: 1454 а 24 ; dit karakter had pedagogisch 
verantwoorde muziek ook: zie boven, Ы. 101. 
1 0 e ) 1455 a 22-6. 1 T 1) Zie bijvoorbeeld Platoon, boven Ы. 57-8. 
™») Zie boven, Ы. 126 v.v. 1 т а ) 1456 а 3-5. 
1 7 0 ) 1455 а 32-3. 
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het objectieve deel der definitie wel voldoende beschouwd. Sommige, 

nog volgende elementen heb ik al gedeeltelijk mede moeten be

spreken. Hetgeen nog volgt over het objectieve deel veronderstelt 

dus het voorafgaande. 

σπουδαίας. — Tragedie is de imitatie van een „ernstige" hande

ling. Dit lijkt me de beste vertaling voor dit woord, dat in de Poetika 

voorkomt in verschillende betekenissen. —• Een zeer neutrale zin 

heeft het in de uitdrukking αξιον σπουδής ітз); „de moeite waard". 
De grondbetekenis is echter die van „goed" tegenover „slecht". 
Aldus in 1448 a 1-2, waar het gaat over de karakteruitbeelding in 
de tragedie. Dezelfde betekenis in 1448 a 7-9 en 1461 a 6-7. Maar, 
zoals reeds g e z e g d 1 7 4 ) , is dit „goed" of „slecht" niet moreel in de 
strikte zin van het woord, maar relatief, in verhouding tot ons en 
tevens in hoge mate „esthet i sch" 1 7 5 ) . Op deze gronden berust ook 
de distinctie tussen tragedie en komedie wat betreft het object van 
imitat ie 1 7 6 ) . De tragedie behandelt „meer ernstige" stof, terwijl de 
komedie „minder ernstige" stof tot object heeft. Van daaruit kan 
men ook spreken over de tegenstelling tussen „meer verheven" en 
„minder v e r h e v e n " 1 7 7 ) . Dit laatste blijkt vooral uit die passages 
waar de ontwikkelingsgeschiedenis van de tragedie even ter sprake 
komt. Kunsten die goede daden imiteren zijn immers σεμνότεροι 1 7 8 ) ; 

de tragedie heeft zich ontwikkeld vanuit het epos met zijn „belang

rijker en verhevener vormgeving" (μείζονα καΐ εντιμότερα τα 

σ χ ή μ α τ α 1 7 9 ) ) en werd daardoor langzamerhand „plechtstatiger" 

(άπεσεμνύνθη îso) ); terwijl de voorgeschiedenis van de komedie veel 
meer onbekend is, omdat ze niet „in zo hoog aanzien stond" : δια το 

μή σπουδαζέσθαι i s 1 ) . 

Z o wordt het én historisch én vanuit de theaterpraktijk van 
Aristoteles' dagen duidelijk, dat juist in het object dat geïmiteerd 
wordt de tragedie verschilt van de komedie1 8 2), zodat dit woord 
σπουδαίος in de definitie de differentia specifica met de komedie uit

drukt. In object van imitatie als zijnde „ernstige" of „meer ver-

1 7 3 ) 1456 b 14-5. 1 T 4 ) Ы. 124. 
1 7 B) Zie Ы. 134 ; Bignami spreekt van „carattere ¡diale" en „carattere volgare" : 
Bignami, Poetica, Ы. 114, nota 1. 
1 7 β ) Zie boven Ы. 123 en : 1448 a 16-8 ; 1449 a 32-3. 
1 7 7 ) „Higher in the scale" : Butcher, o.e. Ы. 191. 
1 7 8 ) 1448 b 25. 1 8 1 ) 1449а38-Ы. 
"β) 1449 a 5-6. 1 8 2 ) 1448 a 16-8 ; 1449 a 32-3 ; zie ook Ы. 123. 
1 8 0 ) 1449 a 20-1. 

135 



heven" dingen komt de tragedie echter overeen met het e p o s 1 8 3 ) . 

Als zeer belangrijke term in de gehele leer van Aristoteles over 

de tragedie staat σπουδαιότερον tenslotte in de context van καθόλου 

en φιλοσοφώτερον 184) e r l moet daar weergegeven worden door 

„meer verheven" of „meer w a a r d " 1 8 5 ) . 

Zo is dus de tragedie als „uitbeelding van een ernstige handeling" 

met nadruk een kunstvorm, die geen komedie is. 

τελείας. — Tragedie is imitatie van een „afgerond" handelings-

gegeven. Als zodanig hebben we reeds met het begrip kennis ge

maakt, toen we het καθόλου-princiep u i t legden 1 8 6 ) . W a t σπουδαίας 

dus is vanuit het φιλοσοφώτερον en σπουδαιότερον, dat is τελείας 

t.o.v. het καθόλου. De beste bewijsplaats hiervoor is 1450 b 24 v.v. 

Na de uiteenzettingen over de μύθος als belangrijkste gegeven van 

de tragedie, als samenhangende esthetische actie (Cap.6), en voor

dat hij in Cap. 8 en 9 over het καθόλου gaat spreken, gaat Aristo

teles in Cap. 7 zijn opvattingen over de μύθος als συστάσις πραγ

μάτων nog even preciseren. Tragedie beschouwt hij n.l. als μίμησις 

van een τελείας και δλης πράξεως ÍS7): e e n afgeronde en één geheel 
vormende handeling. Τελείας en δλης lijken mij synoniemen. Ver

gelijk hiervoor 1459 a 19 : μίαν πραξιν δλην καί τελείαν. Het begrip 

is niet hetzelfde als het volgende van de definitie : μέγεθος έχούσης; 

want de tragedie kan een δλον hebben en toch geen μ έ γ ε θ ο ς 1 8 8 ) . 

"Ολον is, wat een begin, een midden en een einde heeft189), Qf 

nog duidelijker, zoals in 1450 b 32: fabels die goed in elkaar zitten 

(συνεστώτας εδ : een mooi parallel-begrip voor τέλειος!) kunnen 

niet zomaar ergens beginnen en ophouden, maar moeten van de 

reeds tevoren (waarschijnlijk in Cap. 6) besproken vorm zijn. En 

dat is ook onontbeerlijk voor de esthetische totaal-indruk van de 

toeschouwers 1 9 0 ). Haast vanzelfsprekend staat dan op het einde 

van Cap. 9 (het καθόλου-hoofdstuk) precies dezelfde uitdrukking 

als in de definitie: τελείας πράξεως μ ί μ η σ ι ς ^ ι ) . 

μέγεθος έχούσης. —· Imitatie van een handeling „van zekere om

vang". 

Historisch gezien is ook de omvang langzamerhand vast komen 

te liggen. Aristoteles constateert een langzame groei naar de meest 

geëigende omvang van de tragedie1 9 2) . 

1 8 3) 1448 a 27; 1448 b 34 ; 1449 b 9-10, Ы 7 . 
1»*) Ы. 128 v.v., 129. 1 8 7 ) 1450 b 24. l n «) 1450 b 38 - 1451 a 6. 
1 8 5 ) Zie Ы. 129-30. 1 S 8 ) 1450 b 25-6. 1 B 1 ) 1452 a 2. 
1 8 0 ) Ы. 128 v.v. w«) 1450 b 26 v.v. 1 0 2 ) 1449 a 19. 
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De lengte is ook een verschilpunt tussen tragedie en epos. Het 
epos is haast onbeperkt van omvang, terwijl de tragedie zo ongeveer 
de tijd van één dag in haar handeling omvat 1 9 3 ) . 

Wegens de uitdrukking τι μέγεθος in 1450 b 25, heb ik dat τι ook 

laten meeklinken in de vertaling van μέγεθος έχούσης : „van zekere 

omvang". 

W a t nu dat μέγεθος precies betekent, kunnen we weer het beste 

opmaken uit 1450 b 34 v.v., ongeveer dezelfde bewijsplaats als voor 

τέλειος. Ik meen dan ook, dat tegenover dit laatste als eenheid van 

handeling, de uitdrukking ,,van zekere omvang" als eenheid van tijd 

staat, hetgeen uit het volgende nog duidelijker zal worden. 

In 1450 b 34 begint Aristoteles de thesis op te zetten, dat alles wat 

schoon of levend is, ja ieder ding dat uit meerdere dingen bestaat, 

die veelheid niet alleen τεταγμένα moet hebben, d.w.z. geordend in 

een geheel zodat er een afgesloten of afgeronde handeling ont

s t a a t 1 9 4 ) , maar ook een bepaalde omvang moet hebben, die niet 

zomaar lukraak vastgesteld moet worden. W a t esthetisch is, heeft 

namelijk een zekere omvang en een zekere ordening 1 < J 5 ) . Als het te 

klein is, is het εγγύς του αναίσθητου х р о оиіЭб). Als het echter 
te groot is, wordt het onoverzichtelijk voor de theaterbezoekers, 
zodat ook de eenheid van handeling hun o n t g a a t 1 9 7 ) . Daarom is 
een vereiste, een grootte die overzichtelijk is (εοσύνοπτον) of goed 

te memoriseren: εύμνημόνευτον1 98). En dan volgt het meest posi

tieve beginsel voor de eenheid van tijdsomvang : men moet de lengte 

afmeten aan de aard van de handeling : hoe groter een tragedie is 

— zolang ze nog maar duidelijk is —, des te mooier is ze 1 9 9 ) . Dat 

is dus een beginsel, dat weer niet precies in duidelijke wetten vast 

te leggen is en daarom worden we weer verwezen naar het είκός 

en άναγκαιον. Overbodig om hier de inmiddels overduidelijk ge

worden samenhang met het voorafgaande deel van de definitie 

duidelijk te maken. 

ήδυσμένω λόγω. — De mimesis gebeurt ,,in welluidende taal" 2 0 0 ) . 

W e zijn nu gekomen tot de bespreking van het specifieke middel 

tot imitatie, dat voor de tragedie vereist is : τω γένει етероісзоі). 
Dit is eigenlijk op zichzelf al duidelijk. Maar wanneer Aristoteles 

1 0 3 ) Н49Ы2-16; 1455Ы5-16; 1456 a 11-12 ¡ 1459 a 33-4 ; 1459 Ы 7 v.v. 
1 9 4 ) 1450 b 35. W 8 ) 1451 a 4. 
1 0 s ) 1450 b 37. 10») 1451 a 9-11. 
1 9 β ) 1450 b 38-39. ^00) Dit is een „koksterm" : Bywater, Ari of poetry. 
ж) 1450 b 39 - 1451 a 2. ^ 1 ) Zie Ы. 123. 
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dit gaat bespreken, toont zich telkens zijn zorg om een verantwoord 

kunstwerk te scheppen. 

Λόγω wil zeggen, dat de taal het middel tot kunstuiting is in dit 

geval ; ήδυσμένω, dat die taal met aangenaam werkende elementen 

opgesmukt is, n.l. ritme, harmonie of modus en melodie 2 0 2 ) . Deze 

uitleg wordt onmiddellijk na de formulering van de tragedie-definitie 

gegeven. L a t e r 2 0 3 ) wordt vermeld, dat melodie het belangrijkste 

element van de opgesmukte, kunstvolle taal is : μέγιστον των ή-

δυσμάτων. Dat is voor de schrijver van de katharsis-theorie van de 

muziek in de Politika een vanzelfsprekend gegeven. Dit is ook een 

bewijs tegen die auteurs, die de katharsis van de tragedie via de 

muziek van het stuk bewerkt willen zien. De muziek is bij Aristo

teles slechts een opsmuk van de taal. 

Vanuit de historie van de tragedie weten we weer, dat „toen het 

zeggen ontstond" (λέξεως δέ γενομένης 204)( ¿ц ]jjkt me in samen
hang met de vooraf vermelde danskunst de enig mogelijke ver
taling 205)) > de tragedie het haar passende metrum vond. 

De term λέξις is niet altijd gemakkelijk te vertalen. Hij hangt wel 

samen met λόγος, het woord dat hier in de definitie staat voor 

„ t a a l " 2 0 6 ) . Soms lijkt Aristoteles er het gehele taalverschijnsel 

onder te verstaan met metrum en a l 2 0 7 ) , tegenover de melodie208); 

maar meestal staat de term tegenover διάνοια. De διάνοια regelt 

dan de taal als gedachtenconstructie209)> ofschoon er ook διάνοια 

nodig is voor de gevoelselementen en voor de handeling 2 1 0 ) , terwijl 

de λέξις de stijl-elementen van de taal reguleert ; dit laatste echter 

in zeer brede zin: zuiver taalkundig 2 1 1 ) of ook litterair212). Deze 

tegenstelling beantwoordt wel aan de later door Theophrastos voor 

de retorische τεχναί ingevoerde σχήματα διανοίας en σχήματα 

λέξεως. Voor de eerste verwijst Aristoteles naar zijn Rhetorika, 

omdat ze niet tot de poëzie-techniek behoren2 1 3) , voor de andere 
stelt hij regels o p 2 1 4 ) . Ofschoon de oude technieken ook regels voor 
stijl gaven, wil hij hier wel de specifieke poëzie-stijl (tragedie en 

*») 1449 Ь 28-9. 2 0 4) 1449 а 23-8; 1460 а 4-5. 
«к») 1450Ы5-16. 
^ 5 ) Ofschoon het in 1456b9-11 waarschijnlijk „dictie" betekent, in de zin van: 
„•wijze van declameren". ^ 8 ) 1449 b 35. 
so«) 1449 а 23; 1456 а 36-7. ^ 8 ) 1450 b 4-8; 11-12; 1456 а 32-7. 
гот) Н49 b 34. 2 1 0 ) 1456а38-Ь4. 
2 1 1 ) 1450 b 13-15 ; 1456 b 9 en heel Cap. 20 passim. 
2 1 ! ! ) 1449 b 34; 1455 a 22-6 en Cap. 21-22 passim. 
2 1 3 ) 1456 a 34-6. 2 1 4 ) Cap. 20 tot en met 22. 
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epos) geven. Dit blijkt niet meteen, omdat hij ook veel algemene 

taal- en stijlregels geeft, maar vooral in Cap. 22 worden toch de 

besproken voorbeelden uit het epos en de tragedie genomen ; in het 

begin daarvan stelt hij dan ook de eis, dat de taal σαφής καΐ μή 

ταπεινή is 2 1 S ) , natuurlijk wegens de „meer verheven" aard van de 

tragedie. 

Tegenover de handeling is de taal en de stijl niet wezenli jk 2 1 6 ), 

en dus gemakkelijker 2 1 7). Maar zoals de handeling wordt zij het 

beste doordat men zich de zaak levendig voorste l t 2 1 8 ) . Hij stelt 

daarom weer de eis van het τιρέπον voor de taal : in 1459 a 4-5 met 

evenveel woorden, in 1461 a 4-9 in de bewoordingen die hij in de 

ethieken ook gebruikt om het „midden" van de deugd te beschrijven. 

Hij weet zelfs heel fijnzinnig distincties aan te geven in de typische 

aard en uitwerking en dus in de bruikbaarheid van de afzonderlijke 

m e t r a 2 1 9 ) . 

χωρίς έκάστω των εΙδών âv τοΐς μορίοις. — Deze passus wordt 

onmiddellijk na de definitie duidelijk uitgelegd : τό δια μέτρων evia 

μόνον περα[νεσθαι και ιτάλιν Ετέρα δια μ έ λ ο υ ς 2 2 0 ) , m.a.w. de 

ί^δυσματα (want daartoe dwingt ons deze uitleg ; dat is concreet 

gesproken είδος) zijn niet overal tegelijkertijd aanwezig, maar liggen 

gevarieerd verspreid over de verschillende delen van de tragedie. 

Χωρ(ς staat zo tegenover μεμιγμένοις22ΐ)> 0f staat als κατά μέρος 

tegenover &μα π ά σ ι ν 2 2 2 ) . 

W a t er bedoeld wordt is duidelijk. Het is alleen moeilijk om er 

in het zinsverband van de definitie een goede vertaling van te geven. 

δρώντων καΐ ού δι' απαγγελίας. — Na de aanduiding van het 

object van imitatie door πράξεως σπουδαίας, het middel van imitatie 

door ήδυσμένω λόγω, vermeldt de definitie nu de specifieke wijze 

van imitatie : τω έτέρως και μή τον αυτόν τρόπον 2 2 3 ) . En die wijze 

is spel, acteren. Z o staat de tragedie in tegenstelling met het epos, 

waar inplaats van de handeling te acteren de handeling alleen maar 

verhaald w o r d t 2 2 4 ) . Tragedie komt echter in de wijze van imitatie 

2 1 Б ) 1458 а 18. a l 9 ) 1459 b 34 - 1460 а 1. 
21«) 1450 а 29-33. 2 2 0 ) 1449 b 29-31. 
2 1 7 ) 1450 а 35-8. ^ 1 ) 1447а20-Ь2. 
2 1 8 ) 1455 а 22-6. 
2 2 2 ) 1447 b 24-8. — In de oude, pre-Aristotelische mimesis-leer waren ritme, logos 
en melos simultaan (Koller, o.e., Ы. 111). 
^ 3 ) Zie Ы. 123. 
2 2 4 ) 1448 a 21-4; 1449 Ы 1 . — Volgens Stark (Ы.41 v.v.) zou δι* απαγγελίας 
tegenover δι' έλέου staan, hetgeen mij niet waarschijnlijk lijkt. 
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overeen met de komedie, waarin ook de handeling door het spel uit

gebeeld w o r d t 2 2 5 ) . 

Het feit dat de actie door handelende personen en niet door ver

tellen gebeurt, moet — ook al wordt het niet uitdrukkelijk vermeld 

— een grote invloed hebben op het opwekken van medelijden en 

angst 2 2 6 ) . 

δι' έλέου και φόβου περαίνουσα τήν των τοιούτων παθημάτων 

κάθαρσιν. — Hartman verstaat bla niet als „instrumentum", maar 

als „qua via eo pervenia t " 2 2 7 ) . 

W e komen nu langzamerhand aan het subjectieve gedeelte van de 

definitie : de uitwerking van de tragedie en van de tragedie-techniek 

op de toeschouwers 2 2 8 ), dus de eigenlijke formulering van de ka-

tharsis. Het is zeker, dat de gehele tragedie-techniek meewerkt voor 

het verkrijgen van de gevoelseffecten (Ы. 117): door de gevoelige 
weergave van het menselijk leven (bl. 123), door de uitbeelding van 
de handeling die niets anders dan de fabel is (bl. 125), door het 
regulerende δυνατόν-princÎep (bl. 126-8), door de „wijsgerig" in
gestelde afronding van de tragedie (bl. 128-31). Het beste is dit be
ginsel beschreven in Cap. 17, waar Aristoteles een compositie naar 
het leven e is t 2 2 9 ) . Men moet zelfs door geheel zijn lichaamshouding 
en gevoelsinstelling meewerken : οσα δέ δυνατόν και τοις σχήμασιν 

συναπεργαζόμενον230)( want degenen die in een gepassioneerde 

toestand zijn overtuigen het sterkst door hun eigen natuurlijke ge

steltenis : πιθανώτατοι γαρ άπό της αύτης φύσεως οί έν τοις πάθεσίν 

εΙσιν23ΐ); stormachtige en boze gevoelens bezitten de meest echte 

overtuigingskracht, wanneer men zelf stormachtig of boos i s 2 3 2 ) . 

Poëtische aanleg is daarom een eigenschap van geniale mensen 

(ευφυούς έστιν) of van „manische" mensen. De geniale mensen 

zijn εϋπλαστοι (een mooi woord: „gemakkelijk b e w o g e n " 2 3 3 ) ) en 

de „manische" mensen zijn „extat i sch" 2 3 4 ) . De weergave van deze 

woorden is wat moeilijk, maar het gaat duidelijk om een aanleg, die 

m s ) 1448 a 25-9. ^ 8 ) Vergelijk boven, bl. 123. 
^в) Bormann, Katharsis, Ы. 243. ^ 9 ) 1455 a 22-6. 
2 2 7 ) Hartman, o.e., Ы. 373. 
230) 1455 a 29-30 ; in verband met het volgende lijkt me „lichaamshouding en ge
voelsinstelling" wel de beste vertaling. 
2 3 1 ) 1455 a 30-1. 
2 3 2 ) 1455 a 31-2. 
233) Мед herinnere zich de Problemata over de geniale mensen. 
2 3 4 ) 1455 a 33-4. 
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wegens een bepaalde gevoeligheid in staat is om gevoelsoverdracht 

te bewerken, wat juist de tragedie moet d o e n 2 3 5 ) . 

Nu kan men zich de vraag stellen, waar precies de overgang van 

het objectieve naar het subjectieve deel van de definitie gelegd moet 

worden. — Mij lijkt, pas bij het woord περα[νουσα236)> m.a.w. δι* 

έλέου και φόβου behoort nog tot het objectieve deel van de definitie, 

medelijden en angst behoren nog tot de συστάσις πραγμάτων 237), 

W a t ook de betekenis van het beruchte τοιούτων is, het heeft in 

ieder geval demonstratieve kracht, en wijst terug op de objectieve of 

geobjectiveerd uitgebeelde medelijden- en angst-elementen, omdat 

die subjectief door de gevoelsoverdracht (περαίνουσα — d.i. de 

mimesis doet dit — is het overdrachtswoord) ook in de toeschouwers 

voorkomen. Bovendien wijst de gehele inhoud van de Poetika, zoals 

wij haar uitgelegd hebben, op deze verklaring : Om maar enkele 

teksten te vermelden : de περιπέτεια en de άναγνώρισις bevatten 

medelijden of a n g s t 2 3 8 ) ; het πάθος is een deel van de μύθος, van 

de πράξις239); de tragedie is φοβερών και ελεεινών μιμητική 240). 

— De belangrijkste bewijsplaatsen voor medelijden en angst als ge

objectiveerde gegevens zijn: 1452b 11-13; H 5 3 b l - 3 ; H 5 3 b 5 - 6 ; 

1 4 5 3 Ы 1 - Н . 

In 1452 b 11-13 wordt de enige definitie van πάθος van de gehele 

Poetika gegeven en het is daar — anders dan in de Rhetorica — 

een objectieve definitie : πάθος δε έστι πράξις φθαρτική f) οδυνηρά, 

otov οι τε έν τω φοτνερω θάνατοι και αί περιωδυνίαι και τρώσεις και 

δσα τοιαύτα. 

In de andere drie teksten is het opvallendste, dat de woordkeuze 

en met name de keuze van de preposities op eenzelfde feitelijkheid 

wijst als de tragedie-definitie. Bovendien ziet men een verwisseling 

in de constructie van de zinnen tussen uitdrukkingen voor „angst 

en medelijden" enerzijds en „handeling" anderzijds. De sleutel

woorden van de drie teksten zijn als volgt : 

1453b 1-3: "Εστίν το φοβερον καΐ έλεεινον (datgene wat 

2 3 5 ) Ook de muziek had deze kracht tot overdracht. Zie ook de loon van Platoon, 
boven Ы. 54, 65. Nadruk ligt dus op de niet-rationele invloed van de kunst. 
2 3 0 ) Περαίνουσα vat immers de term μίμησις van het begin van de definitie 
weer op. Zie : Bullinger, Denkzettel, Ы. 9, 13. 
2 3 7 ) Vergelijk: Bormann, Katharsis, Ы.238: „Das Furchtbare der Situationen"; 
Bywater, Art o[ Poetry, comm. op 1449 Ь 27; Else, Ы. 193, 197; Gudeman, Poetika, 
Ы. 162. 2 Я 9 ) 1452 b 9-10 ; 1452 b 11-13. 
2 3 8 ) 1452а38-ЬЗ. ^ ) 1452 b 31-3. 
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angstaanjagend en meelijwekkend is : objectief) γίγνεσθαι .. . . 

έ ξ αύτης της σ υ σ τ ά σ ε ω ς των πραγμάτων (vanuit de compo

sitie van de handeling). 

1453b5-6: δει ούτω σ υ ν ε σ τ ά ν α ι (weer de compositie) 

τον μϋθον ώστε τον άκούοντα τα πράγματα γινόμενα (wanneer men 

dus het objectieve gegeven hoort en ondergaat) και φρίττειν καΐ 

έλεεΐν (nu het subjectieve gevolg van de objectieve compositie) έκ 

των συμβαινόντων (nogmaals — welhaast tautologisch — vanuit de 

gebeurtenissen op het toneel). 

H 5 3 b 11-14: έπεί δέ τήν ά π ό έλέου καΐ φόβου δ ι α μιμήσεως 

δει ήδονήν παρασκευάζειν τόν ποιητήν (hier de subjectieve angst en 

medelijden-gevoelens2 4 1), objectief gezien door de mimesis, maar 

subjectief gezien vanuit medelijden en angst als vertrekpunten 2 4 2 ), 

in hun bereiken van het doel: kunstgenot), φανερον ώς τοϋτο έν 

τοις πράγμασιν έμποιητέον (datzelfde dus wat het doel bewerkt in 

de toehoorder, moet de dichter in het kunstwerk inbouwen : die 

objectieve angst- en medelijden-elementen, die in een subjectieve 

angst en medelijden omslaan en van daaruit het kunstgenot be

werken). 

Men stelle naast deze teksten de definitie om te zien hoezeer deze 

er door verduidelijkt wordt. 

De katharsis ontstaat dus door de uitbeelding van angst en mede

lijden, en die uitbeelding van angst en medelijden is opgebouwd uit 

φοβερά και έλεεινά-elementen van de συστάσις πραγμάτων, de com

positie van de feiten. 

Na nu het objectieve gedeelte van de definitie te hebben uitge

legd, kunnen we dus overgaan tot het subjectieve deel : W a t be

werkt de tragedie in de toeschouwers ? — Τήν των τοιούτων παθη

μάτων κάθαρσιν. — Zoals gezegd 2 4 3 ) , slaat τοιούτων in ieder geval 

terug op έλεος en φόβος. 

2 4 : 1) Aldus Bignami, Cafarsi, Ы. 108, nota 2 : „Aristotele Induce qui una variazione 
nel significato tradizionale del vocabulo mimesi ; non è questa più una mimesi in 
senso creativo poetico, ma ricreativo, critico : lo spettatore, alla presenza di una 
espressione poetica, va rinnovando о quasi imitando lo ripete inconsciamente e 
passivamente, affascinato da quella visione che lo ruge col suo battito di passio
nale incanto". — Ik ga blijkens het bovenstaande niet zo ver : ik behoud mimesis 
als objectief, maar zie wel angst en medelijden hier subjectief. 
2 4 2 ) Volgens een juiste visie van House (Ы. 115-6) zijn de twee uitdrukkingen 
met άπό en Ы<х hier gecoördineerd : „the fronx-pity-and-fear-through-imitation 
pleasure". ^ 3 ) Zie boven, bl. Hl . 
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Wanneer we de dubbele attributieve constructie van deze uit

drukking uiteenrafelen, krijgen we een beter overzicht. Het wordt 

dan : την κάθαρσιν τήν των παθημάτων των τοιούτων : de katharsis 

van de gevoelsuitingen die een dergelijke aard hebben. Katharsis 

heeft het bepalend lidwoord : het is dus een bepaalde katharsis. 

Katharsis heeft ook een attributieve bepaling bij zich, d.w.z. een 

vaste eigenschapstoekenning. Die vaste eigenschap — παθήματα — 

is weer bepaald door het lidwoord en heeft op haar beurt weer een 

attributieve bepaling bij zich. In de taalkundige uitdrukkingswijze is 

dus de precisie wel zeer opvallend. Laten we — voor zover uiteen-

rafelen mogelijk is — de drie termen even afzonderlijk nemen. 

τ ή ν κ ά θ α ρ σ ι ν . — Na het voorafgaande kan ik over dit hoofd

begrip tamelijk kort zijn. Het is ons reeds bekend uit de Politika 2 4 4 ) , 

en deze verwijst bovendien uitdrukkelijk naar de bespreking van de 

katharsis in de Poetika. Alles wat we daar gezegd hebben, kan dus 

mutatis mutandis op de katharsis door tragedie toegepast worden, 

misschien niet zo sterk in morele of pre-morele zin, maar nu meer 

als betrekking hebbende op een te verwerkelijken gevoelsmatig even

wicht in esthetische zin. Het is dus hier ook een verlicht worden, 

een bevrijd worden van de spanningen van het gevoelsleven 2 4 5), 

een komen tot een redelijke ordening van bepaalde passies of 

affecten. En dat gebeurt dus ook μεθ' ήδονης246). E n behalve zinne

lijke lust geeft dat ook in het geheel van de menselijke persoonlijk

heid een χαράν άβλαβη 247 ) ( e e n integratie van de zinnelijke lust 

tot v r e u g d e 2 4 8 ) . Voor deze vreugde gebruikt de Poetika vaak de 

term εύφραίνειν 249 ) 0f ook εύτυχεΐν250)< 

Dat het bewerken van dit kathartische effect geen eenvoudige 

zaak is, heb ik reeds herhaaldelijk besproken in dit hoofdstuk. Even

als bij de Politika kunnen we dus ook hier spreken van een „moeite

vol kathartisch ontrafelen" van hetgeen verward i s 2 5 1 ) . 

Deze katharsis is echter anders dan bij de muziek, anders ook dan 

2 « ) Zie Ы.80 . . 
2 4 5 ) Zie Ы. 89-90. 
2 4 0 ) Zie Ы. 90 en de teksten uit de Poetika : 1453 b 10-11 ; H59 a 21 ; 1462 a IS
IS ; 1462ЫЗ-14. 
2 4 7 ) Zie boven, Ы. 90 ; vergelijk ook Bignami, Catarsi, Ы. 338. 
2 4 8 ) Zie boven, Ы. 9 0 ; zie ook Bignami, Poetica, Ы. 17, waar hij zegt, dat de 
Oudheid over het algemeen slechts zinnelijke lust in de kunst zag, maar dat 
Aristoteles de eerste was om het geestelijke element van het kunstgenot naar voren 
te halen. 

^ 0 ) 1452 Ь 2 ; 1451b 2 3 ; 1451 b 26. 2 6 0 ) 1452 a 38-b 3. 2 5 1 ) Zie Ы. 92. 
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bij de andere vormen van woordkunst zoals b.v. bij het epos. De 
tragedie heeft dan ook haar eigen katharsis. Waarschijnlijk wordt 
dat eigene, dat bepaalde in de tragische katharsis, uitgedrukt door 
het lidwoord 'n!|v252)- Deze speciale katharsis geeft ook aangepaste, 

speciale lustgevoelens : ίδιον 253); οίκείαν ήδονήν254); où πάσαν 
ήδονήν255). 

τ ω ν π α θ η μ ά τ ω ν . — Men moet dit verstaan zoals in de Poli-

tika 256); de katharsis vindt dus plaats in het gevoelsmatige, passieve 

aangedaan worden van de mens. Hier verstaan we dus πάθος in een 

andere zin dan in de definitie van 1452b 11-13 2 5 7 ) . Evenals bij de 

vorige term staat hier weer het bepalend lidwoord : het zijn de 

passies die door de speciale katharsis van de tragedie geraakt 

worden. 

Er is hier een kleine oneffenheid in de tekstoverlevering. Ac, Cod. 

Paris. 1741, leest μαθημάτων. Nu vinden we echter herhaaldelijk 

παθημάτων in de jongere codices: dat dit een oudere traditie is, 

wordt bevestigd door de Syrisch-Arabische vertaling, die immers 

onafhankelijk van Ac is en op een ouder Grieks M.S. s t e u n t 2 5 8 ) . 

Bovendien ligt deze lezing in de gehele samenhang met de katharsis

leer, zoals we die vanuit de Politika zijn gaan zien. 

τ ω ν τ ο ι ο ύ τ ω ν . — W e staan hier voor een van de moeilijke 

punten. Alvorens heel precies de τοιοϋτος-plaatsen in de Poetika na 

te gaan, geef ik eerst mijn mening vanuit hetgeen ik tot nu toe be

sproken heb, om die vervolgens vanuit het τοιοΰτος-materiaal strikt 

filologisch te bevestigen. 

En wegens de lidwoorden in de onmiddellijke context, én wegens 
de opeenstapeling van attributieve bepalingen, ben ik er zeker van, 
dat Aristoteles iets heel bepaalds en iets wat heel nauw omschreven 
is259) w i l zeggen: n.l. de geëigende passies, die door de tragedie 
kathartisch tot rust gebracht worden, zijn medelijden en angst. Dit 
volgt onherroepelijk uit het materiaal dat ons ter beschikking staat, 

2 Б 2 ) Bignami, Catarsi, Ы. 250 : „un tipo unico di catarsi" („la catarsi"); Bywater, 
Art of poetry, comm. bij 1449 b 27: „to accomplish ifs catharsis"; Gudeman, o.e., 
Ы. 166 : „/Are (eigentümliche)"; hij geeft dus het lidwoord de functie van een 
bezittelijk voornaamwoord. 2 5 5 ) 1453 b 10. 
2 5 3 ) 1452 b 31-3. 2 : 5 β ) Z i e b l z . 8 8 . 
254) 1453ЫО-11; 1459a21; 1462ЫЗ-14. 2 " ) Zie Ы. 141. 
2 5 8 ) Zie hiervoor: Butcher, o.e., Ы . 4 ; Cooper, Ы. 154 ; Margoliouth, Poetics, 
Ы . 5 5 ; Quinlan, Ы. 12. 
^ 9 ) Bernays, o.e., Ы. 25-6 zegt, dat het aannemen van meer affecten dan angst 
en medelijden in strijd is met de tendens van de definitie om precies te willen zijn. 
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onafhankelijk van het feit, of τοιούτος door „deze" of door „derge
lijke" vertaald moet worden. Het objectieve deel van de definitie, 
waarin zo met precíese omschrijvingen gewerkt wordt om iets be-
paalds als effect te krijgen, de herhaaldelijk terugkerende uitdruk
king οικεία ηδονή, dit alles kan niet tot iets vaags gereduceerd 
worden zoals „een onbepaalde groep van niet nader te omschrijven 
passies". Als de compositie van de handeling juist medelijden en 
angst moet bevatten, moet ook de overdracht van deze gevoelens op 
de toehoorders op dezelfde wijze en in dezelfde verhouding (en dat 
betekent in ieder geval τοιούτος) medelijden en angst verwekken. 

Aristoteles spreekt hier mede vanuit de ervaring. Dat de tragedie 
medelijden en angst verwekt, is dus ook een empirisch feit. Men leze 
de Griekse tragedies maar, die nog in staat zijn om onze gevoelens 
op te wekken omdat ze algemeen menselijk zijn (zoals b.v. de 
Oidipous Tyrannos of de Antigone ), men late de moderne tragedies 
van toneel of film op zich inwerken, en men zal met een klein beetje 
introspectie ervaren, dat men medelijden krijgt en angstgevoelens 
ondervindt 2 6 0 ). 

Zeker, Aristoteles vermeldt in zijn Poetika ook andere gevoelens. 
Men kent de veel besproken tekst van 1448 b 12-19, waar sprake 
is van een lustgevoel dat voortkomt uit de herkenning van verschil
lende typen : daar is de term φιλάνθρωπον26ΐ) ι d j e Soms naast het 
begrip „tragisch" en soms in tegenstelling met dit begrip voorkomt ; 
zo zal ook niemand durven beweren, dat het ήδυσμένω λόγω, de 
„opgesmukte taal" van de definitie, alleen maar medelijden en angst 
opwekt en geen andere gevoelens. Maar deze gevoelens zijn niet 
wezenlijk aan de tragedie, waarvan Aristoteles juist de wezens
definitie wilde geven. Men kan zelfs aannemen, dat, wegens de 
compositie naar de redelijke wetten van het δυνατόν, deze niet-
wezenlijke gevoelens een zekere katharsis krijgen, maar dan een 
katharsis die niet eigen is aan de tragedie als tragedie, maar aan 
de tragedie als kunstwerk, of als werk dat redelijk sollicitatief het 
gevoel aanspreekt. Hiervoor is in de Politika het beginsel al ge
formuleerd, dat verantwoord spelen op het gevoel, hoe dan ook, 
rustgevend is. Maar in de definitie kunnen we alleen een katharsis 
van medelijden en angst lezen. 

Cap. 13 en 14, waarin zoveel staat over de passies en de affecten, 

2 e o ) Bignami, Cafarsi, Ы. 237; Bormann, Katharsis, Ы. 253. 
2 0 1 ) o.a. 1456 a 21. 
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bewijst dit nog duidelijker : n.l. door het afwijzen van andere ge
voelens, en het persé willen bewerken van het tweetal angst en 
medelijden. Er wordt daar geredeneerd, hoe precies het verloop van 
de tragedie moet zijn. En voor een foutieve tragedie wordt telkens 
het gevoel of de toestand die deze bewerkt tegenover angst en mede
lijden geplaatst, omdat die twee er niet door bewerkt worden : 

1452 b 36 : μισρόν (cfr. 1453 b 38-9 ). 

1452 b 37 : άτραγωδότατον. 

1453 a 2-3 : φιλάνθρωπον. 
1453 b 9 : τερατώδες. 

Euripides is juist hierom het „meest tragisch", omdat hij in deze 
zin een goede tragedie volgens het άμαρτία-ρπηαερ m a a k t 2 6 2 ) . Een 
zeer duidelijke tekst van de Poetika, reeds in een ander verband ge
c i t e e r d 2 6 3 ) , versterkt ook in de woordelijke uitdrukkingswijze mijn 
mening : έπεί δέ τήν άπό έλέου και φόβου δια μιμήσεως δει ήδονήν 
παρασκευάζειν τον ττοιητήν, φανερόν ώς τ ο 0 τ ο έν τοις πράγμασιν 
έμποιητέον. — Er staat τοΰτο en niet τοιούτο. De zaak die in de 
definitie van de tragedie antecedent is, is hier demonstrativum en 
omgekeerd. In de definitie slaat het demonstrativum terug op de 
objectieve gegevens, hier op de subjectieve dingen : τήν άπό έλέου 

και φόβου ήδονήν. Voor mij is daarom de betekenis van τοιούτος 

in het algemeen de volgende : 

Het gaat telkens over twee groepen, personen of dingen ; men 
heeft bepaalde elementen in één groep aangewezen en duidt dan 
met τοιούτος dezelfde elementen in de andere groep aan naar hun 
kwalitatief overeenkomstige aard. Dit zal ik aanstonds bewijzen 
vanuit het spraakgebruik van de Poetika. In de definitie in het bij
zonder gaat het nu ook over twee groepen : de eigenschappen die 
de tragedie moet hebben en die men er dus als dichter in moet 
bouwen, en wat er aan gevoelens van overeenkomstige aard in de 
toeschouwers wordt opgewekt. Τοιούτος zegt dus niet precies 
„deze", zoals οοτος, ook niet precies „dezelfde" ·— ó αυτός —, 
maar : eenzelfde, „soortgelijke" uiting, karakter, eigenschap in een 
ander subject of groep van subjecten 2 6 4 ) . "O αυτός of οοτος duidt 

2*2) 1453 a 29-30. 
2 в з ) Ы. 142: 1453 Ы1-14. 
2 6 4 ) Zeer grote waarschijnlijkheid heeft in dit verband de opmerking van Anhut, 
dat των τοιούτων, wegens zijn niet volledige identiteit, ook wijst op een aanwezig 
zijn van een „teveel" of „te weinig" aan angst en medelijden in de toehoorder. 
Dit correspondeert dus in hem niet identisch met hetgeen er aan objectieve ge-
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daarentegen op volledige, numerieke identiteit. Deze eigenschap, die 

„numeriek-identiek", of, zoals in de definitie, „kwahtatief-relatief-

identiek" uitgedrukt is, kan ontologisch-logisch zo zijn of ook louter 

psychologisch d.w.z. in de wijze van voorstelling, gezien vanuit het 

standpunt waarop men zich plaatst. Een grammaticale categorie 

moet men nooit zuiver ontologisch of logisch zien, maar grammati

caal-psychologisch, d.w.z., ze geeft bijna altijd een bepaald aspect 

van de zaak, drukt ofwel niet alles uit, ofwel drukt meer uit dan 

logisch nodig is. Men denke aan het Griekse genus, actio en tempus-

systeem in vergelijking met de Nederlandse grammaticale tijden, die 

geheel andere aspecten aangeven. Soms valt de grammaticale uit

drukkingswijze natuurlijk samen met de logische of ontologische. — 

In deze passage echter bedoelt Aristoteles met τοιούτος het kwali-

tatief'identieke, maar met een zekere nadruk op de identiteit. 

Ter adstructie van mijn mening, heb ik alle ToioÛTOç-plaatsen na
gegaan in de Poetika. En ik kwam — zij het met enige onzeker
heden .— tot vier onderscheiden betekenissen : 

1. Bijna zuiver demonstratief gebruik van τοιούτος in de zin van 

„deze" of „dit". Het geeft dan dus alleen maar de identiteit tussen 

twee groepen aan. Het criterium voor deze plaatsen was voor mij, 

voelens in de tragedie harmonisch verwerkt is E Anhut, Zum Verständnis 
der Aristotelischen Tragodiedefimtion. Programm Königliches Progymnasium zu 
Bereut 1897, Ы. 7. — Zie verder Ε Η Barker On the interpretation of Aristotle's 
famous definition of tragedy Class. Journal XXI (1820) Ы. 292-5, XXIV (1821) 
Ы. 312-21, Ы. 317 „those and such-like". — J I Beare, Anaphoric ό το ιοϋτος in 
Aristotle . Hermathena XVIII (1914-19), Ы. 117 „such things as those aforesaid". 
— Bignami, Rivista di filosofia neo-scolastica, o.e., Ы. 222 · „di tali passioni" ; 
zie ook nota 4. — Baumgart, Η , Handbuch der Poetik. Eine kritisch-historische 
Darstellung der Theorie der Dichtkunst Stuttgart 1887, bl. 446 „der denselben 
entsprechenden Verwirklichungsvorgange". — A Bullinger, Τοιοΰτος-Studien be
hufs Interpretation der Worte „των τοιούτων π α θ η μ ά τ ω ν " in der Aristotelischen 
Definition der Tragödie Blatter fur das Bayerische Gymnasialschulwesen XVII 
(1881), bl. 108 „die diesbezüglichen, die in den betreffenden tragischen Hand
lungen manifestierten Leidenschaften". — A. Bullinger, Der Katharsis-Frage tragi
komisches Ende, München 1900, Ы. 3 „die reimgung solcher Affekte" der 

bezuglichen, der einslagigen der in der Nachahmung der (tragischen) Handlung 
eine Rolle spielenden, die Katastrophe herbeiführenden". — Finsler, o.e., bl. 79 . 
„das was durch das Vorstehende definiert ist". — J. J. Hartman, o.e., bl. 275 : 
„onderhavig, desbetreffend, aan de orde zijnde". — Margoliouth, Poetics, Ы. 154 : 
„righting mental disorders of this type". — Volkmann-Schluck, bl. 116: „Die 
Tragödie vollfuhrt im Durchgang durch Mitleid und Furcht die Reinigung solcher 
Erleidnisse". — ík heb hier slechts enkele citaten gegeven, en wel zulke die 
precies of enigszins overeenkomen met mijn opvatting. Overigens is de katharsiS' 
litteratuur bijna even njk aan vertalingen van deze woorden als het aantal werken 
over katharsis is. 
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dat in het geheel van de context τοιούτος zonder schade voor de 

volledige betekenis kon vervangen worden door οοτος. Deze eerste 

betekenis is niet zuiver af te grenzen van de vierde betekenis en laat 

ruimte tot discussie. 

1450 b 8 : το τοιούτον δ : datgene, wat. 

1454 a 11 : το τοιούτον : dit (n.l. dat de fabel over bepaalde families 

gaat). 

1456 a 30 : πρώτου άρξαντος 'Αγάθωνος του τοιούτου : waarmee Α. 

het eerst begonnen was (n.l. met het zingen van εμ

βόλιμα). 

1456 b 10: τοϋ τήν τοιαύτην έχοντος άρχιτεκτονικήν : van degene 

die deze wetenschap bezit. 

1458a24: drrconmx τοιαύτα: al deze dingen (die zojuist opgesomd 

zijn). 

1459a 14: £στι δέ τα τοιαύτα: en dat zijn (er volgt dan een op

somming die volledig wil zijn). 

1461b27: τοιαύτη Ь' ή : diegene, die (een distinctie tussen twee 

concrete dingen). 

1461 b 3 5 : τοιαύτη δέ δόξα fìv: en dat was ook de opvatting 
(over Pindaros). 

2. Zuiver kwalitatieve betekenis. Er zit soms nog wel enige 
demonstratieve, terugwijzende kracht in, maar de sensus obvius geeft 
niet meer aan dan de hoedanigheid. Heel vaak kan men het dan 
vertalen door een „etcetera". Op geen enkele manier is hier τοιούτος 

in de context te vervangen door οδτος. 

1 4 4 8 a 5 : het gaat hier over mensen die beter, minder of „het

zelfde" — τοιούτους — zijn als wij. 

1448b30: καΐ τα τοιαύτα: enzovoorts, en dergelijke, bijvoorbeeld. 

1449 b 5 : δσα τοιαύτα : al dergelijke dingen. 

1452 b 13 : δσα τοιαύτα : al dergelijke dingen. 

1453a 7 : ёоті δέ τοιούτος: en het is een man van zulk een aard, 

dat hij . . . . 

1453a 11 : έκ των τοιούτων γενών: uit dergelijke geslachten. 

1453b 16: τάς τοιαύτας πράξεις: dergelijke handelingen. 

1453 b 21 : τι άλλο τοιούτον : iets anders van dien aard. 

1454 a 13 : τα τοιαύτα πάθη : dergelijk leed, 

1454a35: τον τοιοοτον τα τοιαύτα λέγειν: dat iemand die zus of 

zo is, ook zó spreekt (alleen het eerste τοιούτος behoort 

tot deze groep). 
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1454b 12: τ5λλα τα τοιαύτα: de andere dingen van dien aard, 

etcetera. 

1454 b 29 : at τοιαΰται πάσαι : al dergelijke. 

1456b 13 : καΐ ει τι αλλο τοιούτον: enzovoorts. 

1457a20: και δσα τοιαύτα: enzovoorts. 

1458a30: καΐ τα τοιαύτα: en dergelijke dingen. 

1459 a 2 : καΐ δσα αλλά τοιαύτα : en alle andere dingen van dien 

aard. 

1 4 5 9 a 3 : απάντα τα τοιαύτα: al dergelijke dingen. 

3. De demonstratieve betekenis is samen met de kwalitatieve be

tekenis aanwezig, terwijl ze beiden niet zomaar vaag er nog onder 

liggen, zoals bij groep 2 het geval kan zijn voor de demonstratieve 

kracht, maar beide onmisbaar zijn in de context. De nadruk .— en 

dat is het beslissende criterium voor de groep — ligt echter op de 

kwalitatieve betekenis, zodat τοιούτος niet zonder de context ge

weld aan te doen, vervangen kan worden door οΰτος, en heel vaak 

een οδτος volledige nonsens zou geven. 

1447 a 25 : τοιαΟται τήν δύναμιν : van gelijke kracht, invloed (alleen 

in de editie van Bywater, en wel wegens de Arabische 

vertaling ). 

1447b 12 : των τοιούτων: een ander metrum „van dien aard als de 

tevoren genoemde metra". 

1448 b 19: δια τοιαύτην τινά ¿ίλλην α1τ(αν: wegens een andere 

reden van dien aard. 

1448 b 28 : τοιούτον ποίημα : ,,een dergelijk gedicht" als tevoren be

schreven. 

1450 a 26 : ποιηται πολλοί τοιούτοι: veel dergelijke dichters. 

1451 a21 : τα τοιαύτα ποιήματα: dergelijke gedichten. 

1451 b 31 : τοιαύτα οία : zo als. 

1452 a 9 : τα τοιαύτα : zulke dingen. 

1452a 10: τους τοιούτους . . . . μύθους: dergelijke fabels. 

1452 a 14 : οοσαι τοιαΰται : „zijn van dezelfde aard" als de tevoren 

genoemde. 

1454 a 27 : τοιούτον ήθος : zo'n karakter. 

1454 a 3 5 : τον τοιούτον τα τοιαύτα λέγειν: dat iemand die zus of 

zo is, ook zó spreekt (alleen het tweede τοιοοτος behoort 

tot deze groep ; vergelijk Ы. 148). 
1454 b 13 : τοιούτους οντάς : zo. 

1460a34: τοιούτους: „zulke" als voornoemd. 
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1461 b 12 : τοιούτους . . . . οίους : zo . . . . als. 

1461 b 33 : τοιαύτη έστ(ν : is van dien aard. 

1462b9: πολλά τοιαύτα μέρη : veel van dergelijke delen. 

4. De demonstratieve betekenis is samen met de kwalitatieve be

tekenis aanwezig, wederom beiden niet vaag, maar onmisbaar voor 

de precíese weergave van de bedoeling van Aristoteles. De nadruk 
ligt echter op de demonstratieve-identieke kracht, zodat men zonder 
de context geweld aan te doen τοιούτος door ούτος kan vervangen ; 

soms doet zo'n vervanging iets af aan de bedoeling van Aristoteles, 

maar heel vaak lijdt de duidelijkheid er niet onder. Z o is ook in de 

tragedie-definitie των τοιούτων vervangbaar door των τούτων, terwijl 

de betekenis toch nog helder blijft. Echter is των τοιούτων, „van 

dien aard", helderder en vooral rijker van betekenis. 

1448b26: των τοιούτων: „van dien aard", d.w.z. mensen van pre

cies dezelfde aard als de tevoren genoemde πράξεις. 

1451b 35 : τοιαΰται : „zulke", d.i. precies van dien aard als de 

tevoren beschrevene. 

1452 a 38 : f\ γαρ τοιαύτη άναγνώρισις : want dit soort herkenning. 

1452Ь2: επί των τοιούτων: bij zulke dingen, n.l. medelijden en 

angst. 

1452b33: ίδιον της τοιαύτης μιμήσεως: het eigene van dit soort 

uitbeelding. 

1453 a 3 : ή τοιαύτη σύστασις : dit soort compositie. 

1453a28: τραγικώταται at τοιαΰται: „dergelijke" blijken „het 

meest tragisch". 

1455 a 19: al γαρ τοιαΰται μόναί: „want dergelijke alleen". 

1458 b 6 : οι έπιτιμώντες τω τοιούτω τρόπω : degenen die een der

gelijke manier afkeuren. 

Uit het voorafgaande volgt dus, dat de betekenis van των τοιού
των, zoals ik die voorsta, niet zo ongewoon is in de Poetika. En door 
een vergelijking met de vier groepen van voorbeelden kan men dus 
heel nauwkeurig de betekenis van de passus omschrijven. 

Ter illustratie noteer ik even de Platoon-passages, die we in 
Hoofdstuk II zagen, waarin toevallig τοιούτος in de betekenis van 
de vierde groep staat : 

Ы. 54 : Apol. 22 b-c : 4e betekenis. 
Ы.61 : Phaidoon 6 9 b : πάντων των τοιούτων: 4e betekenis. 

ή τοιαύτη αρετή : 4e betekenis. 
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Ы. 66 : Polit. 606 d : 4e betekenis. 
Ы. 70 : Nom. 791 a : 4e betekenis. 

Een niet grammaticale kwestie is eigenlijk de veel gestelde vraag 
naar de aard van de genitivus in των τοιούτων παθημάτων. Deze 

vraag hangt namelijk samen met de gehele katharsis-opvatting die 

men voorstaat. Het is geen genitivus separativus 2 6 5 ) in mijn mening, 

omdat de katharsis geen uitdrijven van de gevoelens, maar een rede

lijke ordening ervan is. —· Het is ook geen genitivus subjectivus, 

omdat we hier in het subjectieve deel van de definitie zijn. Zeker, 

het zijn wel de passies van angst en medelijden, die de reiniging 

sollicitatief bewerken, en dat wordt ook wel in de definitie uitge

drukt, maar hier gaat het om de angst en het medelijden in de toe

schouwers en die zijn het object van de katharsis, d.w.z. als functie 

in de mens, die als geheel gereinigd wordt door de verlichting 

brengende lustvolle ordening. Wil men dit grammaticaal uitdrukken, 

dan spreke men van een genitivus objectivus 2 6 6 ). 

Een andere vraag is, waarom nu juist deze twee passies ? En wat 

is de verhouding tussen deze twee ? Hoe komen ze onder spanning ? 

Deze vraag is vanuit de Poetika niet geheel op te lossen. De be

spreking van de andere werken uit deze periode zal ons hiervoor 

meer gegevens aan de hand doen. Het uitgangspunt van Aristoteles 

is hierbij natuurlijk wel het empirische, n.l. dat de tragedie angst- en 

meelij-wekkende elementen bevat, dat deze inderdaad op de ge

voelens van angst en medelijden in de toeschouwers invloed hebben 

en dat de poëtische techniek dus op dit gegeven bedacht moet zijn 
bij het samenstellen van tragedies. Verder behoeft de Poetika ook 
niet te gaan. 

Over de verhouding tussen medelijden en angst staan in de 
Rhetorika wel gegevens, die weer niet precies tot het terrein van de 
esthetica behoren en dus in de Poetika niet vermeld zijn. 

2. POETIKA - 1449 b 22-28 - IN VERBAND MET ANDERE 
WERKEN UIT DE TIJD VAN HET LYKEION 

Ik zal hier achtereenvolgens, steunend op de in het eerste Hoofd
stuk voorgestelde chronologie, bespreken: De Nikomachische Ethiek, 

ж) Aldus o.a. bij : Dirlmeier, Ы. 81-92. 
2 0 0 ) Kommerell spreekt op Ы. 265 van een genitivus attributionls: „die reinigenden 
Gewalt die solchen Affekten eignet". 
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Politika IV, V, VI, I, Rhetorika, Problemata, Parva Naturalia, De 

Anima. 
a. Nikomachische Ethiek 

Samen met Politika IV, V, VI, I is de Nikomachische Ethiek in 

deze laatste periode van Aristoteles voorafgegaan door de zojuist 

besproken P o e t i k a 2 6 7 ) . Misschien zijn ze nog in de tweede periode 

o n t s t a a n 2 6 8 ) , maar dat doet voor deze studie niet zoveel terzake. 

Bij lezing en herlezing van Aristoteles' werken, is mij echter wel 

duidelijk geworden, dat ook wanneer we de katharsis-leer als chro

nologisch princiep zouden gebruiken, de Nikomachische Ethiek in 

de zin die Jaeger hieraan hecht het laatste ethische traktaat i s 2 6 9 ) . 

Zij bevestigt de opvattingen van de Eudemische Ethiek, vult ze aan 

met nadere bijzonderheden en werkt deze verder uit. — Ik zal daar

om zoveel mogelijk het materiaal dat voor deze studie dienstig is 

catalogiseren in de volgorde waarin het bij de Eudemische Ethiek 

staat 270), 

1. Allereerst wordt de meson-leer, die in de Politika ook als 

normatief gold voor de kathars i s 2 7 1 ) , kernachtig, samenvattend uit

gedrukt door : εΐ δέ μέσως, ε ο 2 7 2 ) . —• Dit midden moeten we beslist 

niet simpel mathematisch n e m e n 2 7 3 ) , maar het hangt van zeer veel 

imponderabile factoren af. Zoals bij het maken van de tragedie 

volgens de Poetika een echt vakmanschap vereist wordt voor de 

dosering van de esthetische gevoelens, zo is dit ook voor de deugd 

nodig. Iedere wetenschap heeft een dergelijke fijne techniek 2 7 4 ) 

nodig ; en als er maar iets aan ontbreekt, is het evenwicht ver

l o r e n 2 7 5 ) . Z o vereist de deugd nog een grotere nauwkeurigheid: 

ακριβεστέρα 2 7 6 ) . Het moeilijk bepaalbare imponderabile van het 

meson is dus niet zomaar iets vaags, ook al is het niet wiskundig te 

berekenen. Fout doen kan men immers op verschillende manieren 

(denk aan Aristoteles' kritiek op bepaalde vormen van tragedie), 

maar goed is iets maar op één manier2 7 7) . In deze passus wordt 
dus bevestigd, dat de deugdtechniek een analogie vertoont met de 
poëtische techniek en met de muzikale techniek, dat dus de precisie, 
vereist voor een muzikale en tragische katharsis, door mij niet ten 

»") Zie boven, Ы. 38-9. M e ) Zie Ы. 38, 29. 
*>*) Zie Ы. 38-9. 2 T O) Zie boven, bl. 103-7. 
2 7 1 ) 1104all-27; 1105b26-9; 1106 a26 - 1107a 26; 1109al0-20; 1109a20-b26. 
2 T 2 ) 1105 b 28. 2 7 S ) 1106Ы0-13 en passim de gehele Ethica. 
2 7 3

) 1106a35-b8.
 2 7 e

) 1106 b 14. 
2 M
) 1106 b 8 v.v.

 2
" ) 1106 b 28-31. 
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onrechte als een pre-moreel proces gezien werd. De gehele ethiek 
vertoont zo eenzelfde werkwijze als de muzikale en tragische kunst
leer. 

Niet iedereen is voor deze precíese en toch soepele, prudentiële 
ethiek geschikt; het is het werk van een kenner: του είδότοςΖΤβ), 
En kenner is alleen een rechtschapen m e n s 2 7 9 ) , die daardoor κανών 
кос! μέτρον280) wordt. 

Vanzelfsprekend is deze levenshouding te l e r e n 2 8 1 ) , zoals ook 

de Poetika een leerboek wilde zijn van poëtische techniek voor 
degenen die er aanleg toe hadden. Aristoteles erkent dan ook in de 
ethiek het groei-element : men leert het, door het veel te doen 2 8 2 ) . 

Naast deze rationele meson-leer van de habitus, hadden wij vanaf 
Aristoteles' eerste publikaties bij hem een andere meson-leer gelezen 
in verband met de katharsis, n.l. de rustgevende ordening in de sfeer 
van het gevoelsleven en deze ook bevestigd gezien in de Eudemische 
Ethiek 2 8 3 ) , en wel tot in de terminologie toe. Ook de Nikomachische 
Ethiek bevestigt deze mening, zij het niet overal expliciet. De moei
lijkheid is immers, dat de termen door elkaar lopen, en we dus meer 
naar de zaak die achter de term ligt moeten zien, dan naar de term 
zelf. In de definitie van de deugd treedt immers ook het „zich in 
een goede of slechte toestand bevinden" — £χομεν εδ f\ κακώς 2 8 4) 

— op, en deugd of ondeugd wordt gezien als de rust van het 

διακεΐσθαι πώς tegenover het κινεΐσθαι door de pass ies 2 8 5 ) . Z o 

staat ook in de Politika-passus, waar het over de pre-moraal gaat, 

het rustige aangedaan worden κουφίζεσθαι μεθ' ήδονης na een 

κινεΐσθαι door de passies. 

Interessant is in dit geval, ook als karakteristiek van een gezonde 

levenskunst, een passage uit het IXe Hoofdstuk van het Ilde Boek : 

1109b9-14. Aristoteles zinspeelt hier op Ilias Γ, 146-170: 

De oude heren van Troje zitten op het bastion en zien de knappe 

Helena naar hen toekomen. Zij blijven niet onbewogen bij het zien 

van deze aantrekkelijke vrouw, die de inzet was van de oorlog, en 

zij fluisteren dan tot elkaar : „Het is best te begrijpen, dat Grieken 

en Trojanen om zo'n knappe vrouw vechten. Ze lijkt in haar uiterlijk 

dan ook op een onsterfelijke godin. Maar, hoe knap ze ook is, ze 

moet toch maar op de Griekse schepen naar huis teruggaan, om niet 
2 т е ) 1109 а 25-6. 2 8 2 ) 1103 а 14 ν.ν. 
2 7 a ) 1113 а 29. 2 8 3 ) Zie Ы. 104-5 en de verwijzingen aldaar. 
г 8 0 ) 1113 а32-3, cfr. 1104b33-5. 2 8 4 ) 1105b26. 
281) 1099Ы5-16. 2 8 s ) 1106 а 4-6. 
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voor ons en voor onze kinderen een ramp te worden". Friamos 

nodigt haar dan uit, in de allervriendelijkste termen, om naast hem 

te komen zitten en hem de namen van de Griekse ridders te noemen. 

—• Heel dit tafereeltje ademt in de Ilias een sfeer van aanvaarding 

van Helena, van waardering voor haar vrouwelijke charme, van 

rustig genieten van hetgeen zij als vrouw in een gezelschap van 

mannen betekent. Toch zal men haar uit het Trojaanse milieu moeten 

verwijderen om grotere belangen van de gemeenschap. Maar dat 

wordt haar niet bruut naar het hoofd geslingerd, dat wordt niet op 

staande voet uitgevoerd, maar zachtjes onderling afgesproken om 

haar niet te kwetsen in haar persoon. De vreugde om haar bijzijn 

wordt toegelaten in zoverre zij niet gevaarlijk is. Er wordt zelfs 

erkend, dat men in alle felheid om het bezit van zo'n vrouw oorlog 

kan voeren. Maar de rede blijft in volle rust waakzaam, om in te 

grijpen als het juiste moment aangebroken is. Dit is, wat men zou 

kunnen noemen, een „echt gezonde levensinstelling". — Deze 

houding is voor Aristoteles een voorbeeld voor een juiste instelling 

tegenover de lustgevoelens : "Οπερ οδν οι δημογέροντες Επαθον 

προς την "Ελένην, τούτο δει παθεΐν καΐ ημάς προς τήν ήδονήν, και 

έν πάσι τήν εκείνων έπιλέγειν φωνήν' ούτω γαρ αυτήν άποπεμπό-

μενοι TjTTOv άμαρτησόμεθα. Ταϋτ* οδν ποιοϋντες, ώς έν κεφαλαίω 

ειπείν, μάλιστα δυνησόμεθα του μέσου τυγχάνειν. „Zoals nu de 

oudsten des volks tegenover Helena ingesteld waren (£παθον), zo 

moet ook onze gesteltenis zijn (παθείν) tegenover de lust, en in alle 

omstandigheden moeten wij hun uitspraak nazeggen. W a n t als we 

haar op deze manier uitbannen, zullen wij minder verkeerd doen. 

Als wij dat doen — om het eens samenvattend uit te drukken —, 

zullen wij het beste het midden kunnen bereiken." — Het gaat hier 

dus om een gesteltenis, die ons helpt het midden te bereiken. Die 

gesteltenis is dus zelf nog niet het meson van de deugd, ze is ook 

niet het losgeslagene van de hartstocht, maar het is iets tussen 

beiden in, dat tot deugd voert (pre-moreel!). Aristoteles heeft er 

hier geen term voor, maar duidt het aan met παθεΐν in een speciale 

betekenis, zoals ook in Fr. 15 en in Politika 1342 a 11. In deze rust 

in de lust, met een uitzicht op en een tendentie naar de uiteindelijke 

ordening, zie ik een parallel met de χαράν αβλαβή van Politika 

1342 a 16. De situatie is geen sollicitatie van de lust om als slacht

offer van haar grillen te vallen, maar om tot een loutering van lust 

en een harmonie in een groter geheel te komen. 
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Een ander voorbeeld van een dispositie in feite, zonder gebruik 

te maken van de termen, is Aristoteles' korte uiteenzetting over het 

schaamtegevoel — αιδώς 286). Men mag er niet over spreken, alsof 

het een deugd w a s 2 8 7 ) , het lijkt meer op een p a s s i o 2 8 8 ) , m.a.w. 

we hebben het hier nog over een realiteit in de sfeer van het gevoels

leven. Het vertoont de normale somatische gebondenheid van het 

passionele leven, b.v. het rood w o r d e n 2 8 9 ) . Het schaamtegevoel 

heeft echter positieve zin, in zoverre het de jeugd voor overtredingen 

b e h o e d t 2 9 0 ) . De oudere mensen moeten echter verder zijn dan deze 

primitieve o r d e n i n g 2 9 1 ) . Het schaamtegevoel is daarom hypothe

tisch iets g o e d s 2 9 2 ) , dat men zich namelijk over een slechte daad 

s c h a a m t 2 9 3 ) . Maar dat is nog geen d e u g d 2 9 4 ) . Schaamteloos zijn 

is s l e c h t 2 9 5 ) , daarom is het schaamtegevoel al een trap hoger en 

hoort tot de honeste dingen: επιεικές 2 9 6). Op dezelfde manier is 

ook de εγκράτεια nog geen d e u g d 2 9 7 ) , maar τις μικτή, hetgeen ik 

graag zou weergeven als ,,een mengsel van passie en deugd" en 

daarom opvat als een tussenstadium voor de groei naar deugd. 

Aristoteles komt op het begrip εγκράτεια in het Vie Boek nog ruim

schoots terug. Van deze hele uiteenzetting bevat voor ons doel 

1151 b 23 - 1152 a 6 de voornaamste gegevens. De tekst is wat moei

lijk, en moet verstaan worden vanuit de gehele voorafgaande pro

bleemstelling, maar men kan er wel in lezen, dat de εγκράτεια een 

dispositie is tot de σωφροσύνη, de eigenlijke deugdzame matigheid. 

Noch de εγκρατής, noch de σώφρων volgt zijn lichamelijke lusten 

tegen het verstand in. Maar de eerste heeft nog slechte lusten, 

terwijl de σώφρων ze niet meer heeft. De een verheugt zich nog wel 

in die lusten, maar wordt er niet door meegesleept, de ander ver

heugt er zich niet meer in. Het is dus wederom een ordening door 

de rede, maar meer in de zinnelijke sfeer, en daarom sprak Aristo

teles boven terecht van τις μικτή. 

De poëtische katharsis in de bovenstaande context van de Poetika, 
is niet bewust gezien als zulk een trap naar de redelijkheid van de 
deugd als de hier beschreven disposities. Zij blijft binnen de esthe
tische orde. Het is daarom vooral vanuit de muzikale katharsis in 
haar pedagogische context, dat ons deze passages opvallen. Boven
dien verwijst Aristoteles zelf voor een nadere verklaring in de Poli-

28e) 1128ЫО-35. 2 9 0 ) 1128Ы649. 2 M ) 1128 b 30. 
2 8 7 ) 1128 Ы0. 2βΐ) 1128Ы9-2Э. 2 9 5 ) 1128 b 31-3. 
M 8 ) 1128 Ы 1 . 2 9 2 ) 1128 b 29-30. 2 9 0 ) 1128 b 34. 
28») 1128Ы2-16. 2 а з ) 1128 b 30. ™) 1128 b 34. 
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tika naar de Poetika. En ook zonder dat zouden wij hem onrecht 
aandoen door hem een poëtische katharsis vanuit andere normen toe 
te dichten. Bovendien verklaart de geest van de Nikomachische 
Ethiek veel over de verwantschap van de katharsis-leer in de tijd 
van het Lykeion met die in de tijd van Assos, Mytilene en Pella. 

In het Xe Boek, dat misschien jonger is dan de rest van de Niko
machische Ethiek 2 9 8 ) , vinden we nog enkele indicia over een dis
positie die nog geen deugd is, maar er toe leiden kan. — In 1172 
a 19 v.v. constateert Aristoteles, dat de lustgevoelens iets eigens zijn 
van de menselijke natuur. Daarom voedt men de jeugd op langs de 
weg van lust en onlust 2 9 9) . Het is immers belangrijk voor de zede
lijke deugd, dat men zich verheugt waarover men zich moet ver
heugen, en dat men haat wat men moet haten. Die twee gevoelens 
strekken zich immers over het gehele leven uit, zij hebben een f) o π ή 

(neiging) en δ ύ ν α μ ι ς (kracht) tot deugd en gelukzaligheid 3 0 0). 

Even later is er nog sprake van mensen die ,,ζο gesteld zijn" .— 

οϋτω διακειμένοις30ΐ) — ( dat zij lustvol vinden, wat men over het 

algemeen niet lustvol vindt. Aristoteles laat er zich verder niet over 

uit, of dit tot deugd kan leiden, maar poneert hier weer duidelijk een 

blijvende aandoening van het lustvermogen, die noch de potentie 

zelf is, noch de akt, noch de deugd, maar iets anders, hetgeen ik 

juist dispositie genoemd heb. 

Iets v e r d e r 3 0 2 ) spreekt hij over een tevoren bewerken —· ттро-
διειργάσθαι — van de ziel tot het juist haten en beminnen, zoals 

men de aarde bewerkt die een zaadje zal moeten opnemen ; hij 

spreekt over een „tevoren doen doordringen van" of een „tevoren 

beginnen met" — προϋπάρχειν303) ,— a a n ¿e deugd .— αρετή — 

aangepaste zeden : οίκεΐον ήθος. Kunnen we een duidelijker tekst 

verlangen voor een pre-morele dispositie, die vanuit het nog te ver-

2 0 8 ) Zie boven, Ы. 39. 
2 9 e ) In de loop van deze studie heb ik reeds herhaaldelijk gesproken over het 
begrippenpaar lust/onlust. Van nu af zal het nog meer voorkomen. Wij verstaan 
dit sinds Wundt meestal als lichamelijke lust en onlust. Ik versta dit echter als het 
Aristotelische ήδονή/λύπη, hetgeen bij de Stagiriet ook primair lichamelijk is, 
maar toch alle levenssferen betrekt in zijn beleving (zie beneden, Ы. 159 v.v.). 
Het is dus moeilijk dit in een voor alle gevallen geldende definitie vast te leggen. 
Men moet dus zien naar mijn context, daar ik ook zelf de telkens wisselende be
tekenis door de context van Aristoteles heb laten bepalen. 
300) 1172 а 2 4 ; dit congrueert ook met de pedagogiek van de Politika. 
Mi) 1176 а 22. 
s«2) 1179 b 24 v.v. 
sos) 1179 b 30. 
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wachten hogere zedelijke leven van de deugd haar zedelijke recht
vaardiging kr i j g t? 3 0 4 ) . 

Voor de volledigheid vermeld ik datgene, wat in de Nikoma-
chische Ethiek overeenkomt met het op Ы. 104 opgesomde materiaal 
van de Eudemische Ethiek : 

De vrijwilligheid als noodzakelijk bestanddeel van de d e u g d 3 0 5 ) . 
Het geluk is de activiteit van het meest volmaakte leven volgens 
de volmaaktste d e u g d 3 0 6 ) . Zedelijke deugd is een kwalitatief be
paald worden van het onredelijke door de rede 3 0 7 ) . Zedelijke deugd 
is uiteindelijk een regeling van lust en onlust, want op alle passies 
volgt lust en o n l u s t 3 0 8 ) . —· Het lijstje van passies staat hier ver
meld zonder de tegenstelling van de beide uitersten van teveel en 
te w e i n i g 3 0 9 ) . Όρθός λόγος of gelijkwaardige uitdrukkingen zijn 

hier talrijk 1 0 ) . Het nauwkeurig afgewogen meson van verschil

lende afzonderlijke deugden wordt beschreven vanaf Boek III 

Cap. VI tot BoekVI. Twee boeken handelen over de vriendschap: 

VIII en IX. En wederom vinden wij hier een zeer uitvoerige be

spreking van de dapperhe id 3 1 1 ) . 

2. Boven, bij de bespreking van de Eudemische Ethiek heb ik 

aandacht besteed aan het πρέπον, ορθός λόγος, καλόν, αγαθόν i.v.m. 

de eigen aard van de pre-morele dispositie, haar verband met de 

deugd en haar laatste doel, juist omdat de termen πρέπον en μέσον 

het besluit vormden van de Politika. Uit het hierboven, onder 1, 

besprokene over meson en dispositie, is reeds duidelijk, dat Aristo

teles' stelling hier niet gewijzigd maar verdiept is. Dit bracht ons 

binnen het oorspronkelijk medische kader van de katharsis, dat in 

de Politika reeds een der argumenten was voor haar aanvaardbaar

heid. Van dit laatste nu — dus premoreel in de zin van een zich 

opheffen vanuit een dispositie die ongunstig is tot een gunstige, 

gezonde dispositie .— vinden we ook sporen in de Ethika Niko-

macheia. Het is meer een uitbouw van de muzikale katharsis dan 

van de tragische katharsis, waarbij de medische metafoor niet ver

meld stond. Maar de beide passages van Politika en Poetika moet 

a o*) Zie boven, Ы. 106. 
3 0 Б ) 1109 b 30 v.v. ; 1113 b 2 v.v. 
30β) 1098 а 15-18; 1099 а 11-25; 1173 b 20 v.v.; 1175 а 10 v.v.; 1177 а 12 v.v. 
3 0 T ) 1103 b 30 en passim de gehele deugdenleer. 
3 0 8 ) 1104b9-11 en tevens geheel Cap. III van het He Boek; 1152 b 5-7. 
3°e) 1105 b 21-4. 
3 1 0 ) b.v. 1103 b 32; 1119 а 20. 
3 1 1 ) 1115a6 - Ш7Ь22. 
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men toch beschouwen als een aanvulling van elkaar. Deze sporen 

van de katharsis, verduidelijkt door de medische metafoor, vinden 

we o.a. daar waar gezegd wordt, dat de mens belemmerd kan zijn 

tot deugd, doordat hij πε'πηρωμένος3ΐ2) j S ( doordat hij wegens een 

verminking .— πήρωσιςίβΐΒ^ te verstaan als geestelijke verminking, 

— bepaalde dingen als aangenaam voelt e.d. Er bestaan zo heel 

wat pathologische verschijnselen als haren uittrekken, nagelbijten, 

op houtskool bijten, pederastie. En deze ziekten kunnen van nature 

bestaan of door een verkeerde gewenning zijn ontstaan 3 1 4 ) . Dit ligt 

echter buiten de grenzen van de s lechtheid 3 ! 5 ) . Z o kan ook een 

overmatige angst, onmatigheid of m a n i e 3 1 6 ) ziekelijk z i j n 3 1 7 ) . Er 

bestaat ook een gestoord zijn van opvliegende mensen — οξείς — 

en van melancholici 3 1 8). Bovendien kan ziek zijn of gezond zijn in 

de gewone lichamelijke zin van het woord, en kan zwak of sterk 

zijn ook verschil van gevoelens g e v e n 3 1 9 ) . Zo zijn er heel wat 

φθοραί en λΟμσι onder de m e n s e n 3 2 0 ) . W a t zij voelen noemen wij 

niet echt aangenaam, maar alleen maar aangenaam voor degenen 

die zo gedisponeerd zijn (διακειμένοις) зг і) . — Toch liggen hier 
nog verschillen tussen de ene ziekte en de andere. Z o bijvoorbeeld 
de onevenwichtigheid van de melancholici : omdat deze niet uit hun 
vrije wil voortkomt, is ze gemakkelijk te genezen. Eveneens is on
evenwichtigheid uit verkeerde gewenning gemakkelijk te genezen, 
omdat ze niet van nature i s 3 2 2 ) . 

W a t op deze uitspraak even later volgt, lijkt mij de beschrijving 
van een psychische katharsis, eventueel ter begeleiding van een 
lichamelijke katharsis. — Het gaat over lusten die met onlust ver
bonden zijn en die aangewend worden om iemand te genezen 3 2 3 ) , 
en daarvan luidt het : αϊ καθιστάσαι (n.l. lusten) είς τήν φυσικήν 

Εξιν ήδεϊα( ε1σιν324) : „lusten die een herstel zijn van de natuurlijke 

dispositie zijn aangenaam". En onmiddellijk daarop : "Εστί Ь' ή 

ενέργεια έν ταΐς έπιθυμίαις της υπολοίπου £ξεως και φύσεως 825). 

Dit wordt door Liddell and S c o t t 3 2 6 ) aldus verklaard: „The 

pleasure, declared to be a γένεσις είς φύσιν, is really the ενέργεια 

3 1 ! ! ) 1099 b 19. 
3 1 3 ) 1148b 17; Liddell and Scott, o.e. II, Ы. 1402 vertaalt: „maining, diabling in 
the limbs or the senses". 
3 1 4 ) 1148b24-31. 3 l e ) П76а 10-15. ^3) 1152Ь31-33. 
3 1 6 ) 1Н8Ь35 - 1149a 1. 3 2 0 ) 1176a21. 3 2 4 ) 1152 0 34-35. 
3 1β) 1149a 13-14. ^ 1 ) 1176a23. ^) 1152Ь35-36. 
3 t 7 ) 1149 a 4-7. з 2 2) 1152 a 25-32. 32e) o.e., II, Ы. 1888. 
3 1 8 ) 1150b 20-9. 
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(dit hebben zij met Aristoteles al eerder verklaard als „activity") 
of the healthy remainder of the organism". Of zoals Rackham3 2 7) 
het vertaalt : „While the activity of desire is the activity of that 
part of us which has remained in the natural state". Teichmüller328) 
had reeds gewezen op de overeenkomst met De Gen. Anim. V, 8, 
798 b 30, waar het voorbeeld staat van de waterzuchtige, bij wie het 
water niet naar buiten komt door de lancet, maar veelmeer door de 
gezondheid terwille waarvan de lancet tot snijden is gezet. — W a n 
neer we de impliciete inhoud van deze tekst in het licht van het tot 
nu toe in deze studie beschrevene expliciet maken, dan kan men hem 
als volgt uitleggen : Er bestaat een soort kathartisch proces, dat het 
scheppen van een dispositie is voor de deugd, door een natuurlijke, 
passieve beïnvloeding van het gezonde gevoelsleven. Maar dit ge
voelsleven kan reeds een andere dispositie hebben, somatogeen of 
psychogeen ziekelijk. Ook dan doet de katharsis een beroep op de 
gezonde elementen van het gevoel. Er zit namelijk onder het zieke
lijke nog altijd een gezonde activiteit. Wanneer die maar haar kansen 
krijgt — en deze kans te geven is het geheim van het prudent-
sollicitatieve in de meson-techniek ~ dan herstelt zich de normale 
gevoelsverhouding: Dit kan schijnbaar abnormale gevoelens mee
brengen 3 2 9 ), maar dit is niet het wezenlijke of niet bedoeld. De 
eigenlijke drijfkracht is gelegen in de gezonde elementen van de 
persoonlijkheid. Hiermede is natuurlijk ook ten volle de katharsis als 
moreel toelaatbaar gekarakteriseerd. Men laat immers wel het gevoel 
opkomen, maar de drijfkracht daarin is niet het ziekelijke of het 
slechte, doch de gezonde ondergrond. — En om nu onmiddellijk iets 
van de ogenblikkelijke context hierbij te betrekken : dit is een ge
nezing, die per accidens ·— κατά συμβεβηκός — lustvol i s 3 3 0 ) ; er 
zit begeerte — επιθυμία 3 3 i ) — bij, hetgeen nog niet volkomen lust
vol is, omdat de rust van het bereikt hebben er nog niet is ; en er 
zit tevens onlust — λύ-πη 332) — bij. Z o bestaan er ook lusten zonder 

3 2 7 ) H. Rackham, Aristotle, The Nicomachean Ethics, London 1934. — Vergelijk 
Festugière : „Car l'activité qui se manifeste dans ces désirs de restauration n'est 
l'activité que de cette partie en nous qui n'est pas sortie de l'état naturel". (Ver
taling van deze passage), 
зав) Teichmüller, Ы. 73 v.v. 
3 2 0 ) Zie boven, Ы. 158 de beschrijving van de pathologische toestanden ; zie 
ook hier 1153 a 2-3. — Men zou dus kunnen spreken van een begeleidende des
integratie. 
3 3 0 ) 1152b31-2; vergelijk: 1154Ы-2 en 1154Ы6-17. 
3 3 1 ) 1152 b 3 5 ; 1152 b 36. 3 3 2 ) 1152 b 32. 
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onlust en begeerte, zoals in de contemplatie 3 3 3 ), omdat dan de rust 

van het bereikt hebben van het doel aanwezig is. Er is dus verschil 

in de lustgevoelens die ontstaan als de natuurlijke toestand hersteld 

wordt en in lustgevoelens die ontstaan als deze toestand er weer is. 

Men kan zich in het eerste geval zelfs verheugen over scherpe en 

bittere dingen 3 3 4 ). Zoals nu bij een genezing de lust de activiteit 

is van het gezonde substraat van het organisme, zo is in normale 

toestand de lust de onbelemmerde activiteit van de natuurlijke toe

s t a n d 3 3 5 ) . Bij de katharsis kan dus de χαρά άβλαβης pas aanwezig 

zijn, wanneer het gehele proces afgelopen is. Dan treedt de rust in. 

Ditzelfde gebeurt bij de eudaimonia : dan is er geen enkele activiteit 

belemmerd 3 3 6 ) . 

Z o is het ook de lust die de onlust uitstoot : έκκρούει 3 3 7 ) . Tegen 

grote onlust zoekt men immers als medicijn grote lust en vooral 

lichamelijke l u s t 3 3 8 ) . Dergelijke hevige lusten worden dan ge

zocht, omdat men andere lusten niet kan genieten. Men maakt 

zichzelf daar dorstig naar. Wanneer dat nu onschadelijke —• 

α β λ α β ε ί ς э э э ) —. lusten zijn, behoeft men er geen bezwaar tegen 
te hebben, maar er kunnen ook schadelijke lusten voorkomen. Deze 
mensen hebben echter geen andere dingen waarover zij zich kunnen 
verheugen 3 4 0 ) . Z o hebben mensen die van nature melancholisch 
zijn altijd geneeskundige behandeling nodig. Wegens de κράσις 

(d.i. temperament in z'n lichamelijke grondslag, n.l. bepaalde 

lichamelijke verhoudingen, zie boven, Ы. 109-11 ) wordt hun lichaam 
voortdurend gekweld en staat het steeds onder een hevige be
g e e r t e 3 4 1 ) . De lust nu verdrijft de onlust, zowel de tegenoverge
stelde lust als de eerste de beste lust, als ze maar krachtig is. Maar 
het gevaar bestaat, dat deze mensen daardoor onmatig en slecht 
w o r d e n 3 4 2 ) . Lusten zonder onlust vertonen echter niet die hevig
heid. Deze gaan over dingen die van nature aangenaam zijn, niet 
over dingen die per accidens aangenaam zijn. En met ,,per accidens" 
bedoelt Aristoteles lusten, die medicinaal aangewend w o r d e n 3 4 3 ) . 
"Οτι γαρ συμβαίνει ίατρεύεσθαι του υπομένοντος υγιούς πράττοντας 

33η 1152Ь36 - 1153а2. 3 3 5 ) 1153аН-15. 
з м ) 1153 а 2-6. з з в ) 1153Ы5-19. 
3 3 7 ) 1154 а 27; hier komt weer de lichamelijke katharsis ter sprake, met een duide
lijke parallel met de psychische katharsis. 
3 3 8 ) 1154 a 27-9. 3 4 1 ) 1154Ы2-13. 
¡we) 1154 b 4. 342) 1154 Ы1-15. 
M«) 1154 b 2-7. 3 4 3 ) 1154Ы5-17. 
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τι, δια τούτο ήδυ δοκεΐ είναι 344); „Want omdat de genezing plaats

vindt daar de resterende gezondheid iets doet, daarom geeft het 

geneesmiddel de indruk aangenaam te zijn". Men moet echter ook 

overwegen, dat voor ons mensen hetzelfde ding nooit aangenaam 

blijft, omdat onze natuur niet enkelvoudig is ; er is in ons altijd weer 

iets anders, waardoor zij aan bederf onderhevig is. Wanneer men 

het ene doet, is het altijd wel aan een ander deel van onze natuur 

tegengesteld. Wanneer onze natuur niet samengesteld was, zoals 

de godheid, dan zouden ook onze lusten constant zijn. Er is dus 

wisseling en beweging. Lust nu is meer in de rust gelegen dan in 

de beweging 3 4 5 ) . 

Na deze samenvatting moeten we nog even bij de verschillende 

gegevens van deze passus stilstaan. 

Reeds Platoon had geponeerd, dat lust en onlust bij ons altijd 

dooreenlopen 3 4 6 ) , met name in de t ragedie 3 4 7 ) . Hij had een zuivere 

lust voorgestaan, zoals die bij de wijsgeer aanwezig i s 3 4 8 ) . Hij had, 

evenals Aristoteles in de onderhavige passage, het probleem gevoeld 

van onmatigheid, als men compensatie zoekt voor de kwelling van 

de onzuivere — d.i. met onlust gemengde — l u s t e n 3 4 9 ) . Hij wist 

ook, dat een goede dokter bij lichamelijke ziekten τά έμιτοδίζοντσ 

wegneemt 3 5 0 ) . Hij durfde ook beletselen tot het vormen van goede 

inzichten laten wegnemen 3 5 1 ) . Hij kent het ingewikkelde samenstel 

van de menselijke z i e l 3 5 2 ) , heeft daarom op het laatst van zijn 

leven aandacht voor kathartische muziek 3 5 3 ) . Hij had een kathar-

tische sollicitatie-techniek voor Korybanten en k i n d e r e n 3 5 4 ) . Maar 

zo trefzeker als Aristoteles ten opzichte van het gevoelsleven is, is 

hij toch nooit gewees t 3 5 5 ) . Deze huldigde reeds in zijn jeugd 

(Hoofdstuk II) een gezonde passiviteit, erkende de noodzakelijkheid 

van katharsis voor alle mensen, doceerde een verfijnde poëtische 
techniek om het kathartische effect van het drama verantwoord te 
solliciteren. — Het valt nu op, dat deze passage uit de Nik. Ethiek 
overeenkomsten vertoont met Problema XXX, 1 3 5 6) en met de 

344) 1154 b 17-20. з в 0 ) Ы. 67 ; vergelijk Ы. 159-60. 
3 4 5 ) 1154Ы7-31. 3 5 1 ) Ы.67. 
з*1) Boven, Ы. 59. ы*) Ы. 68. 
w) bl.68. 3 5 3 ) Ы.69. 
3 4 8 ) Ы.64. 3 B 4) Ы.70. 
349) Ы. 66; vergelijk Ы. 160 : 1154Ы1-15. 
з5 5) Bignami, Catarsi, o.e., Ы. 109, zegt dan ook dat voor Platoon de lust slechts 
een voldoen aan een behoefte is, maar voor Aristoteles de volheid van activiteit ; 
vergelijk Bignami, Ы. 116. 3 6 0 ) Ы. 109-13. 
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Parva Naturalia van de overgangsjaren 3 5 7 ). Het hier telkens terug

kerende „beletsel" dat moet worden weggenomen, heeft veel over

eenkomst met het aldaar besprokene περίττωμα 358), Men moet het 

wegnemen van dit beletsel echter goed zien. Bij de somatische ka-

tharsis kan dat inderdaad een letterlijk wegnemen betekenen, maar 

voor de psychische katharsis door muziek en door tragedie kan dat 

niet op die manier bedoeld zijn. Men kan niet bepaalde gevoelens 

extirperen, maar alleen in de zin van de gehele Aristotelische leer 

tot rust en tot orde b r e n g e n 3 5 9 ) . De Nik. Ethiek is hiervoor weer 

een welsprekende bevestiging. Ook hier ziet Aristoteles als uit

eindelijk te bereiken resultaat het opheffen van de gevoelsspan-

ningen, de rust in de zuivere, niet met onlust vermengde lust, waar

voor zelfs de godheid als exemplarisch wordt gesteld. 

Uit het zojuist besproken en het nog te bespreken materiaal volgt 

ook, dat voor Aristoteles binnen de sfeer van het gevoelsleven de 

lustgevoelens meer finaliteitswaarde bezitten dan de aandoeningen 

van de θυμός, dat ze zelfs, als ze kathartisch gesaneerd zijn, als 

hogere lusten geïntegreerd kunnen worden in de vreugden van het 
deugdzame leven en in de gelukzaligheid. De lust is de onder de 
ziekteverschijnselen liggende drijvende kracht tot lichamelijke en 
geestelijke gezondheid, hoeveel „overtolligs" of „belemmerends" 
daar ook „bovenop" mag liggen. Lustvolle activiteit is voor hem de 
normale toestand. Hij kent ook de menselijke zwakheid, hij weet, 
dat de melancholici met hun spanningen ook kunnen vastlopen in 
onmatige lusten. Maar iemand die in heel zijn oeuvre zo nauwkeurig 
afweegt, wat de juiste condities voor een katharsis zijn, mogen we 
in geen geval van losgeslagenheid verdenken. Als hij een hedonisme 
voorstaat, is het altijd een rationeel en dus zedelijk verantwoord 
hedonisme360). 

Deze gegevens van de Ethiek verduidelijken ook de term κ ά -

θ α ρ σ ι ς, als zuivering van de lustgevoelens van de onlustvotle, 

belemmerende dingen, hetzij door lichamelijke uitdrijving, hetzij door 

psychische kalmering 3 6 1 ) . Het is zoals bij het zien, dat in helderheid 

а " ) Ы. 113-14. 
3 5 8 ) Ы. 110, 113. 
9 3 8 ) Zie o.a. Ы. 156-7. 
3eo) Met „rationeel hedonisme" bedoel ik een hedonisme volgens de normen van 
de ορθός λόγος. 
3 β 1 ) Bormann, Katharsis, o.e., Ы. 235, spreekt alleen al naar aanleiding van de 
passus uit de Politika over „het onder lustgevoelens verlicht -worden" van „eine 
Mischung der Gefühle von Wehe und Lust". 
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— καθαριότητι362) — verschilt van het tastgevoel. Dit voorbeeld 

wordt gebruikt in een passage, waar het gaat over verschillende 

soorten van lust. M.a.w., Aristoteles erkent ook letterlijk vermengde 

en onvermengde lusten, met name, zoals reeds in zijn eerste periode, 

bij de beoefening van de wijsbegeerte (καθαριότητι και τω βε

βαιώ 363). Hij heeft ook een zuiverheidsbegrip in morele zin, als hij 

spreekt over mensen, die geen smaak hebben voor zuivere en vrije 

lust — ήδονης είλικρινοϋς και ελευθερίου —, en die, evenals de 

melancholici met hun bovenvermelde afwijkingen, hun toevlucht 

nemen tot louter lichamelijke l u s t 3 6 4 ) . W e weten immers, — hoe

zeer het Aristotelische katharsisbegrip ook iets van het psychische 

en het esthetische is —, dat altijd de rede een waakzaam oog blijft 

houden over het gebeuren, dat dus ook in de onmiddellijk psychische 

term „katharsis" de oude, religieuze bijklank gesauveerd blijft. Niet 

voor niets is het afsluitende hoofdstuk van de Nikomachische Ethiek 

een pleidooi voor een evenwichtige en verstandige opvoeding van 

de jeugd, maar ook een pleidooi voor een goede leiding geven aan 

de volwassenen. W a n t de juiste levenshouding wordt niet door 

iedereen gezien en is ook bij inzicht alleen nog niet veilig 3 6 5 ) . 

Men zou bijna gaan vermoeden, dat Aristoteles te redelijk is, en 

daardoor wederom spanningen in het gevoelsleven verwekt. Maar 

het is nu juist zijn ethische techniek die een grote marge laat voor 

een levensechte spontaneïteit. Er zijn n.l. ook dingen, met name 
concrete omstandigheden, die men met de zinnen moet beoor
delen 3 6 6 ) . Wanneer men steeds blijft overleggen, kan men tot in 
het oneindige doorgaan3 6 7) . Moraal is beslist geen wiskunde; men 
moet vaak naar de καιρός, de „situatie" kijken, zoals bij de genees

kunde en bij de stuurmanskunst 3 6 8 ) . Juist in deze concrete om

standigheden speelt de prudentie een grote rol, zij kan op die uiterste 

gebieden handelend optreden, waar de wetenschap niet meer komen 

kan, namelijk op het gebied van het zinnelijke 3 6 9). 

3. a. Hoewel we bij de meson-leer, bij de dispositie, bij de ka

tharsis als morele profylaxe telkens weer op de functie van de lust 

3tì2) 1176 a l . 
3ti3) 1777 a 26. 
заі) 1176Ы9-21. 
зев) ι ¡/g a 33 у ^ _ £ r wordt immers ook nog een juiste dispositie en een goede 
wil vereist. 
»β«) 1113a 1; 1109 b 23-4; 1126 b 3-4.

 3
«

8
) 1104 a 9-10. 

M 7
) 1113 a 2. з«

9
) 1142 a 20-30. 
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stootten, moeten we enkele speciale aspecten hiervan nog eens uit
drukkelijk naar voren brengen. 

Allereerst de juiste plaats van het nuttigheidsstreven bij de mens. 
— In Aristoteles' verhandeling over de grootmoedigheid 3 7 0 ), die een 
beschrijving is van een naar menselijke maat volmaakt deugdzame 
persoonlijkheid, wijst de grootmoedige mens de nuttige dingen als 
doel af, omdat ze ondergeschikt zijn aan het goede, omdat het goede, 
door deze vorm van afwijzing in hen meer autonoom bli j f t 3 7 1 ). In 
de tegenstelling honest/nuttig is dat zonder meer duidelijk. Maar 
ook in de tegenstelling lustvol/nuttig prevaleert bij Aristoteles de 
lust. Zeker, hij weet, dat de lust ons kan meeslepen tot het inhoneste, 
en dat ze vaak gevaarlijker is dan de andere passies 3 7 2 ) ; hij vindt 
zelfs, dat t.o.v. de lust een „te weinig doen" in het afwijken van het 
meson een grote zeldzaamheid i s 3 7 3 ) . Hij leeft dus in een gunstiger 
klimaat dan onze gejaagde tijd, waarin veel mensen in de haast en 
de angst die het leven meebrengt verleerd hebben te genieten. Hij 
mag dus zelfs strenger tegenover de lust staan dan een hedendaags 
praktisch wijsgeer. Maar ondanks dat alles staat in zijn psychologie 
de lust boven de nuttigheid. Het nuttige is bij hem een middel voor 
de lust en voor het goede, die beiden als doel worden beschouwd 3 7 4 ) . 
De Iqst vertoont dus een gelijkenis met het g o e d e 3 7 5 ) . Het nuttige 
daarentegen is niet bl i jvend 3 7 6 ), zelfs de herinnering eraan ver
vaagt gauw 3 7 7 ) , en daarom duurt b.v. een vriendschap uit motieven 
van nuttigheid korter dan een op grond van lustgevoelens 3 7 8). Zich 
samen verheugen is daarom het sterkste kenmerk van de vriend
schap 3 7 9 ) . En de meeste ruzies onder vrienden ontstaan om het 
nuttige 3 8 0 ) . Zo beperkt in de zin van kortstondigheid, en a.h.w. een 
stadium dat telkens overschreden moet worden voor een verder doel, 
is de lust niet. Zij begeleidt alle menselijk handelen, is een passie 
die heel ons leven doordringt tot in het geestelijke toe, en is daarom 
onuitwisbaar 3 8 1 ) . Op zichzelf is dus uit lust handelen niet slecht, 
als het maar geen boze lust i s 3 8 2 ) . Ook al bestaan er boze lusten, 

3 T 0 ) 1123 b 34 - 1125 b 26. — Zie voor de term „nuttigheidsstreven" ook Ы. 44. 
3 7 1 ) 1125 a 11-12. 
з т а ) 1195a4-6; 1105a8-9; 1118b4-5; 1147а34-Ь2; 1149a24-5; 1150a9-12; 
1150b6v.v. 

3 7 3 ) 1107 b 6-9; 1119 а 5-8. 3 7 8 ) 1157 a 14-16. 
3 7 4 ) 1155Ь20-22; 1172Ы8-24. 3 7 β ) 1158a8-10. 
" β ) 1157 a 1-2. ^) 1162 b 5-7. 
3 7 β ) 1156a22-3. 3 8 1 ) 1104 Ь34 - 1105a4 ; 1176a 2-3. 
3 " ) 1168 a 13-19. 3 β 2 ) 1151 b 21-2. 
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toch zou er zelfs niets op tegen zijn, dat het hoogste goed een lust-

gevoel w a s 3 8 3 ) , want boze lust is toch niet uiteraard aange

n a a m 3 8 4 ) . Het leven zelf bestaat uiteindelijk in een lustvol ervaren 

van het goede 385); e n het typische van een goede gewoonte is juist, 

dat zij lustvol i s 3 8 6 ) . — Het gehele IXe Hoofdstuk van het 

IXe Boek is een pleidooi voor het lustvolle van het zedelijk goede. 

Het honeste is immers het meest lustvolle 3 8 7 ). Deugd is dus beslist 

geen α π ά θ ε ι α 3 8 8 ) . Nu ervaart men wel niet bij iedere deugdbe-

oefening lustgevoelens 3 8 9), gaat b.v. begeerte ook met onlustge

voelens g e p a a r d 3 9 0 ) , maar dat is natuurlijk wel begrijpelijk, omdat 

voor het leven ook moeite overwonnen moet worden ; en daarom 

ervaren wij, dat het moeilijker is om onlustvolle dingen te dragen tot 

het bereiken van het goede meson, dan aan lusten te w e e r s t a a n 3 9 1 ) . 

Maar ook dan nog brengt het uiteindelijk bereiken van het doel weer 

het lustgevoel met zich m e e 3 9 2 ) . Het primaat van het lustvolle be

staat dus niet alleen hierin, dat het 't normale doel van het leven is, 

maar ook, dat het een gunstige dispositie is tot deugd. Er ligt daar

door in Aristoteles' leer een typische alomtegenwoordigheid van de 

lust. Z e is op zichzelf een hartstocht, heeft daarom .— mits juist uit

geoefend — in zichzelf al zin en betekenis. Maar tegelijkertijd be

geleidt ze ook alle andere hartstochten. Op iedere hartstocht volgt 

immers per definitie lust of onlust зэз), D e lust heeft verder een 
haar eigen deugd, de matigheid 3 9 4 ) , maar ze begeleidt ook de 
deugdzame uitoefening van alle andere hartstochten en menselijke 
daden. Bij de definitie van deugd — ϊξεις δέ καθ' ας προς τα πάθη 

Εχομεν εΟ ή κακώς 3 9 5) ^- kan men dus voor de term πάθη even

goed ήδονάς zetten in de Aristotelische leer. Of, zoals elders luidt : 

της άρετης γαρ και ήδεσθαι και λυπείσθαι έφ* οΐς δεϊ καΐ ώς δεί 396). 

Het laatste boek van de Ethika bevat dan ook een brede samen

vattende bespreking van de lust. — Terwijl het gehele mensenleven 

een zich bewegen is en een voortdurend worden in de tijd, waardoor 

het een na het ander komt, is de lust iets dat ,,af" i s 3 9 7 ) , vraagt 

een zich verheugen geen tijd зэз ) j wordt het als totaliteit ervaren. 
Wanneer men zich het zojuist gezegde over de alomtegenwoordig-

3 8 3 ) 1153 b 7-9. ч«9) 1117Ы5-16. ™) 1105 b 25-6. 
™*) 1173 b 21-5. 3 9 0 ) 1119 а 4. зев) 1121 а 2-3. 
3 S S) 1170Ь8-10. з а і ) 1117 а 34-5; 1119 а 25-6. 3<") 1174а15-21. 
3 8 0 ) 1179Ь34- 1180а1. 3 0 2 ) 1117Ы6; 1173Ы2-13. 3 9 8 ) 1174 а 18-21; Ь5-10 
з»7) 1174Ы4-24. 3 9 3 ) Zie boven, Ы. 157. 
з в 8 ) 1104 b 24-6. 3 9 4 ) Boek IH, Cap. Χ. 
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heid van de lust te binnen brengt, dan kan men dus de lust opvatten 

als iets dat de activiteit vervolmaakt 3 ") , „echter niet als een in

herente habitus", maar als een er bij komend doel, zoals de „bloei" 

(ή ¿Spa) de jeugdige volwassenheid completeert400). Want zodra 
het „object van de zinnen of het object van het intellect (ook be
doeld, wegens heel de betekenis van de lust, het object van de zinne
lijke en intellectuele gevoelens en strevingen) is zoals het moet zijn" 
(men late hier de gehele prudentiële deugdtechniek van het meson 
in meeklinken ; zie o.a. op Ы. 165 de definitie van deugd en al het
geen we geschreven hebben over het nauwkeurig afmeten van het 
meson), dan zal ook de lust in de activiteit aanwezig z i j n 4 0 1 ) ; 
όμοιων γ α ρ όντων καΐ προς άλληλα τόν αυτόν τρόπον εχόντων του 

τε παθητικού καΐ του ποιητικού ταύτό πέφυκε уІ го а ^ о г ) , Deze 
zin is moeilijk te vertalen. „Want wanneer het vermogen tot onder
vinden (de passie als vermogen) en het vermogen tot handelen gelijk 
zijn en tot elkaar in dezelfde verhouding staan, dan ontstaat het
zelfde effect." Volmaakte lust berust dus op een congruentie van 
agens en patiens, van handelen en lust voelen, op een aanpassing 
van de potentie tot handelen aan de potentie tot „aangedaan zijn". 
De activiteit is dan af, en daarmee ook de passiviteit. De lust ligt in 
het lustvermogen en is daarvan de vervolmaking, maar zij is even
zeer een vervolmaking van de activiteit. Beide vermogens creëren 
eenzelfde effect. Men streeft dus terecht naar de lust als laatste 
voltooiing403). Of men dus terwille van de lust verkiest te leven 
of terwille van het leven de lust verkiest, dat maakt geen verschil. 
Die dingen zijn verbonden en laten geen scheiding toe 4 0 4 ) . Men 
heeft zelfs gronden om er aan te twijfelen, of activiteit en lust wel 
onderscheiden zijn, of ze niet hetzelfde ding zi jn4 0 5) . Dit is zo 
stringent, dat de lust dichter bij de activiteit ligt en er meer één ge
heel mee vormt, dan de begeerte (ορεξις), waaronder men heel be

wust ook de luststreving mag z i e n 4 0 6 ) . Z o moet dus ook een juist 

gestelde activiteit van katharsis, —· hier gezien als activiteit van 

degene die de „kuur" ondergaat, — vervolmakende χαράν άβλαβη 

з»0) 1174 b 23; 33. 
400) ]j74 ьЗЗ-4. — Dit is een doel (τέλος) in de zin van een „afgrenzing", „vol
tooiing". Cfr. beneden, Ы. 240, nota 1. 
^ 1 ) 1174Ь36 - 1175a2. 
^ 2 ) 1175 a 2-4. "»оз) 1175 a 16-17. 
4 0 4 ) 1175 a 18-22. — Aristoteles veronderstelt natuurlijk weer een redelijke lust. 
4 0 5 ) 1175 b 32-3. 4<w) 1175 b 30-2. 

166 



als bekroning en rustpunt na de spanningen h e b b e n 4 0 7 ) . Hoe be
langrijk is dus katharsis om deze gaaf-menselijke congruentie van 
lust en activiteit tot stand te brengen, door de juiste dispositie in 
het gevoelsleven te scheppen en de ziekelijke, spanninggevende dis
positie van onderling strijdende, „gemengde" gevoelens, van niet-
zuiver-lustvolle hartstochten te genezen of te voorkomen. Als hier 
op lager niveau de zaak troebel is, mist ook de zedelijke activiteit 
haar uiteindelijke bekroning, die ook tevens haar actieve kracht uit
maakt. Dit toppunt van menselijk handelen en verheugen is dus niet 
mogelijk zonder katharsis, ook niet wanneer men het louter vanuit 
het handelen beziet. Want wat het voelen belemmert, moet uit
eindelijk ook het handelen belemmeren 4 0 8 ) . Alleen zo wordt het 
onredelijke deel van de mens in zijn redelijke activiteit opgenomen. 
Dit verklaart ook de diepere zin van Ы. 158, dat n.l. de lust die o.m. 
in het kathartisch proces moet genezen, de activiteit is van het ge
zonde deel, dat onder de ziekte gebukt gaat. Lust en activiteit zijn 
dus a.h.w. in hun bedrukte staat vóór de katharsis reeds een. Het 
is alleen maar de kwestie, dat men dit zijnsgegeven in de mens ook 
verwerkelijkt om het menselijk zijn te vervolmaken. Het hoge doel 
van deze katharsis rechtvaardigt ook het risico van onjuiste ge
voelens, hetzij ze buiten de grenzen van de slechtheid liggen409) 
als per accidens lustvol4 1 0), hetzij ze in een tijdelijk gewilde af
dwaling bewust gezocht worden 4 1 1 ) ; het rechtvaardigt ook de on
lustgevoelens die men tijdens de kuur moet doorstaan4 1 2) . Het uit
eindelijke resultaat wordt toch immers een gezuiverde lus t 4 1 3 ) , en 
dat weet men al wanneer men aan de katharsis begint. Ja het weten 
van het uiteindelijke resultaat maakt de onlust te verdragen, omdat 
dit uiteindelijke goed er reeds doorheenstraalt, zoals in het begin van 
de ethica staat: διαλάμπει το κ α λ ό ν 4 1 4 ) . Aristoteles spreekt in dit 

verband ook van de vastheid of zekerheid — βεβαιότης 4 i5) — die 

men in het leven bezit door een redelijk-zedelijk handelen. 

De leer over de lust als congruentie van handelen en voelen, een 

beschouwingswijze die we zojuist in zijn algemene beginselen hebben 

4 0 7 ) Butcher, o.e., Ы. 226 : „His (Aristoteles') test of excellence is pleasure", 
-ios) Vergelijk de „neiging" en „kracht" tot deugd op Ы. 156. 
4 0 9 ) Ы. 158. 
4W) Ы. 159. 
4 1 1 ) Ы. 160, 161, 162. — Het hoge doel compenseert dus zelfs dit risico, niet als 
doel dat de middelen heiligt, maar als zedelijk goed dat een risico waard is. 
4 1 2 ) Ы. 158, 160, 161. 4 1 4 ) 1100 b 29-35. 
4 1 3 ) Ы. 161, 162. 4 1 B ) 1100ЫЗ. 
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gezien, wordt door Aristoteles ook praktisch gemaakt. Deze concrete 
toepassing lijkt mij de ondergrond van het otKEÎoq-beginsel uit de 
Poetika4 1 6) , dat hier ook met evenveel woorden vermeld wordt. In 
de Poetika had de πράξις of de συστάσις πραγμάτων dit eigene, dat 
de angst en medelijden-solliciterende elementen wezenlijk waren 
voor de esthetische techniek, omdat ook in het subjectieve voelen 
van de toeschouwer juist als geëigend effect van het esthetische 
genot lustgevoelens uit angst en medelijden moesten ontstaan. Of, 
om in de zin van het voorafgaande te spreken : de „zuivering", het 
krijgen van niet-gemengde, niet-gespannen, geordende gevoelens 
gebeurde door een specifieke katharsis van angst en medelijden. 
Vanuit de ethiek zal het nu duidelijker worden, hoe wij dit in de 
Poetika moeten verstaan. 

In de Ethika Nikomacheia steunt deze leer allereerst op het be
ginsel, dat het hoogste goed, —• in tegenstelling met b.v. de eer, die 
gelegen is in degene die eert, — iets eigens en onafneembaars is van 
de persoon zelf4 1 7) , en dat daarom iedere habitus in zo'n persoon 
ook zijn geëigende innerlijke goedheid en lust heeft4 1 8) . In het 
laatste Boek van de Ethika, — de grootste uiteenzetting over de lust 
als vervolmaking van de activiteit, — wordt dan ook het beginsel 
opgezet, dat een soortelijk verschillende activiteit ook door een 
soortelijk verschillende lust vervolmaakt word t 4 1 9 ) . Aristoteles 
drukt dit heel pregnant uit door te spreken over een συνωκειώσθαι, 
een „samenwonen" 4 2 0 ) van de lusten met iedere afzonderlijke acti
viteit die zij vervolmaken. En zo zal die individueel aangepaste lust 
ook haar eigen activiteit vergroten 4 2 1 ) . De deugdbeoefening wordt 
dus niet alleen intensief, maar ook individueel-kwalitatief groter door 
een vrijliggen van de lust. Hij somt voorbeelden hiervan o p 4 2 2 ) . 
Dat wat groter maakt is juist e i g e n 4 2 3 ) . Z o zijn de geëigende424) 
—' οίκεΐαι —• onlusten nadelig voor het h a n d e l e n 4 2 5 ) . En met „ge
ëigend" bedoelt hij : dat wat per se uit de handeling volgt 4 2 6 ) . Nu 
is het leven volgens de geest het meest eigen aan de mens, en daar-

4 l e ) Boven, o.a. Ы. 132, 140, 151. 4*0) 1175 a 29. 
4 1 T ) 1195Ь22-6. *») 1175330-1. 
4 l a ) 1113 а 30-2. 4 2 ! 2 ) 1175 а 30-6. 
4 i 9 ) 1175 а 22-7. 4 2 3 ) 1175 а 36. 
4 2 4 ) Hier in de zin van „typisch voor een persoon", b.v. iemand die niet graag 
schrijft zal van die onlust bij de handeling van schrijven nadeel ondervinden. 
•>25) 1175Ы6-21. 
4 2 β ) 1175 b 21-2. 
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om het meest aangenaam. En dat is de gelukzaligheid 4 2 7). 

b. Zoals in de Pol i t ika 4 2 8 ) de katharsis door muziek in het 

typisch Atheense leven van de σχολή plaatsgreep, waaraan enerzijds 

een tijdelijk-culturele vormgeving van het leven ten grondslag lag, 

maar anderzijds een zeer diepe, menselijke waarheid van de belang

rijkheid van een zich sociaal veilig en rustig voelen voor een gezonde 

katharsis, zo is ook hier het gehele deugdzame leven in hetzelfde 

klimaat ge legen 4 2 9 ) . Dit lijkt zorgeloos, maar het is hoge ernst en 

beslist iets anders dan de tijdelijke lust in de verpozing en in het 

spel, welke twee elementen echter ook tot opbouw van het ware 

geluk moeten d i e n e n 4 3 0 ) . 

In de sociale verhouding van de „vrije tijd" is ook de deugd het 

leven van een é l i te4 3 1) . De grote massa kan men deze vrijheid niet 
toestaan. Zij blijft meer besloten binnen een louter gevoelsmatige 
regulering van het gevoelsleven, n.l. zij vreest voor s t raf 4 3 2 ) . Voor 
hen is dus in de opvatting van Aristoteles de katharsis niet zinvol, 
omdat zij geen voorbereiding kan zijn tot echte deugd 4 3 3 ) . Er is wel 
een gevoelsmatige regulering, maar dat is een afsluitende regulering 
van het gevoel alleen, zonder dat daar de volkomen redelijke deugd 
uit kan voortkomen. Toch ziet hij ook in de straf en in de dreiging 
tot straf een medicinaal element: medicinaal door tegenstelling434). 

с Tegenover de deugd van de massa, die een in zich niet ratio
nele regulering is, maar toch een redelijk verantwoorde regulering, 
omdat deze mensen hiermede hun eigen deugdniveau bereiken, staat 
een blijven steken in de gevoelsmatige regulering wanneer deze te 
overwinnen zou zijn in de redelijkheid. In het laatste geval is het een 
defect, niet geëigend aan de natuur. Ik heb dat, vooral naar aan-

4!!7) 1178 а 5-8; men merke hier en elders op, dat bij Aristoteles alle vreugde, de 
lagere en de hogere, stereotiep met de term ηδονή wordt aangeduid. Hij ziet dus 
de mens totalitair. Zo was ook de term δρεζις voor de streving totalitair. Ver
gelijk G. Boas, Some presuppositions of Aristotle's psychology. Amer. Journal of 
Philology 1937, Ы. 275-81, waar hij spreekt over de affectieve basis van het ver
langen als een van de „supposities". 
4 2 8 ) Ы.93 . . 
4 ! ! β) 1177 b 4-25. 
43°) 1127b33 - 1128Ы0; 1176b6 - 1177a 11. 
4 3 1 ) Ook Platoon meent, dat weinig mensen een volledige innerlijke harmonie 
bereiken: zie bl. 61. 
4 3 2 ) 1179Ы0-11. 
4 3 3 ) Ook vanuit deze overweging is het dus onjuist, wanneer Verdenius de 
katharsis voor de niet-vrlje beroepen reserveert. Zie boven, bl. 102, nota 171. 
4 3 4 ) 1104 b 16-8; cfr. bl. 106. 
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leiding van Platoons opvattingen „schijndeugd" genoemd en ge

zegd, dat juist de gevoelsmatige katharsis een eerste inzet is om tot 

hogere deugdzaamheid te k o m e n 4 3 5 ) . Wij vinden ook in de Ethika 

Nikomacheia sporen van deze opvatting, b.v. daar waar beschreven 

wordt een blijven bij zijn mening om gevoelsmotieven en niet om 

het h o n e s t e 4 3 6 ) , waardoor men meer op onstandvastige dan op 

standvastige mensen li jkt 4 3 7 ). Z o spreekt Auristoteles ook over het 

type mensen, dat doet alsof ze — προσποιούνται — rechtvaardig 

willen zijn, maar het in werkelijkheid niet i s 4 3 8 ) . 

Zulk een schijndeugd, aldus het beroemde verhaal over Leontios, 

kan niet gehandhaafd worden en wordt doorbroken door een veel 

losbandiger handelen dan de uiterlijke vormen van de schijndeugd 

zouden doen vermoeden. De menselijke lustgevoelens en onlust

gevoelens — onlust verwart zelfs meer dan l u s t 4 3 9 ) — zijn nu een

maal van zulk een geweldige kracht, dat ze gemakkelijk uitschieten, 

en daarom is katharsis en deugd een des te dringender e i s 4 4 0 ) . 

Maar ook de θυμός heeft, ongeorganiseerd of onjuist georganiseerd, 

deze kracht tot wanorde. In het IVe Boek, 1126a 13-b 35, staan 

enkele rake gedachten over ongeregelde en slechts gevoelsmatig ge

regelde toorn, die niet houdbaar is : toornige mensen worden gauw 

en ongeproportioneerd kwaad. Er ligt iets goeds in hen, omdat zij, 

als hun toorn eenmaal zijn kansen gekregen heeft, weer gauw vreed

zaam zijn. Maar bittere mensen zijn veel erger. Zij blijven lang 

kwaad, want ze houden hun toorn in : κατέχουσιν 4 4 ! ) . Als zij zich 

zouden uiten, zou hun toorn ophouden en zou er lust in hen i.p.v. 

onlust ontstaan. Maar zolang dat niet gebeurt, hebben ze het zwaar : 

το βάρος έχουσιν. Omdat dit echter aan de buitenkant niet te zien 

is, kan niemand hen met goede raad helpen, en daarom is er tijd 

nodig, omdat de toorn dan op zijn eigen kracht tot zijn kookpunt 

moet komen : έν αύτω δέ πέψαι. Dergelijke mensen zijn voor zichzelf 

lastig en ook juist voor hun beste vrienden. De term „lastig" — 

χαλεπός —, zo zegt Aristoteles, gebruik ik voor mensen die om 

ongegronde redenen erger en langer dan past toornig worden. Deze 

mensen zijn niet aangepast aan de samenleving : προς το συμβιουν. 

Men ziet de parallellen met het Leontios-verhaal : zulk een rege

ling van de drift door de drift is erger wanorde dan een losgelaten 

435) Zie Ы.бО . ., 62v.v., 81 v.v., 83 ν.ν. 
4 3 e ) 1151 Ь 4-23. *3!>) 1119 а 21-5. 
^ 7 ) 1151 b 16. о-10) Zie boven, Ы. 158, 159-60, 162, 164. 
4 3 8 ) 1178 а 31. 4 4 1 ) Vergelijk voor de term Ы. 66. 

170 



drift, terwijl er uiterlijk, wegens de „schijn" van deugd, niets aan 
de hand is. Men ziet ook de samenhang met de katharsis-leer van 
de Ethiek : het is een menging van gevoelens die onlustvol is, en 
alleen een losmaken van deze onredelijke knoop brengt een zuivering 
tot rustig lustgevoel, waarna de gemeenschap gebaat is met de 
vreedzaamheid die er ontstaat. 

Vergelijk hiervoor ook 1147 a 15 v.v., waar niet alleen beweerd 
wordt, dat de ongeorganiseerde passie zijn lichamelijke repercussie 
heeft, maar ook, dat ze rationele uitingen kan beïnvloeden, waardoor 
vanuit de drang van de passie een schijnbaar redelijke houding ont
staat. 

Het is bij Aristoteles juist de θυμός die een schijn van redelijkheid 
aan kan nemen en die daardoor op zichzelf, in zijn losgeslagenheid, 
uiterlijk minder erg kan zijn dan de επιθυμία, maar toch wanorde 
schept 4 4 2 ). 

In 1149 a 24 v.v. beschrijft hij, dat de θυμός wel naar het verstand 
luistert, maar verkeerd luistert, op de manier van een knecht die te 
vlug is. Voordat zo iemand het gehele bevel gehoord heeft, loopt hij 
haastig weg om het uit te voeren, maar voert dan zijn opdracht 
verkeerd uit. Zo gaat het ook met honden ; zonder er op te letten 
of degene die aanklopt aan de deur een vriend of een vijand is, be
ginnen ze te blaffen. Het verstand, of gewoonlijk nog eerder 443) ¿г 

fantasie, heeft een mens die zoals die honden handelt gewaar
schuwd, dat hem iets aangedaan is en alsof hij het beredeneerd had, 
gaat hij er aanstonds op af: ώ σ π ε ρ σ υ λ λ ο γ ι σ ά μ ε ν ο ς . 

Hier is het dus als bij Leontios : een haastig handelen, alleen op 
de eerste indrukken van het gevoel, hetgeen een schijn van redelijk
heid heeft, maar in feite innerlijke en uiterlijke wanorde schept. 
Juister was geweest, de eerste gevoelsreactie even aan te zien en ze 
dan mede op te nemen in een redelijk handelen ; zoals Aristoteles 
elders een juiste dapperheid beschrijft, waarbij de θυμός het eerst 
(het gevoel is immers de natuurlijke basis voor het menselijk 
handelen) reageert, maar waarbij beraad en bewuste leiding naar 
het doel volgen om het gehele gebeuren uiteindelijk te regelen 444), 
Hiervoor heeft men kennis van zijn eigen gevoelsleven nodig ; men 
moet min of meer vooruitzien en waakzaam zijn om niet het redelijke 
door de passie te laten overmeesteren 445), 

4 4 2 ) 1Н9а24-5. 
4 4 3 ) Ik geef dit als een uitleggende vertaling van het ^ in de tekst. 
***) Π17 a 4-5. •««J 1150 Ь 20-5. 
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„Zuiver" is, —• wanneer men het in dit verband ziet, .— de handel

wijze van de grootmoedige mens : 1125 a 12 v.v. : Hij is langzaam in 

zijn bewegingen, zijn stemgeluid is rustig, zijn stijl stabiel. Hij haast 

zich niet, omdat hij niet alles tegelijk wil doen, hij is niet gespannen 

(σύντονος), omdat hij iets niet zo gauw van het grootste belang acht. 

d. Met de Eudemische Ethiek komt ook overeen ( dat is reeds uit 

geheel het voorafgaande duidelijk ) de trichotomie van het strevings-

l e v e n 4 4 6 ) , maar dat toch weer gezien als een totaliteit in de funda

mentele eenheid van de menselijke persoon, waarin juist het ka-

thartisch proces de opname van de niet-gespannen passies in het 

redelijke strevingsleven moet waarborgen 4 4 7 ) . 

Hoezeer ook het tot nu toe besprokene de muzikale en dramatische 
katharsis verdiept heeft, wij hebben hiermede nog geen volledig in
zicht in dit psychische proces. De zin van dit gebeuren, de mogelijk
heid, de inpasbaarheid in de ethiek, m.a.w. de metafysieke en morele 
realiteit is duidelijk. Maar hoe werkt in feite dit proces psychisch ? 
Of, om concreet te zijn, wat is psychologisch de functie van angst 
en medelijden in de tragedie ? — Met de oplossing van deze vraag 
komen we in de Nikomachische Ethiek niet klaar, vooral omdat hier 
het medelijden haast niet besproken wordt, hetgeen wel in de 
Rhetorika gebeurt. — Maar laten we — tevens als een soort samen
vatting van hetgeen we tot nu toe weten — alvorens de φόβος-
teksten na te gaan, uit het voorafgaande materiaal een soort hypo
these opstellen. Voor deze „cardo quaestionis" moeten we immers 
het geheel goed overzien. Ik kan in deze samenvatting natuurlijk 
niet alles herhalen, maar als men er dit telkens a.h.w. „bijleest", 
dan missen we niet zoveel schakels meer, zodat het volgende dichter 
bij de opzet van ons werk als „reconstructie" komt dan men in de 
term „hypothese" kan lezen. De cijfers tussen haakjes verwijzen 
naar de voorafgaande bladzijden. 

Katharsis is een opheffen van de gevoelsspanningen die ontstaan 

door tegenstrijdige gevoelens (83). Er is een gezond gevoel als 

diepste substraat (86, 114, 158-60), dat door een „belemmering" 

(67, 162, 167) of een „overtollig" iets (110, 113, 162) niet tot zijn 

recht komt. Die gezonde lust moet geïntegreerd worden in het zede-

««) 1102a 5 - 1103a9; 1138b35 - 1139b H. 
447) Cfr. Ы.91-2, 96-7. 107, 108, 113. 
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lijk leven (85, 92, 154, 156-7, 158-60, 161-2, 164 v.v.) en heeft ook 
een neiging in die richting (156). 

W a t is nu die belemmering en wat heft die belemmering op ? 
Aristoteles ziet de toestand vóór de katharsis als iets „onzuivers" 

(61, 64, 80-1, 143, 162), m.a.w. het lustgevoel kan zijn redelijke 
energie niet ontplooien, omdat het met iets anders drukkend ver
mengd is (67, 156, 162-3). Men kan zich dus het lustgevoel voor
stellen als „onder liggend" (158-60, 170 v.v.). W a t ligt er „boven
op"? 4 4 8 ) (158, 160, 170). — Dat is duidelijk een onlustgevoel. Dit 
onlustgevoel kan van de επιθυμία (het vermogen tot lust en onlust) 
komen, hetgeen duidelijk is bij de melancholici (109-11, 158, 160); 
dit onlustgevoel kan ook in het vermogen tot onlust verwekt wor
den door een „bovenliggende" aandoening van de θυμός (83, 170 
v.v), onder welk vermogen hij samenbrengt: de toorn, de gevoels
matig opgedrongen haast, het medelijden, de angst, de overmoed 
(62, 107, 171). Die belemmering nu, ook al is die met elementen 
van het rationele denken verstevigd (171), kan men niet met de 
loutere rede liquideren (48-50, 77, 80, 88, 124-5, 154), juist omdat 
men door het vastlopen in de sfeer der gevoelens verder van de rede 
af is dan ooit tevoren (160-1, 84, 106-7, 170). Daarom is een be
ïnvloeding van het gevoel zelf nodig (48-50, 93, 100-1, 124-5, 
126-8, 140, 144). Het onderliggende gevoel zal zijn eigen weg tot 
integratie wel vinden, mits men een normale controle op zijn eigen 
daden als dispositie van de persoon in kwestie meebrengt bij het 
kathartisch proces, zoals dat aanwezig was bij de oude Homerische 
ridders tegenover Helena (153 v.v.^. Die normale controle mag 
echter ook weer geen gespannen aandacht voor zijn eigen handelen 
zijn, zoals bij Leontios (63). Het onderliggende gevoel vindt echter 
zijn eigen weg, wanneer het „bovenliggende" gevoel „loskomt" 
(159) en ophoudt beginsel van handelen te zijn (51, 60, 61, 82, 
154). 

Hoe komt dit bovenliggende gevoel los ? Hoe wordt dit in be-

^ 8 ) De termen „onder" en „boven" zijn niet strikt Aristotelisch. Het gebruik van 
deze termen berust op een beeldspraak, die mij gesuggereerd werd door het alge
mene idee van het spanningsvolle, het drukkende van de „onzuivere" toestand 
vóór de katharsis, maar ook door de Platoonse termen κρατούμενοι (bl. 60), το 
β[σ κατεχόμενον (66), κατείχες (66) en door de Aristotelische termen υπο
λοίπου (158), έκκρούει (160), υπομένοντος (160), περίττωμα (162), κατέ-
χουσιν (170). Vooral de laatste term, gezien in zijn context (Ы. 170), gaat uit 
van het beeld van een „onder~drukken" van bepaalde gevoelens. 
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weging gezet, zodat de weg voor de normale redelijke controle vrij
komt? — Doordat het opgewekt wordt (66, 67, 70, 78, 88, 118, 
119, 125, 131), doordat men het duldt, het samen met het „onder
liggende" onder ogen ziet, zoals ook de Trojaanse ridders de lust 
onder ogen zagen. Dus, de juiste gevoelsdispositie (83, 104, 153 
v.v., 155, 165), aanwezig bij „niet-zieken" waar nog geen onjuiste 
dispositie ligt (bij goed uitgerijpte oudere mensen, bij de jeugd (71 ), 
en die bij deze categorieën profylactisch beschermd, gehandhaafd of 
gebracht moet worden), deze juiste gevoelsdispositie moet ook bij 
mensen met min of meer ,,ziek" (64, 82, 106, 156, 159) gevoel ver
kregen worden t.o.v. de ziekmakende factor van het bovenliggende 
gevoel, waardoor bij hen de katharsis genezend en daarom pre
moreel gaat werken (67). Nu wordt echter door deze opwekking het 
onlustgevoel, •— en met het onlustgevoel ook de aandoeningen van 
de θυμός, die het eventueel veroorzaakt hebben, — meer actief, meer 
voelbaar (66, 106, 159-60). M.a.w., de „medicijn" is in zichzelf 
niet volkomen aangenaam. Maar alleen dit rustig onder ogen zien 
van het onlustvolle waarborgt de rust van een redelijke leiding ( 80, 
89-90, 162), brengt ook de uiteindelijke lust van een onbe
lemmerde activiteit (85, 91, 154, 157, 158-9, 162, 164 v.v.). De 
opwekking zelf mag echter niet willekeurig zijn (69, 116, 118, 127-
8, 130, 132, 134, 152). Dat zou ofwel totale loslating van de 
„bovenste" of „onderste" laag betekenen (65, 82, 83-4, 154, 160, 
162, 164), ofwel de onlustvolle spanning nog groter maken. De 
sollicitatie moet dus zeer prudent en met kennis van zaken gebeuren. 
O p zichzelf is het een opwekkpn van het gevoel door het inbrengen 
van gevoel, maar datgene of diegene die het gevoel in werking zet 
moet redelijk verantwoord zijn (138, 154, 163). Een willekeurig of 
ongeleid gevoel inbrengen kan natuurlijk ook sollicitatief zijn, maar 
niet sollicitatief tot katharsis. Maar in ieder geval is het in zichzelf 
gevoel dat opgenomen wordt en daarmee activeert en losmaakt 
(93, 100-1, 140, 144). — Angst en medelijden zijn van die boven
liggende gevoelens. De tragedie nu is uiteraard geëigend om deze 
gevoelens op te wekken en mutatis mutandis ook de muziek. In de 
tragedie immers liggen incitamenta voor angst en medelijden (65-6, 
127-8, 131, 140 v.v., 141 v.v.). Deze incitamenta (146), hoe gevoelig 
ook van aard, zijn echter redelijk door het redelijk vakmanschap van 
de dichter. Maar ze treffen de voor katharsis gedisponeerde toe
schouwer primair in zijn bovenliggende gevoelens. Hij voelt zich 
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tegenover het objectief gegeven van de voor hem zich afspelende 

tragedie ook veilig (124, 127, 128, 169), voelt het misschien niet 

eens als een rechtstreekse aanval op zijn eigen gevoel. Hij vertrouwt 

de dichter en diens techniek, en het algemeen gevoel van schoon

heidsontroering, van menselijk meevoelen met het lot van de held 

maakt hem ook min of meer kritiekloos, wat voor het loskomen van 

het gevoel in bepaalde opzichten nodig is (66, 124, 125-6). Als hij 

kritiek heeft, wordt hij niet meegesleept (48-50, 127, 133-4) en gaat 

iets anders doen, b.v. noten eten (Eth. Nik. 1175b 12-13). De angst 

en het medelijden, die de gezonde energie met haar complement van 

lust onzuiver en gespannen maakten, deinen dus mee met de angst

en meelij-wekkende elementen van het objectieve dramatische ge

geven (66). Er is geen sprake van, dat bij de toehoorder angst 

en medelijden uitgedreven worden (51, 90, 151, 162), dat zou hem 

ontmenselijken. Maar deze gevoelens moeten geordend in de psyche 

liggen en niet als iets zwaars (170) drukken. Maar terwijl hij angstig 

en medelijdend meedeint, neemt hij ook de rationele, rustgevende 

elementen van het kunstwerk in zich op, die gevoelsmatig in alles 

verweven liggen, omdat het kunstwerk in zichzelf een afbeelding 

van het leven is ( 123, 125), en hij neemt deze rustgevende elementen 

in zich op in een vorm van integratie die alleen de echte kunstenaar 

in zijn prudent vakmanschap eigen is. Zo wordt zijn passionele, zieke 

dispositie geliquideerd, redelijk gemaakt, of minstens voor redelijk-

zedelijk leven meer toegankelijk in de rust van dit niet gespannen 

παθειν (48-50, 80, 88, 154), of, zoals Platoon het zegt, door het 

geven van verantwoorde spanning en ontspanning aan de passie 

(63, 67, 84). Deze rust van de passie geeft hem de lust van een 

gezuiverde gevoelsactiviteit (61, 64, 80-1, 143, 161-3). De tragedie 

herstelt dus de congruentie van activiteit en passiviteit (166), die 

een kenmerk van de harmonische mens is. Natuurlijk is dit niet 

het uitsluitende werk van de tragedie en zeker niet het werk 

van één tragedie. Er is een langere gewenning aan de juiste dis
positie nodig voor de vruchtbaarheid van zo'n proces (59, 98, 101, 
152-3, 154). Bovendien heeft de mens ook bewuste zedelijke activi
teit nodig met al het moeitevolle (165) en vaak onlustvolle dat daar
aan eigen is. Maar als de tragedie deze, haar geëigende (85, 127, 
129, 144 v.v., 168 v.v.) lustgevoelens — d.i. die indirect ont
staan uit het opwekken van angst en medelijden (158-160) — 
vanuit het onderliggende gevoel heeft gewekt, dan heeft zij haar 
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speciale taak vanuit haar speciale kracht (116, 156) verricht. De 
mens kan het natuurlijk hierbij laten (146, 154-5), hij kan op
nieuw de gemengde gevoelens toelaten, hij kan opnieuw in spanning 
komen, hij kan eventueel ook zijn tot rust gebrachte gevoelens op
zettelijk op het zedelijk slechte richten (65, 68-9), maar daar heeft 
dan de tragediedichter geen schuld aan. Deze is esthetisch en mense
lijk verantwoord, wanneer hij redelijk-sollicitatief te werk gaat. 

Het hier beschrevene is geheel iets anders dan een levensge
beurtenis die angst of medelijden verwekt. Deze is als menselijk 
gebeuren niet harmonisch zoals het kunstwerk, maar verstoort juist 
de bestaande harmonie van het leven, totdat ook zij in het zedelijk 
handelen weer harmonisch verwerkt is. 

Zou dit de vormende kracht zijn, die alle eeuwen en alle volkeren 
toegekend hebben aan de kunst en de litteratuur ? Zou ook de leegte 
die een sentimentele kunst achterlaat niet hieraan te wijten zijn, dat 
zij niet integrerend werkt, maar louter het gevoel losmaakt en het, 
wanneer het losgeslagen is, aan zichzelf overlaat ? Toch bedoelt 
Aristoteles, als hij in de Politika spreekt over de heftige, manische 
gevoelens, waarschijnlijk ook, dat er zelfs voor deze losgeslagenen 
nog een of andere vorm van katharsis (in oneigenlijke zin?) moge
lijk is. 

En zou de aversie, die men ervaart bij retorisch-prekende kunst, 
niet dit zijn, dat men te rationeel, te weinig gevoelig, of te onecht 
gevoelig geraakt is ; dat dus de retorische kunstenaar de toehoorder 
niet eerbiedigt, maar hem aanvalt? (48-50, 97, 124, 154). Is hier 
ook niet een meson tussen een teveel en een te weinig aan gevoel, 
plus een meson in de kwaliteit van het te doseren gevoel ? (103, 104, 
128, 152-3, 154). 

De term „homoiopathie" (118) dekt de zaak dus maar gedeelte
lijk. Men zou daarom beter kunnen spreken van een indirecte 
homoiopathie, daar tenslotte de genezende factor het vrijkomende 
lustgevoel is (90-1, 130, 154-5, 156, 166-7). Als men graag termen 
wil, dan zou men misschien kunnen spreken van „autotherapie" of 
van „spontane therapie". 

Rest ons nu na te gaan, wat er in de Nikomachische Ethiek uit
drukkelijk staat over angst en medelijden. Hierbij zet ik nogmaals 
voorop, dat dit een voorlopige bespreking is van deze twee affecten 
in verband met de katharsis, daar de Rhetorika ons nog meer ge
gevens aan de hand zal doen. 
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De φ ό β ο ς (te weinig aan moed) behoort met de θάρρος (te 

veel aan moed) tot de twee uitersten, waartussen de deugd van 

ανδρεία (sterkte) als meson l i g t 4 4 9 ) . De φόβος wordt gedefinieerd 

als προσδοκία κακού 450 ) : het verwachten van onheil. En deze 

onheilsverwachting kan zich natuurlijk op allerlei objecten be

trekken 4 5 1 ) . De dappere man is echter niet bang voor al deze dingen, 

hij is alleen bang, wanneer het ethisch zinvol is te v r e z e n 4 6 2 ) . Z o 

kan hij best bang zijn voor geweldpleging t.o.v. zijn vrouw en kin

d e r e n 4 5 3 ) . Hij toont zich echter het beste in het uiterste onheil, n.l. 

de d o o d 4 5 4 ) . Datgene wat vreesaanjagend — φοβερόν — is, kan 

zich dus op allerlei objecten betrekken, verschilt ook van de een op 

de ander. Maar er zijn ook vreesaanjagende dingen, die voor geen 

mens te dragen zijn, en daarom kan men het beste de dappere om

schrijven, als iemand, die als mens niet te beangstigen i s 4 5 5 ) . De 

maat voor dit alles is weer niet precies te bepalen, maar wordt door 

het princiep van ορθός λόγος, dat Aristoteles op zoveel verschillende 

wijzen kan uitdrukken, b e p a a l d 4 5 6 ) . Heel de menselijke activiteit 

op dit gebied wordt tenslotte geleid door de finaliteit van de 

deugd 4 5 7). 

Overmoedige mensen zijn haastig — προπετεΐς 4 58) — ι en be

reiken door die haast niet de deugd van moed. Zij schrikken immers 

in hun haastige reactie voor het gevaar. Wij kennen dit beeld van 

hartstocht van de θυμός in g e n e r e 4 5 9 ) . Dat angst en overmoed in 

de Aristotelische trichotomie van het gevoelsleven aandoeningen zijn 

van de θυμός, behoeft geen b e t o o g 4 6 0 ) . Dit wordt bovendien be

vestigd, als hij gaat spreken over de lust 4 6i), omdat hij dan de 

matigheid en de dapperheid als deugden van de irrationele strevingen 

noemt. Hij veronderstelt dan dus in die strevingen de distinctie 

tussen επιθυμία en θυμός 462), 

Tegenover de overmoedigen zijn de dapperen juist voordat het 

gevaar komt rustig — ήσυχιοι 4 6 3 ) — ( m a a r in het gevaar zelf zijn 

ze vinnig : όζεις. Een dergelijke tekening kennen we van zijn be

schrijving van de grootmoedige m e n s 4 6 4 ) . 

Aristoteles kent vormen van dapperheid die de dispositie van 

« 0 ) 1115a6-16; cfr. 1115b24- 1116a 16. 
4 3 0 ) l l lSalO. 4 В 5) 1115Ь6-11. "«о) Boven, Ы. 173. 
4 6 1 ) 1115a 10-11. 4 5 f l) 1115Ы1-20. «i) ll7lb22-6. 
4 Б 2 ) 1115 а 1 M . 4 5 7 ) 1115 b 21-4. ^ 2 ) Vergelijk Ы. 62,96, 107. 
4M) 1115a21-3. 4 5 8 ) 1116a7. ^) 1116a9. 
4 S 4 ) 1115 a 28-35. 4 B e ) Boven, Ы. 171. "*) Zie Ы. 172. 



αΙδώς465) tot grondslag hebben en vindt dat al heel redeli jk 4 6 6 ), 

heel wat redelijker dan mensen die uit angst dapper zijn en niet de 

schande, maar de onlust vluchten en op dat motief dapper zijn in 

de str i jd 4 6 7 ). Dit is weer typisch „gemengd" gevoel, en men kan 

zich indenken, welk een spanning een dergelijke ingewikkelde 

dapperheid met zich meebrengt. Hij beschrijft ook de gehele situatie 

van zulk een gedwongen dapperheid 4 6 8 ) . Zij is niet redelijk en niet 

volgens het meson, terwijl het schaamtegevoel nog altijd een rede

lijke dispositie is. 

De redelijke grondslag ontbreekt ook aan de dapperheid, als de 

mensen onervaren zijn in de s t r i jd 4 6 9 ) . Pas wanneer de dapperheid 

steunt op het weten wat een mens in de strijd allemaal te wachten 

kan staan, is ze g o e d 4 7 0 ) . Daarnaast vereist echte dapperheid ook 

een behoorlijke gevoelsmatige grondslag in de θυμός, die juist zo 

geschikt is om gevaren te doorstaan. Zeker, het motief voor het 

doorstaan van gevaren is het honeste, maar de θυμός is de gezonde 

basis voor het handelen van dappere m e n s e n 4 7 1 ) . Men mag dit 

gerust in de gehele context van de Ethika Nikomacheia verstaan als 

een redelijk handelen met de levendige energie van het geïntegreerde 
gevoel erbij. 

Men kan echter ook op basis van alleen gevoel zogenaamd dapper 
handelen, maar dat is geen deugd : zo halen echtbrekers allerlei 
waagstukjes uit wegens hun boze lust4 7 2) . Zoiets is beslist ook een 
„onzuivere", niet-kathartisch liggende dispositie. Het is een πάθος, 

geen rationeel handelen, maar het heeft de schijn van echte dapper

heid : παραπλήσιον 4 7 3 ). In 1117 a 11 v.v. geeft Aristoteles nog meer 

van dergelijke voorbeelden. Hieruit ziet men dus, dat een echte ge

moedsrust, hoewel niet zonder passie, de grondslag is van deze 

deugd van dapperheid. Deze gemoedsrust toont zich het beste in 

onverwachte omstandigheden 4 7 4 ). En de standvastigheid die hierin 

gelegen is komt van de vaste dispositie van de d e u g d 4 7 5 ) . 

Hoewel de dapperheid gunstig werkt op moed en op angst, mani

festeert zij zich het beste in angstaanjagende s i tuat ies 4 7 6 ) . Haar 

uiteindelijke bekroning is echter het buiten deze deugd liggend lust-

gevoel 4 7 7), want dood en verwonding dragen, het eigenlijke object 

w-°) Zie Ы. 155. 
4«β) 1116 a 26-9. 
4 0 7 ) 1116 a 29-34. 
4 0 8 ) 1116а36-Ь4. 
40») 1116 b 8. 

4™) 1116 b 9-15. 
4 " ) 1116 b 24-30; 1117 а 4-5. 
4 7 2 ) 1116b32 - 1117a3. 
4 7 3 ) 1117 а 7-9. 
4 7 4 ) 1117a 18-9. 

475 \ 

47β\ 

4TT, 

1117a 19-21. 
1117 а 29-35. 
1117Ы-6. 
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van de dapperheid, is en blijft smartelijk voor de dappere m a n 4 7 8 ) . 
Dit laatste stemt heel goed overeen met de algemene uiteen

zetting over katharsis van de angst in de tragedie, die we op Ы. 172 
v.v. gegeven hebben. De gezonde, lustvolle energie van de „on
schadelijke vreugde" wordt daar immers niet rechtstreeks opgewekt, 
maar wordt onrechtstreeks opgewekt door het onder ogen zien en 
doormaken van de drukkende angst, die redelijk geactiveerd en 
ondergaan wordt, daardoor minder drukkend is, en zo de lust in het 
zich redelijk, rustig verhouden doet vrijkomen. 

Uit deze samenvattende bespreking van de leer over de angst 
bij Aristoteles blijkt, hoeveel aanleiding bij dit gevoel kan zijn voor 
het preparatici kathartische proces t.o.v. deze passie, om de deugd 
echt en gezond te doen zijn. De voorafgaande beschrijving meet de 
dapperheid meer bewust aan het verstand af. Bij de theater-bezoeker 
zal de angst eerder beïnvloed worden door het gevoelsmatig aan
gedaan worden bij het zien van de tragedie, maar het ordenend ver
stand achter het kunstwerk wordt in deze passieve „kuur" mede 
opgenomen en zo werkt de tragedie dispositief t.o.v. de dapperheid 
of de moed. Of, zoals Aristoteles elders4 7 9 ) zegt : wanneer wij 
datgene wat afschrikwekkend is doen en ondergaan (natuurlijk weer 
op redelijke wijze), dan worden we gewend aan angst en moed. 
Deze gewenning in gelijkende — όμοιων iso) — dingen maakt de 
druk van de angst op de onderliggende lust minder. 

Het medelijden — έλεος — wordt in de Ethika Nikomacheia niet 

uitdrukkelijk besproken ; wel wordt deze passie vermeld in het lijstje 

van de passies 4 8 1 ). Even is er ook sprake van medelijden t.o.v. 

iemand die uit onschuldige onwetendheid h a n d e l t 4 8 2 ) , maar verder 

vinden we geen enkel spoor. 

Voor P l a t o o n 4 8 3 ) was το έλεεινόν, het gevoel voor medelijden, 

ook een van de passies, die onverantwoord losgeslagen konden 

worden door de tragedie, doordat het opgaan in het leed van een 

ander gemakkelijk overslaat in een ongeremd opgaan in zijn eigen 

leed. En in heel het oeuvre van Aristoteles komt het medelijden haast 

onafscheidelijk naast de angst voor. Zoals we vroeger 4 8 4 ) al ver

moed hadden, moeten we dit medelijden dus heel anders verstaan 

4 7 8 ) 1117 b 6-17. 4 B l ) 1105 b 21-4. ^ 3 ) Zie Ы. 66. 
4 7 9 ) 1103Ы6-17. 4 8 2 ) 1111 a l . ^) Zie Ы. 78. 
4 8 0 ) 1103 Ь21. 
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dan we dit sinds het Christendom doen. Voor de Christen is het 

een d e u g d 4 8 5 ) . Voor Aristoteles fungeert het naast de angst als een 

Ιλλειψις, d.w.z. als een der uitersten, waartussen de deugd als meson 

ligt. Medelijden kan daarom op dezelfde manier onvrij en onlustvol 

„boven liggen" als angst, ja heeft waarschijnlijk zelfs iets van angst, 

omdat het er in één adem mee genoemd wordt. Hoe dit vermoeden 
werkelijkheid is, zullen we bij de bespreking van de Rhetorika nog 
zien. 

b. Potitika IV, V. VI, I 

Boek IV, V, VI geven ons geen ter zake doende bijzonderheden, 
hetgeen we ook reeds over Boek III en II constateerden486). Het 
zwaartepunt voor de katharsisleer ligt immers in de Boeken VII 
en VIII. 

Boek I heeft wel enkele constructieve teksten. 
De typische „alomtegenwoordigheid" van de lust en de onlust4 8 7) 

bij de mens manifesteert zich zelfs in zijn stemgeluid488). De mens 
voelt niet alleen — αίσθάνεσθαι .— zijn lusten en onlusten, maar 
kan ze zo zelfs aan anderen bekend m a k e n 4 8 9 ) . 

De mens heeft ook een αίσθησις, m.a.w. een in de gevoelsdispo-
sities liggende aanleg, tot het onderscheiden van goed en kwaad, 
van rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid 4 9 0). 

Geen wonder, dat Aristoteles met zulke opvattingen de „onder
liggende" gezonde energie wel vertrouwt, wanneer ze, na een ver
antwoorde katharsis van de druk die angst en medelijden brachten, 
haar eigen wegen gaat. 

Men moet daarom meer naar de natuurlijke aanleg van de mens 
zien, dan naar zijn gebreken. En de beste maatstaf voor alles is dus 
weer de mens met de natuurlijkerwijze beste dispositie : δ βέλτιστος 
διακείμενος 4 9 !) . 

Bij deze stellingen, die reëel zijn, komt weer de typisch Atheense 
opvatting over de vrije burger, als staande boven vrouwen, kinderen 
en slaven, ook wat betreft de staat van zijn deugdzaamheid492). 

Tenslotte vinden we hier een stelling expliciet uitgedrukt, die we 
onder alle katharsisteksten voortdurend gevoeld hebben en daarom 

4 8 5 ) Thomas van Aquino heeft echter elementen van de leer van Aristoteles be
waard. Zie boven, Ы. 79. nota 13. 4 8 0 ) 1253 a 10-15. 
o«») Zie boven, Ы. 93. 4 e o ) 1253 а 15-18. 
ж) Zie Ы. 165. 4 0 1 ) 1254 а 37-8. 
^ 8 8 ) Vergelijk ook Ы. 172. *ю) 1254 а 7 . . en passim. 
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ook formuleerden, dat n.l. het verstand over de strevingen — ορεξις 

—· geen despotisch, maar een politisch en koninklijk bewind 

v o e r t 4 9 3 ) . De redelijke wil was bij Platoon veel meer absoluut, 

terwijl hij bij Aristoteles de vrijheid en de eigen aard van de onder 

hem staande krachten respecteert. Wanneer de passies het bestuur 

vormen, is dat nadelig — βλαβερόν — voor de m e n s 4 9 4 ) . De los

making door de katharsis was echter redelijk en daarom gaf zij ook 

klaarblijkelijk een χαράν άβλαβη. 

с. Rhetorika 

In hoeverre is de Rhetorika dienstig om de poëtische katharsis 
nader te verklaren ? Bevinden we ons hier niet op een geheel ander 
terrein ? 

Aristoteles zelf geeft ons hierop in het begin van zijn Ie Boek 
een antwoord. Welsprekendheid is bij hem niet alleen een kwestie 
van de zaak waar het om gaat logisch uiteen te zetten, maar men 
moet ook de rechters, en in het algemeen natuurlijk de toehoorders, 
overreden. Hier komt het er dus op aan, hun stemming te be
ïnvloeden, hetgeen vooral gebeurt, door op juiste wijze op hun 
affecten te werken : διαβολή γαρ και Ελεος και οργή καΐ τα τοιαύτα 
πάθη της ψυχής 4 9 5 ) : n.l. „door te beschuldigen, door medelijden, 
toorn en dergelijke aandoeningen van het gevoel". En de kwestie 
is, δπως τον κριτήν ποΐόν τίνα ποιήσωσιν496), ,,hoe men de rechter 
in een bepaalde dispositie zal brengen". —· De gelijkenis met de 
sollicitatie van de affecten door de tragedie, is dus met evenzoveel 
woorden hier uitgesproken. Dit spelen op het gevoel zal misschien 
niet zo diep gaan als bij de tragedie. Maar een goede retorische 
techniek zal ongetwijfeld de „bovenliggende" gevoelens r a k e n 4 9 7 ) . 
C o o p e r 4 9 8 ) stelt het aldus voor: Na de compositie van de hande
ling, moet de dichter voor alle personen de toespraken maken, en 
daarvoor is retorica nodig. — Het is juist op het punt van de boven
liggende gevoelens dat we een aanvulling nodig hebben, vooral om 
de betekenis en de rol van het medelijden nader te b e p a l e n 4 9 9 ) . 

In verband met de symbouleutische redevoering, vanuit de vraag
stelling wat deze aan de toehoorders moet aanprijzen, geeft Aristo
teles binnen een betrekkelijk kort bestek een soort samenvatting van 

4 а з ) 1254 b 4-6. 4 0 e ) 1354 b 20. 4 e 8 ) Cooper, Ы. 85. 
4M) 1254 b 9. 4 e T ) Zie boven, Ы. 173. 4 e e ) Zie Ы. 179. 
*0°) 1354 а 16-18. 
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zijn ethiek б 0 0 ). Bijna geheel de ethische terminologie en begrippen-
leer van de Nikomachische Ethiek, die voor mij als bewijskrachtig 
gold voor een reconstructie van de katharsis-opvatting, verschijnt 
hier weer ten tonele. Men zou de neiging krijgen, alles uitvoerig te 
refereren en telkens te verwijzen naar de vorige bladzijden. Maar 
omdat ik met mijn concentrische wijze van bespreken toch al veel in 
herhalingen moet vervallen, laat ik dit liever achterwege en laat 
zoveel mogelijk de stof voor zichzelf spreken. Uit het voorafgaande 
is immers wel langzamerhand duidelijk geworden, wat het wezen
lijke is voor de katharsis. Ik vermeld daarom even die dingen, die 
als kernachtige uitdrukking de ethische opvattingen verscherpen. De 
Stagiriet put zich namelijk in dit eerste Boek uit in een opeenstape
ling van verschillende rake omschrijvingen : 

Welsprekendheid heeft een overtuigingskracht ( δύναμις) soi ) ( e n 

wel op drie wijzen : 

Ie. Door het ήθος van de spreker. 

2e. Door de dispositie (διαθεΐναι) die ze de toehoorder geeft. 

3e. Door de bewijskracht van de rede zelf 5 0 2 ). 

Zeer mooi, en in overeenstemming met zijn voorafgaand oeuvre 

definieert hij het hoogste geluk aldus drievoudig 5ϋ3 ) : 

1. εύπραξία μετ' άρετης. 

2. αυτάρκεια ζωής. 

3. βίος μετ' ασφαλείας ήδιστος. 

Bijna humoristisch luidt de definitie van het zedelijk goede als : 

„datgene wat alle dingen zouden verkiezen, als ze prudentie 

k r e g e n " 5 0 4 ) . 

Deugd is datgene wat het goede schenkt en behoudt : φυλακτι-

κή sos). Hij nadert daarmede onze terminologie over het „pro-

fylaktische" aspect van de katharsis, die daardoor aan de zedelijke 

deugd participeert. Hij zegt ook uitdrukkelijk, dat datgene, wat de 

deugd bewerkt, ook nog tot de deugd behoort, omdat het ons leidt 

naar deugd: προς άρετήν γάρ506). 

Willen, is kortweg : streven naar een g o e d 5 0 7 ) . Dus niet iedere, 

zichzelf regulerende activiteit is willen, zoals wij het vaak verstaan. 

Bij de kwesties over „schijndeugd" past dit uitstekend. 

Hoofdstuk XI geeft een echte fenomenologie van het lustgevoel. 

soo) HoofdstV t/m XV: 1360 b 4 - 1377 Ы 5 . s»5) 1366 a 37-38. 
e»1) 1355 b 26; 1356 а 2. 6 0 3 ) 1360 b 14-15. s™) 1366 b 25-6. 
и») 1356 а 2-6 en v.v. Б 0 4 ) 1364Ы7-18. «») 1369 а 2-3. 
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— „De lust is een beweging van de ziel en een plotseling en zinne

lijk waarneembaar herstel — κατάστασίς —• van de normale natuur

lijke dispositie : είς τήν ύπάρχουσαν φύσιν" sos). En onlust is precies 

het tegenovergestelde 5 0 8 ) . Daarom is lust ook datgene wat zulk een 

toestand bewerkt en is het bewerken van een tegenovergestelde 

dispositie onlustvol 5 0 9 ) . Streven naar hetgeen aangepast is aan de 

natuurlijke toestand is ook aangenaam, vooral wanneer dat wat van 

nature gebeurt zijn eigen natuurlijke gesteltenis weer herkregen 

h e e f t 5 1 0 ) . Met name geldt dat van gewoonten; het £θος lijkt op de 

natuur, want wat „dikwijls" gebeurt ligt dicht — εγγύς — bij 

„altijd": άε[5 ΐ ι ) . ,— Aangenaam is ook, wat niet gewelddadig is, 

want geweld is tegennatuurlijk 5 1 2). — Hij erkent begeerte die uit 

overtuiging o n t s t a a t 5 1 3 ) . —• Verder is toornig worden aange

naam 5 1 4 ) . — Er ligt ook lust in leed en klagen 5 : 1 5 ) . — Verandering 

is aangenaam, want men verandert in de richting van zijn aan

l e g 5 1 6 ) , dus in de richting van het vrijkomen van zijn diepste po

tenties. — Dan is bewondering aangenaam, omdat daarin de be

geerte tot leren ligt, en door te leren wordt men in de richting van 

zijn natuurlijke aanleg gezet: καθίστασθαι 517). En omdat leren en 

bewonderen aangenaam is, moet ook dat wat artistiek uitgebeeld is 

aangenaam zijn : schilderkunst, beeldhouwkunst, poëzie. En dat is 
aangenaam, ook al is het uitgebeelde object op zichzelf niet aan
genaam 5 1 8 ) . Zo zijn ook περιπέτειαι aangenaam, en „op het 

nippertje gered worden", omdat zoiets bewondering w e k t 5 1 9 ) . — 

Ook fouten verbeteren is lustvol 5 2 0 ) . 

Boek II behandelt de passies. — Vanzelfsprekend om de techniek 

van overreden met kennis van zaken te beoefenen. Zowel de affecten 

van de spreker als die van de toehoorder zijn van b e l a n g 5 2 1 ) . 

Vooral de dispositie — δισκεΐσθαι — van de l a a t s t e 5 2 2 ) . Aristo

teles definieert dan „passie" naar de behoefte van dit traktaat als : 

datgene waardoor de mensen veranderen en telkens anders oor

delen, en waarop telkens lust of onlust v o l g t 5 2 3 ) . Daarop geeft hij 

een soort typologie van de passies en zegt b.v. wat de toorn betreft, 

к»8) 1369 b 33-5. Б 1 2 ) 1370 а 9Л0. « « ) 1371 а 25-6. 
БО») 1369 Ь 35 - 1370 а 3. 5 1 3 ) 1370 а 25. 5 1 7 ) 1371 а З М . 
"<>) 1370 а 3-5. б 1 4 ) 1370 Ы 0 . 
в " ) 1370 а 6-9. Б 1 В ) 1370 b 25-6. 
5 1 8 ) 1371 Ь 4 - 1 0 ; zie ook boven, Ы. 145, waar in de Poetika dezelfde kwestie be
sproken wordt. 6 2 1 ) 1377 b 25-9. 
B 1 0 ) 1371Ы0-12. B 2 2 ) 1377 b 30. 
5 ! !°) 1371 Ь4 ; b 25-6. Б 2 3 ) 1378 а 20-1. 
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dat men veiligheidshalve op drie punten moet letten, en dat, als men 
er maar één van over het hoofd ziet, men niet meer in staat is 
iemands toorn op te wekken (έμποιεΐν): n.l. men moet er op letten, 

wat voor een dispositie — διακείμενοι — toornige mensen hebben, 

waarover zij toornig plegen te worden, en door welke oorzaken zij 

dat worden 5 2 4 ) . Het gaat dus werkelijk over een volledige techniek 

van gevoelens opwekken, zoals bij de tragedie. 

Hoofdstuk V van dit Boek behandelt de φ ό β ο ς : 1382a 19 -

1383 b 10. Het belangwekkende is, dat de Ethiek de angst be

handelde in zoverre zij deugdzaam gemaakt moest worden vanuit de 

prudente techniek van het morele meson en met als doel de on

belemmerde lust van het gezonde handelen. Hier behandelt Aristo

teles echter de angst als op te wekken passie, bestudeert de con

dities waaronder zij opgewekt kan worden. W e hebben hier dus een 

welkome aanvulling voor de dramatische techniek. Zeker, dit geeft 

maar een deel van de dramatische techniek, n.l. het solliciterende 

a s p e c t 5 2 5 ) . Het rustgevende aspect van de katharsis-techniek is 

echter reeds behoorlijk duidelijk. 

Angst wordt dan gedefinieerd als ,,een onlust of een verwarring, 

die ontstaat uit de fantasie-voorstelling van een dreigend kwaad, 

dat vernietigend of onlustvol zal z i j n 5 2 6 ) . En de dreiging van dat 

kwaad moet niet „ver" maar „nabij" z i j n 5 2 7 ) . Zelfs al het teken 

van dergelijke vreesaanjagende feiten — wij zouden willen ver

klaren : het betekenisvol weergeven in de tragedie — wekt de angst 

op, want dan heeft het reeds de schijn van nabijheid 5 2 8 ) . Men kan 

dus aanvoelen, hoe Aristoteles zich in de Poetika door de levendige 

voorstelling van het goede spel de „nabijheid" van het kwaad in de 

tragedie indenkt, opdat daardoor de passie geactiveerd wordt. 

Hij somt dan heel wat vreesaanjagende dingen op, die praktisch 

ook in de Griekse tragedie voorkomen : o.a. onrechtvaardigheid, 

overmoedig behandelen van de deugd, afhankelijk zijn van slechte 

mensen, enz. 5 2 9 ) . Maar het meest angstwekkend is een misgreep —-

οσα, &v άμάρτωσιν, έπανορθώσασθαι μή ενδέχεται —, het zich niet 

meer kunnen corrigeren, met name wanneer het verbeteren van de 

misgreep niet meer in je eigen macht ligt, maar in handen is van 

een tegenstander, tegen wie je niets kunt beginnen 5 3 < ) ) . 

B ! M ) 1378 a 23-9. 5 2 T ) 1382 a 24-34. 5 3«) 1382 b 22-5. 
B 2 S ) Zie Ы. 118. 6 2 8 ) 1382 а 30-2. 
5 ï e ) 1382 а 20-2. 521») 1382 а 34 v.v. 
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Hiermede is duidelijk, dat αμαρτία in de Poetika 5 3 1 ) beslist niet 

als „zonde" verstaan moet worden, maar als het zelf oorzaak 

z i jn 5 3 2 ) van het feit, dat de angstaanjagende dingen over je heen

komen, zoals bij Oidipous en Antigone. Men heeft zelf iets ont

ketend en heeft dat daarna niet meer in zijn macht. Iets nu waar 

men zelf oorzaak van is, is het meest nabij van alles, is dus in de 

hoogste mate bedreigend. Wanneer dus dit gevoel door de tragedie 

gesolliciteerd wordt, heeft het door zijn nabijheid heel sterk de 

kracht om de bovenliggende angst te wekken, los te maken. Dit is 

geen wijsgerige beschouwing, ook geen wijsgerige beschouwing over 

het wezen van het tragische, zoals er zoveel geschreven zijn in de 

polemiek over de katharsis, maar dit is zuivere empirie en dus voor 

de Poetika van betekenis als toepassing van de empirie op de 

poëtische techniek. Wanneer men het aldus blijft zien, voorkomt 
men veel vruchteloos debatteren over wat nu precies tragisch is. 
Deze vraag is voor Aristoteles overbodig en waarschijnlijk door 
niemand op te lossen, omdat ze zoveel concrete gegevens bevat, dat 
hier moeilijk abstract over te praten is, evengoed als men moeilijk 
abstract kan spreken over de vraag, wat nu precies lyriek is, of wat 
een kunstfilm is. Aristoteles heeft daarom in zijn katharsis-leer vast
gelegd, wat de psychische voorwaarden zijn voor de esthetische ont
roering en is op dat moment (en ook hier) ver van de metafysiek af. 
Alleen de geoorloofdheid van een dergelijk proces, de grenzen waar
binnen de ontroering rustgevend kan zijn, worden door zijn wijs
gerige meson-techniek bepaald, maar dan nog met het imponderabile 
δυνατόν-, πρέπον- of ορθός λόγος-prmciep, dat ook de zinnelijke 

intuïtie een rol laat spelen en dat bekroond wordt door een niet 
louter rationele prudentie. Maar zelfs dit is wijsbegeerte post factum. 
Ook het feit van het sedatieve, het onschadelijke en juiste hiervan 
heeft hij eerst gezien : όρώμεν 533)( ε η toen pas ethisch geplaatst. 

De goede lust had immers haar rechtvaardiging al lang in zichzelf 

in de kunst en door de kunstenaar, ook als kathartisch verschijnsel, 

voordat hij dit signaleerde. Alleen kan een „nabeschouwing" de 

poëtische techniek van de dichters verfijnen. 

In de zin van „nabijheid" moeten we m.i. ook dat wegen van de 

б31) Zie boven. Ы. 133. 
5 3 2 ) Moulinier, Ы. 188 : „des fautes commises par calcul, mais sans méchanceté". 
Zo staat αμάρτημα tegenover αδικήματα = „calcul + méchanceté" en tegen
over ατυχήματα = „ni calcul, ni méchanceté". 
Б»3) Polit. 1342 a 9 ; vergelijk Ы. 80. 
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omstandigheden in de Poet ika 5 3 4 ) verstaan, hetgeen daar ook ge
beurt in de context van het hamartia-beginsel. Als er in de persoon 
zelf geen oorzakelijkheid l i g t 5 3 5 ) , als slechte mensen het kwaad te 
verduren kr i jgen 5 3 6 ) , dan is het wel een populaire t ragedie 5 3 7 ) , 
maar het gegeven is niet dreigend genoeg om de gevoelens van 
angst los te weken, en daarom is zo'n tragedie smakeloos 5 3 8 ) , niet 
tragisch 5 3 9 ) . Hij noemde deze manier van componeren in de Poetika 
ook een m e s o n 5 4 0 ) . Hier, in de Rhetorika, zegt hij, dat volkomen 
gelukkige mensen of overmoedige mensen, of mensen, die al van 
alles doorstaan hebben en op dit moment terechtgesteld worden, zich 
niet bedreigd gevoelen. Er moet nog „hoop op redding" z i j n 5 4 1 ) , 
m.a.w., de spanning van de angst is ook weg, als het ongeluk er is, 
evenals wanneer het ongeluk ver weg en niet nabij is. Juist de 
dreigende nabijheid, met daarbij nog de kans om er aan te ontkomen, 
brengt deze spanning. 

Dit zijn dus de voorwaarden waaronder men bij zijn auditorium 
angst kan opwekken : n.l. laten voelen, dat dit gebeuren hen zelf 
ook kan overkomen 5 4 2 ) . Onder deze conditie maakt de angst de 
mensen ook βουλευτικούς, geschikt om zich te beraden, daar niemand 
beraadslaagt over een verloren z a a k 5 4 3 ) . Er is dus meer activiteit 
in de psyche van de toehoorders, als deze condities vervuld zijn. 
Dus ook meer kans op het loskomen en het in activiteit doorbreken 
van het onderliggende gevoel. En dan verschijnt natuurlijk de hoop, 
die in beginsel reeds in de juiste angstopwekking lag, meer duidelijk. 
W a t deze hoop precies is, beschrijft hij in tegenstelling met de angst 
in 1383 a 14 v.v. 

Wanneer Aristoteles spreekt over de „nabijheid" die de angst als 
kenmerk heeft, maakt hij ook de beroemde opmerking, die reeds aan 
Lessing opgevallen was : „Angstaanjagend is datgene, wat, als het 
anderen overkomt, meelijwekkend is" 5 4 4 ) . 

In het begin van Cap. V I I I 5 4 5 ) definieert hij dan ook Ι λ ε ο ς 
onmiddellijk als „een onlust of een verwarring, die ontstaat uit de 
verschijning van een vernietigend en onlustvol kwaad, bij iemand 
die dat niet verdient te krijgen, van dien aard, dat men het zelf ook 

δ 3 4
) Zie Ы. 133-4. "O) H53 a 7. 

МБ) Poet. 1452 b 36; 1453 b 39.
 M 1

) 1382 b 35 - 1383 a 6. 
M « ) 1452 a 37; 1453 a 27-8, b 2-7.

 5 4 2
) 1383 a 8-12. 

δ
37
) 1453 a 34-5. в

43
) 1383 a 6-7. 

в»
8
) 1453 b 9, 39. s

44
) 1382 b 25-7. 

5 3 9
) 1452 a 37; 1453 a 27-8. e*

5
) 1385 b 12 - 1386 b 8. 
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zou kunnen verwachten te ondervinden of iemand die je verwant is, 
en wel als dat kwaad nabij is" 5 4 6 ) . — Dit is geen Christelijk mede
lijden, op grond van een gelovige liefdesverhouding tot de anderen, 
en actief in het lenigen van de nood 5 4 7 ) . Elk medelijden-begrip, 
ook al is het nog zo profaan, is hiervan doortrokken na de komst 
van het Christendom. Om Aristoteles te verstaan, moeten we dus 
hiervan totaal abstractie maken. Voor Aristoteles is het zelfs geen 
deugd, het is een passioneel zich verhouden t.o.v. het leed van de 
ander, met een grote mate van egocentrisch gevoel 5 4 8 ) . Het is ook 
duidelijk, dat er dus na de bespreking van de angst niet zoveel 
speciaals meer over te zeggen valt, omdat medelijden op hetzelfde 
niveau ligt als de angst ; het is alleen nog niet zoveel zelf-betrokken-
zijn, dat het tot angst wordt. Dat zulk een medelijden drukkend kan 
zijn, en dus stof tot katharsis biedt, is ook duidelijk549). Duidelijk 
is ook nog, dat de aandoeningen bij de tragedie heel gemakkelijk 
met dit soort medelijden zullen beginnen en dan langzamerhand van 
daaruit de losmaking van de angst zullen activeren. Het drama 
presenteert zich toch allereerst als lijden van een ander dat ontroert ; 
maar dat kan, wanneer men binnen de gevoelsmatige orde blijft, ook 
zo diep ontroeren, dat de dreiging voor zichzelf groter wordt dan 
voor de ander. Aristoteles plaatst immers de oorsprong van de angst 
in de fantasie. Toch kunnen op zichzelf de twee passies ook in om
gekeerde volgorde ontstaan, zoals velen dat vaak in Aristoteles ge
ïnterpreteerd hebben. Dat n.l. de angst geraakt wordt, omdat men 
het leed onmiddellijk op zichzelf betrekt, maar dat men zich lang
zaam van het ik-betrokkene hierin bevrijdt door het leed van de 
ander als van de ander te voelen of door zich solidair te voelen met 
het algemeen menselijk lot, en daardoor minder de spanning van 
de angst te ervaren. Doch hierover zegt Aristoteles niets. 

Hij herhaalt dezelfde princiepen als bij de angst : gelukkige men
sen (en dat is beslist niet Christelijk!) en mensen die reeds van 
alles ondervonden hebben kennen geen medelijden. Dit gevoel slaat 
aan bij mensen, die zich in een middenpositie tussen deze beide 
uitersten bevinden: oí μεταξύ τούτωνsso). Grote angst drijft het 

6 4 6 ) 1385 b 13-16. — Ook deze omschrijving heeft Thomas van Aquino van 
Aristoteles overgenomen : S. Theol. II II q. 30, 1 ad 2 ; q. 32, 9 ad 3 ; q. 106, 
3 ad 1. 
6 4 7 ) Kommerell, o.e., Ы. 67: ook het medelijden-begrip van de Stoa is anders dan 
bij Aristoteles. 
" β ) Bormann, Katharsis, o.e., Ы. 231. 
в « ) Kommerell, o.e., Ы. 93-4. 5™) 1385 Ь 32. 
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medelijden uit, men is dan te zeer bij zijn eigen leed 5 5 1 ) . Dezelfde 
objecten die angstaanjagend zijn, kunnen ook meelijwekkend wor
den 5 5 2 ) . Overeenstemming van leeftijd, levensgewoonten, deugden, 
stand, geslacht e.d. wekken bijzonder het medelijden op, omdat men 
dan meer geneigd is te denken, dat het jezelf kan overkomen5 5 3). 
Men maakt deze dreiging meer „nabij" door de schijn aan te nemen 
het kwaad voor ogen te stellen in lichaamshouding, stem, kleding, 
enz . 5 5 4 ) . —' Dit gegeven is natuurlijk onmiddellijk bruikbaar voor 
de tragediedichter, die de affecten juist door zijn levendig acteren 
opwekt. Daarom heeft b.v. iets dat op een afstand van tienduizenden 
jaren staat niet die dreiging5 5 5). Hieruit is begrijpelijk, dat de 
Griekse tragedie ons tegenwoordig niet altijd meer raakt als ka-
thartisch, hoezeer we ook kunnen opgaan in stijl, dramatiek, e.d. 
De problematiek ligt dan te ver van ons af, om er zo persoonlijk in 
betrokken te raken als voor katharsis nodig is. Zo zal niemand meer 
de Dionysos-figuur uit de Bakchai van Euripides als een bedreiging 
voelen, maar men zal de nabijheid van een dreiging eerder voelen 
in een algemeen-menselijk probleem, zoals dat van Oidipous of 
Antigone. 

Bij de typologie van de jeugd en de ouderdom staat ook nog een 
korte beschouwing over het medelijden: 1388b31 - 1390a29. — 
De jeugd is geneigd tot medelijden, omdat zij in haar onschuld alle 
mensen als beter ziet dan zijzelf, en daarom gauw denkt, dat de 
mensen iets ondervinden wat zij niet verdienen5 5 6) . De jongeren 
hebben meelijden uit welwillendheid (dus niet zo ego-centrisch), de 
ouderen echter uit zwakheid ; de laatsten denken, dat alle kwaad 
hen persoonlijk bedreigt, dat alles „dichtbij" i s 5 5 7 ) . Aristoteles kent 
dus nog wel varianten van meer of minder egoïstische vormen van 
medelijden. 

Het begin van het lile Boek is nog interessant als conclusie en 
bevestiging van het voorafgaande, voor zover ik dat in verband met 
de tragedie geïnterpreteerd heb. Daar staat namelijk, dat de wel
sprekendheid hetzelfde bewerkt als het toneel5 5 8) door het ge
bruiken van de stemflecties559). Niets heeft juist zo'n kracht tot 
uitbeelding als de s tem 5 6 0 ) . Ik heb dus terecht ook de retorische 
techniek op de tragische katharsis toegepast. 

Б 5 1 ) 1385 b 33-4. 6 5 5 ) 1386 а 29-31. «εβ) н о з ь 22-6 ; 32-5. 
Б 5 2 ) 1386а4 . . Б 5 в ) 1389 b 8-10. ™о) НОЗЬ 27-30. 
5 5 3 ) 1386а24-6. 5 5 7 ) 1390а 19-21. ε«0) Н04а21-2. 
З В 4 ) 1386а31-Ь7. 

188 



d. Problemata 

In het vorige hoofdstuk heb ik Probi. XXX, 1 besproken, en de 
authenticiteit van dit problema is wel tamelijk duidelijk geworden. 
Van de andere problemata, die misschien wel in deze periode ont
staan zijn 5 6 1 ) , maar ook nog gedeeltelijk tot de overgangsjaren van 
Aristoteles kunnen behoren, kunnen we deze zekerheid niet geven. 
Daarom lijkt het mij beter er niet op in te gaan. Uit de groep van 
Problemata nog sporen van authentieke gegevens te distilleren, lijkt 
mij een afzonderlijke studie, die echter misschien wel de moeite 
waard kan zijn. — In de problemata worden immers behandeld : 
medische kwesties (Bekker 859-866), de angst (887-889), de krasis 
(909-910), de muziek (917-922), angst en dapperheid (947-949), 
de matigheid (949-950), de prudentie (953-957). Bovendien geeft 
Firmin-Didot nog een serie van tot dan toe onuitgegeven Pro
b l e m a t a 5 6 2 ) , waarin met name nog iets na te zoeken zou zijn over 
de somatische katharsis 5 6 3 ) . Maar dat zou ons te ver voeren. 

Daarom zou ik alleen als voorzichtige conclusie willen poneren, 
dat Aristoteles toch wel zoveel gesproken heeft over katharsis, dat 
ook zijn opvolgers nog met de bestudering van deze kwesties zijn 
doorgegaan. Ook de teksten van Proklos en Jamblichos wijzen in 
deze richting 5 6 4 ). 

e. Parva Natucalia 

Voor de tijd van het Lykeion rest ons nog te bespreken 5 6 5 ) : De 
Sensu et Sensibilibus, De Memoria et Reminiscentia, De Somno, 
De Insomniis, De Divinatione per S o m n u m 5 6 6 ) . 

In De Sensu et Sensibilibus worden de passies nogmaals erkend 
als een gemeenschappelijk bestanddeel van ziel en l i c h a a m 5 6 7 ) . Dit 
pleit voor een totalitaire opvatting over deze levensprocessen, met 
welke opvatting de katharsiskwestie zeer nauw samenhangt. W a n t 
als er eenheid is in de mens, is het voorzichtig kathartisch integreren 
van het gevoelsleven in het redelijke een zinvol en natuurlijk proces. 

6 8 1 ) Zie Ы.37. e « ) Zie boven, Ы.51. 
«*) Deel IV, Ы. 291-334. евз) Zie boven, Ы. 37, 40. 
S№S) Ы. 310. 311,313. 
^ 5 8 ) Bekk. 436-464 ; voor deze en de nog te bespreken werken geldt de opmerking 
van Allan : ,,Α consistent doctrine is presented in the Ethics, and amplified in the 
psychological treatises". D. J. Allan, Aristotle's account of the origin of moral 
principles ; Act. du XI Congr. int. de Philos., Bruxelles 1953, Vol. XII, Ы. 121. 
в в 7 ) 436 a 6-10. 
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Een interessante kwestie wordt opgeworpen in Cap. VII met de 
vraag, of men twee dingen tegelijk in zijn zinnen kan opnemen ; of 
dat een sterkere beweging hier de minder sterke uitdrijft, zoals men 
b.v. kan zien, wanneer men door een grote angst gepreoccupeerd is. 
Het als voorbeeld naar voren halen van de angst laat zien, dat het 
probleem voor de gehele zinnelijkheid belangrijk is en niet alleen 
voor de zinnelijke kennis, ofschoon vanuit de laatste geargumen
teerd wordt. Aristoteles beschrijft dan de condities waaronder 
samenvallende zinnelijke indrukken elkaar versterken, uitstoten, 
samengaan of niet samengaan, en komt tot de conclusie568), dat er 
bij een samenvallen van zinnelijke indrukken altijd een zekere een
heid van indrukken moet ontstaan, hetzij binnen hetzelfde zintuige-
lijk vermogen, hetzij — voor samengaande indrukken van verschil
lende vermogens •— binnen een apart vermogen, omdat deze totaal
indruk een formeel andere gewaarwording is. Er is dus ook op het 
terrein van de zinnelijke kennis een totaliserende factor, die af
zonderlijke indrukken tot één geheel verbindt, terwijl die indrukken 
voor het analyserend verstand onderscheiden zijn. De latere, Scho
lastieke wijsbegeerte heeft deze totaliserende factor „sensus com
munis" genoemd en hem gezien als een strikt reëel onderscheiden 
potentie5"39). 

Wanneer we deze leer mutatis mutandis op de zinnelijke 
strevingen toepassen, dan moeten we wellicht ook op dit gebied een 
totaliserende factor aannemen. Is dat de δρεξις, die wil, θυμός en 
επιθυμία verbindt ? Of is het iets anders ? Aristoteles zegt het ons 

niet precies. Eén ding is zeker, dat juist de unificerende, totaliserende 
kracht van de menselijke levensverrichtingen dat moet zijn, waarvan 
we bij de katharsis als resultaat „gemengde gevoelens" geconsta
teerd hebben, die, hoewel ze „ziek" zijn, toch zo sterk met elkaar 
verbonden liggen en die daarom zo moeilijk en alleen onder be
paalde, prudent uitgevoerde technieken los te maken zijn voor de 
hogere integratie. Deze, reeds in het zinnelijke op zichzelf liggende 
totaliserende factor maakt ook begrijpelijk, dat de unificatie van be-

« 8 ) 449alv.v. 
eeD) De formule van Ross, (Parva Nat., Ы. 35) kan Scholastiek en niet-
Scholastiek verzoenen. We hebben bovendien voor ons betoog de sensus com
munis niet per se nodig als apart vermogen, maar slechts als aanwezige potentie 
of tendentie in de mens. Ross zegt : „We must think of sense as a single faculty 
which discharges certain functions in virtue of its generic nature, but is also 
specified into the five senses". 

190 



paalde passies de redelijke organisatie vóór kan zijn, zoals in het 
Leontios-verhaal van Platoon5 7 0) of in het duidelijke beeld van 
Aristoteles over die slaven en die honden, die te snel „conclu
deren" 5 7 1 ) . — Dit zijn dus echt fouten van de menselijke kwali
teiten en men ziet ze daarom gemakkelijk aan voor een redelijke 
integratie. 

De Memoria et Reminiscentia behandelt in het eerste Hoofd
stuk 5 7 2 ) de herinnering voor zover ze de feiten vastlegt. Aristoteles 
ziet de potentie van de herinnering als iets sensitiefs en de aan
doening van het geheugen als een πάθος 5 7 з ) . Geheugen is voor 
hem een functie van de fantasie, en de fantasie is niets anders dan 
de totaliserende factor van de zinnelijke kennis, de samenbundelende 
potentie van alle zintuigelijke indrukken, die hij hier κοινή αίσθησις 
of πρώτον αίσθητικόν noemt. Al wat onder de fantasie valt, valt ook 
onder het geheugen. Ook het verstandelijk geheugen ligt bij hem 
primair in de sfeer van de zinnelijkheid. Hij vergelijkt deze functie 
met de indrukken van een zegelring. Het geheugen kan tenslotte bij 
hem ook gevoelsindrukken (strevingsindrukken) vastleggen. Hieruit 
blijkt dus, dat de zinnelijk-totaliserende factor in de mens juist in 
zijn functie van geheugen, juist in zijn conserverende potentie weer 
heel sterk de „gemengde gevoelens" antérieur aan het verstand kan 
binden, zelfs wanneer ze in een opeenvolging van tijd ontstaan zijn. 

Het tweede Hoofdstuk van dit traktaatje 5 7 4) bespreekt het „zich" 
te binnen brengen". Aristoteles erkent hierbij wat de latere psycho
logie „associatieve processen" noemt, maar poneert daarnaast, dat 
het „zich herinneren" veelmeer een verstandelijk zoeken is. Natuur
lijk, dit is een verstandelijk zoeken naar een primair zinnelijke 
inhoud van het fantasiebeeld. Hij zet dit heel mooi uiteen aan de 
hand van het voorbeeld der melancholici, mensen die volgens hem 
teveel door fantasiebeelden gedreven worden. Deze mensen kunnen 
zich vaak iets niet te binnen brengen, en dat komt, omdat zij met 
het zoeken naar de bewaard gebleven fantasie-indrukken iets 
lichamelijks in werking zetten, dat met passie gepaard gaat, en dus 
niet zomaar tot stilstand te brengen is. (Melancholici zijn immers 
passioneel gedisponeerd in de leer van Aristoteles). Het vergaat hen 
als mensen die iets gooien en door de kracht van hun worp niet meer 

eTO) Boven, Ы. 63. Б7:1
) 449 b 5. 

6 T 1
) Boven, Ы. 171.

 Б
™) 451 а 18 - 453 Ы 1 . 

β 7 2
) 449 Ь4-451 а 18. 
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op hun benen kunnen blijven staan. Daarom kunnen ook angst en 

toorn, wanneer ze eenmaal iets in beweging gezet hebben, niet ge

makkelijk tot stilstand gebracht worden, omdat datgene wat ze in 

beweging gezet hebben (dit is vanzelf in de gehele context iets 

zinnelijks-Iichamelijks) tegenbewegingen gaat maken en ze dus zo 

in hetzelfde kringetje op en neer schommelen 5 7 5 ). — Kunnen we 

een mooiere uitspraak hebben over de beperktheid van een regu

lering en schijn-integratie van passies op lager niveau ? Over een 

regulering door passies onderling, over de spanningen die deze ge

mengde gevoelens meebrengen ? En volgt hieruit niet als conse

quentie, dat men met grote prudentie de passionele wereld moet 

benaderen om geen moeilijk los te maken deining van passie tegen 

passie te weeg te brengen ? Met name wordt bij Aristoteles in dit 

verband weer de angst ter sprake gebracht 5 7 6 ) , en daarmede ook 

indirect de typisch Aristotelische vorm van medelijden. Op de angst 

slaat ook primair zijn uitspraak over de beperktheid die dit mee

brengt, wanneer deze klaarblijkelijk op de „onderliggende" lust

gevoelens stoot. Het kathartisch proces was er dan ook een van 

verruiming door het losmaken van de gezonde energie en de daarin 

inherente gezonde lust. 

De Somno et de Vigilia577) schrijft de slaap toe aan het buiten 

werking gesteld worden, het in rust zijn van de sensus communis, 

die hier κοινή δύναμις heet, omdat „alles daarnaar convergeert" : 

προς δ συντείνει τ<3λλα578). Door dit vermogen is men zich de in

drukken van zijn zinnen bewust 5 7 9 ) en slaap schakelt juist het 

bewustzijn u i t 5 8 0 ) . ·— Onnodig, hierbij aan te stippen, dat we ter

loops nader worden ingelicht over een verder aspect van deze be

langrijke zinnelijke potentie. 

De Insomnüs 5 8 1) is niet in alle opzichten duidelijk te verklaren, 
maar bevat toch wel elementen voor deze studie. Een droom is voor 
Aristoteles een „aangedaan worden" van de zinnelijke kennis en 
berust in dezelfde potentie, waarin de slaap berust. Het is iets van 
de fantasie 5 8 2 ) . 

Het tweede Hoofdstuk vermeldt terloops, dat de mens zich in 
passionele toestand gemakkelijk kan vergissen omtrent de zinnelijke 
kennis, b.v. bij angst, verliefdheid, toorn. Men wordt dan bedrogen, 

б75) 453aH-27. 5 Τ β) 455 а 15-17. 
β7«) 453 а 26. Б 8 0 ) 455 Ь 1 . . ; 458 а 25-32. 
»") 453 Ы 1 - 458 а 32. ε Β ι ) 458 а 33 - 462 Ы 1 . 
в7») 455 а 34. 5№t) 459 а 18-22. 
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omdat de zinnelijke indruk lijkt op iets anders. Dit komt hierdoor, 
omdat kritisch oordelen en fantasiebeelden hebben niet berust bij 
dezelfde potentie5 8 3) . Hieruit volgt, dat het Aristotelische reële 
onderscheid tussen de samenbundelende kracht van het verstand en 
die van de zinnen een belangrijk fundament is voor de mogelijkheid 
van een premature organisatie op lager niveau. 

Het derde Hoofdstuk5 8 4) geeft een mooie beschrijving van het 
verschil tussen de toestand van waken en slapen. Hij laat zien, hoe 
in de slaap veel dingen verwerkt worden, die in wakende toestand 
door een menigte van verstandsindrukken en zinnelijke indrukken 
geen kans gekregen hebben om op te vallen ; met name de kleinere 
dingen. Dit pleit voor de autonome kracht van de sensus commu
nis 5 8 5 ) , juist in die dingen, die niet tot het niveau van een redelijke 
integratie komen. 

De Divinatione per Somnum5 8 6) geeft geen nadere bijzonder
heden voor deze studie. Het is echter wel een bewijs voor Aristo
teles' belangstelling voor de psychologie van het gevoelsleven. Hij 
probeert de voorspellende kracht van de dromen zoveel mogelijk 
natuurlijk-psychologisch te verklaren, heeft aandacht voor het tele
pathische hierin en voor de droomsymboliek. 

f. De Anima 

Dit traktaat, het eindpunt van Aristoteles' wijsgerige ontwikke
ling 5 8 7 ) , bevestigt duidelijker dan al hetgeen ik hier tevoren uiteen
gezet heb de grote eenheid van het menselijk zijn, zowel op het 
hoogste niveau, alsook op het lagere niveau, met daarbij de mogelijk
heid —' wegens de menselijke beperktheid — van een integratie op 
lager niveau, terwijl de mens toch fundamenteel geschikt blijft tot 
een hogere integratie. 

Omdat echter veel van dit alles in het voorafgaande reeds uiteen
gezet is, kan ik toch tamelijk kort zijn en vermeld daarom alleen 
maar nieuwe dingen of duidelijker formuleringen. 

Het gevoelsleven is sterk afhankelijk van het lichamelijke, maar 
zelfs het verstand is er afhankelijk van, juist in zijn gebondenheid 

ем) 460 b 3-18. 
e8*) 460 Ь 28 v.v. 
8 8 Б ) Dit is een geheel ander aspect van de sensus communis dan dat van De 
Somno (boven Ы. 192). Daar is sensus communis het zinnelijk bewustzijn, dat juist 
tijdens de slaap uitgeschakeld wordt. ^ 7 ) Zie boven, Ы. 39. 
ее«) 462 а 12 - 464 b 18. εββ) 403 a 6-9 ; 15-19. 
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aan de fantasie als sensitieve funct ie 5 8 8 ) . Deze nauwe band tussen 

passies en lichamelijkheid verklaart ook de mogelijkheid van aan

doeningen van de passies die inadequaat zijn aan het object dat hen 

prikkelt. Soms wordt de passie n.l. niet gewekt door zeer sterke 

affecten, en soms door heel geringe affecten. Dat komt, omdat dan 

het lichamelijk substraat niet of wel kan meewerken. Soms ontstaat 

zelfs zonder uitwendige prikkel toch een angstgevoel vanuit de 

loutere lichamelijkheid5 8 9). Passies zijn dan ook λόγοι Ινυλοι, 

d.w.z., vormen die in de materie inherent z i j n 5 9 0 ) . 

De eenheid van ziel en lichaam is zo groot, dat men niet kan 

zeggen „de ziel is toornig", maar „de mens is toornig" en wel door 

zijn ziel : TTJ ψυχή 591), 

Ook de streving —• ορεξις .— vertoont zo'n typische eenheid in 

zichzelf en in verband met de rest van de mens, dat het dwaas is, 

hoezeer het ook iets anders is, het όρεκτικόν van de rest los te 

scheuren, daar de ziel, die in alles is, deze streefkracht is in het 

redelijk leven en in de onredelijke θυμός en επιθυμία 592). 

Zeer groot is ook de samenwerking tussen de zintuigen 5 9 з) | maar 
voor het specifiek onderscheiden object van de zintuiglijke samen
bundeling moet men toch een sensus communis aannemen : αΐσθησις 

κοινή 594). Hij ziet dan de sensus communis met name als een zich 

bewust zijn van zijn eigen zintuiglijke indrukken 5 9 5 ) . 

Begrijpen en redelijk kennen is ook een zeker α'ισθάνεσθαι : dit 

is bij Aristoteles de term bij uitstek voor zinnelijke kennis. Het ver

stand en de zinnelijkheid zijn immers een kennen en oordelen van 

wat i s 5 9 6 ) . Men ziet dus, hoe verleidelijk in zulk een verband een 

concluderen op lager niveau is 5 9 7 ) . 

De fantasie is in wezen iets anders dan zinnelijke kennis (bedoeld 

is natuurlijk : dan zinnelijke kennis van de uitwendige zintuigen) en 

iets anders dan het denken. Maar de fantasie werkt niet zonder 

zinnelijke k e n n i s 5 9 8 ) . Denken is dan ook gedeeltelijk fantaseren, 

het omvat fantasie 5 9 9 ). De mensen worden daarom vaak door hun 

e88) 403 а 6-9; 15-9. 
689) 403 а 19-25 ; dit is een sterk gegeven voor een „Aristotelische dieptepsycho
logie" en dus ook voor de authenticiteit van Probi. XXX, 1. Zie boven, Ы. 107 v.v. 
5 9 0 ) 403 a 25-6. Б 9 3 ) 424 b 22 v.v. 
6 9 1 ) 408Ы-15. 6 9 4 ) 425 а 27. 
Б К ! ) 414 Ы-2; 432 b 2-7. 
б 9 5 ) 425 b 11-17; vergelijk De Sonino 455 a 12. 
Б 9 в ) 427 а 19-21. 5 9 8 ) 427Ы4-5. 
6 9 7 ) Zie Ы. 191. E 9 9 ) 427 Ь 27-8. 
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fantasie geleid, vooral wanneer het verstand door passies, ziekte of 

slaap verduisterd i s 6 0 0 ) . Zij volgen dan de fantasie tegen hun ver

stand in 6 0 1 ). .— Het is immers weer zo verleidelijk, omdat het rede

lijke en de redelijke ziel alles zo doordringt, dat ook een lagere 

integratie zeer gauw een schijn van redelijkheid krijgt (Leontios!). 

Het verstand ziet immers iets, door zich over te buigen naar de 

fantasie-beelden, en zoals de dingen daarin afgebeeld liggen als te 

vluchten of als iets dat nagestreefd moet worden, zo wordt het ver

stand ook bewogen, zolang het bij het fantasiebeeld blijft. Z o kan 

het b.v. een fakkel voor vuur aanzien, een vage beweging voor een 

vijand. Het is de zinnelijke sensus communis die dan de drijvende 

kracht is 6 0 2 ) . Z o kan dus ook de ορεζις tegen het verstand ingaan, 

omdat ze geleid wordt door het schijnbaar goede 6 0 3 ). — Men denke 

bij deze uitspraak weer aan „schijndeugd" 6 0 4 ) . 

Op zichzelf heeft het verstand de kracht om vooruit te zien, ter

wijl een hartstocht, zoals de επιθυμία meer op het onmiddellijk tegen

woordige gericht i s 6 0 5 ) . Blijft men dus door een haastige „con

clusie" in het onmiddellijk tegenwoordige hangen, dan ontstaat het 

gespannen gevoelsmatige handelen, waarvan de gevolgen door een 

katharsis opgelost kunnen worden, daar deze weer de eenheid van 

lust en redelijkheid herstelt. 

«o«) 429 a 5-8. «os) 431b 2-12. 
e0 1) 433 a 10-11. «x»3) 433 a 20-30. 
^*4) Zie ook Ы. 45. — Samenvattend kent Aristoteles drie manieren van „be
weging" in de ziel : a. uitgaande van een zinnelijke streving die de wil in be
weging zet ; b. uitgaande van een wilsstreving die een zinnelijke streving opwekt ; 
с uitgaande van een zinnelijke streving die weer een andere zinnelijke streving 
opwekt (434а 13-17). 
β»5) 433 b 5-10. 

195 



H O O F D S T U K V 

Is de katharsis-leer van Aristoteles 

nog actueel? 

DE vraag, die in de titel van dit laatste hoofdstuk gesteld wordt, 
is eigenlijk al impliciet opgelost door mijn methode van in 

chronologische volgorde lezen en interpreteren van de teksten van 
Aristoteles in Hoofdstuk II, III en IV. Ik meen, dat ik zijn teksten 
getrouw en op de voet gevolgd heb, en dat ik daardoor misschien 
niet erg synthetisch ben geweest, maar wel filologisch prudent * ). 

Wanneer ik nu een uitdrukkelijk antwoord ga geven op de vraag, 
of deze leer van Aristoteles nog actueel is, dan ben ik wel ge
dwongen tot een synthese. Ja, deze synthese zelf is de kern van 
mijn antwoord, dat heel beslist positief luidt. W a t hierin als wijs-
gerig-psychologisch feitenmateriaal ligt, is zuiver Aristotelisch. De 
verwijzingen in de volgende tekst mogen dat verduidelijken. De 
groepering van het materiaal en het laswerk van de verbindende 
tekst is echter voor mijn persoonlijke verantwoording. Met dit voor
behoud mag ik dan wat volgt als een „synthese" van Aristoteles' 
katharsis-leer aanbieden. Constructief voor deze synthese was ook 
nog, hetgeen ik op Ы. 172-6 als „hypothese" plaatste om de φόβος-
en Ελεος-teksten, die daarna volgden, duidelijker te laten spreken. 
Niet alles van het bovenstaande behoef ik dus te herhalen. Wel zal 
ik citeren, maar niet iedere formulering is precies met teksten te 
beleggen : ze spruit vanzelf voort uit het boven gezegde. Ik laat ook 
meespelen, wat degenen die Aristoteles kennen over het algemeen 
als leer van hem aanvaarden, en dat geldt voornamelijk voor de rol 
die wordt toegekend aan de leer omtrent de σωφροσύνη in zijn 
denken. W e zijn deze herhaaldelijk in haar verschillende facetten 
tegengekomen 2), maar volledig uitgewerkt heb ik deze leer niet 
gegeven. Het leek mij voldoende, haar te beschrijven, zoals ik ze bij 
de katharsis-teksten vond. 

Het menselijk leven verschijnt ons als het leven van een geïncar
neerde geest. Zowel een globale indruk als een partiële beschouwing 

!) Zie boven Ы. 74-5. 2 ) Zie o.m. boven, bl. 163. 
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geeft ons telkens weer een indruk van de fundamentele eenheid van 
de menselijke natuur, hetzij wij bij deze geïncarneerde geest of „be
zielde lichamelijkheid" het zuiver geestelijke beschouwen, hetzij het 
lichamelijk-biologische, hetzij het sensitief-psychische. Vooral deze 
laatste sfeer van de zinnelijkheid, die bijzonder interessant is voor 
de leer van de katharsis, bezit diepe, in haar wezenheid ingeschreven 
connecties met het hoger gelegen redelijke leven en met het lager 
gelegen lichamelijke zijn3). 

Behalve de eenheid ligt er echter in de mens, wegens zijn ge
bondenheid aan het tijdelijke en het voorlopige, ook een tendens tot 
dissociatie. En het is juist deze ontbindende kracht, welke een her
stel tot eenheid nodig heeft, welk herstel in bepaalde gevallen een 
kathartisch proces zal zijn. 

Aangezien ons denken altijd partieel is en temporeel voortschrij
dend, ook wanneer men een synthese wil bouwen, moet ik metho
disch de Aristotelische katharsis duidelijk maken vanuit de partiële 
levensverrichtingen en is dus de synthese niet volledig te formuleren. 

De zuiver geestelijke krachten van de mens zijn z'n verstand en 
wil, en de fundamentele eenheid van de mens is uiteindelijk veroor
zaakt door deze geestelijke vermogens4). Alle kennis convergeert 
naar het verstand en alle handelen dat binnen het bereik van de 
mens ligt appelleert aan zijn wil of wordt er door veroorzaakt. Het 
verstand heeft wegens zijn geestelijke essentie een vooruitziende 
kracht en is niet gebonden aan het momenteel voor de hand liggende 
(boven, bl. 171, 195). Omdat het verstand niet aan het ogen
blikkelijke gebonden is, heeft het geen haast, stempelt het de rust 
van de grootmoedige mens (Ы. 172) en van de man die echt dapper 
is (177-8). De rede heeft uit zichzelf al iets overtuigends, zonder 
dat men „kracht hoeft te zetten" (182). Daarom is de rede niet 
despotisch in haar bewind over het menselijk gevoelsleven, maar 
heeft zij de koninklijke rust van een politische leiding (181), die 
a.h.w. tegenstrijdige meningen toelaat en zonder dwang toch wel 
haar doel weet te bereiken. Dwang hecht meer waarde aan het con-

3 ) Cfr. ook : Veronica Kircher. Dit boek behandelt het geïncarneerde willen en de 
vormbaarheid van het gevoelsleven tot het vrije willen. „Geïncarneerde geest" 
versta ik volgens Strasser (o.e. Ы. 161) zó, dat de mens in geheel zijn concreet 
bestaan tegelijkertijd organisme en geest is. 
4) Zie Strasser, o.a. bl. 66, waar hij zegt, dat de „zin" van lagere „Schichten" 
op het eind pas duidelijk is, maar reeds vanaf het begin de ziel is van de daad. 
Vergelijk verder Strasser Ы. 69, 71, 95,97,100. 
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crete nu, terwijl de rede καθόλου is en daardoor in het grote verband 

ordent (128-9). 

De geestelijke wil of redelijke streefkracht heeft in alles de ken

merken van het verstand. Willen is een tendentie naar een goed 

(182), niet primair dit of dat goed, maar het goede in het algemeen, 

of, al wat goed is. Als redelijke wil is het daarom meer een algemene 

gerichtheid dan een despotische dwang. De wil heeft iets vanzelf-

sprekends, zoals de juiste overtuiging, en kenmerkt zich dus meer 

door rust dan door spanning. De empirisch vast te stellen spanning 

moet dus door iets anders veroorzaakt zijn als door de wil. 

De gehele geestelijkheid van de mens doet zich echter voor als 

iets dat in aanleg wel aanwezig is en feitelijk de menselijke existentie 

bepaalt, maar dat van de andere kant, wegens het zijn in het nu, ook 

„te verwerkelijken" is. De wezenstrekken van de mens, zoals de 

wijsgeer die beschrijft, treden niet onmiddellijk in hun volle omvang 

aan het licht, maar de mens is „op weg" naar datgene wat men van 

zijn wezenlijke krachten kan verwachten 5 ) . Het hoogste te bereiken 

resultaat is de eudaimonie, die wederom bestaat in de activering van 

de hoogste akt van zijn hoogste vermogen : de verstandelijke con

templatie (91-2, 104, 106). Deze contemplatie is ook het hoogste 

goed, de hoogste vorm van zedelijkheid en het meest intense geluk, 

en is daarom de volmaaktste congruentie van handelen en onder

gaan (158-60, 165-6). Daarom geeft de eudaimonie ook de grootste 

autarkie in het onbelemmerd zijn van de menselijke activiteit en de 

grootste veiligheid (182). 

Omdat het hoogste doel niet „gegeven" maar „te verwerkelijken" 

is en de hegemonie van verstand en wil een „harmonisch zich ont

plooien" is (42, 85, 86, 92, 154-5, 163), vertoont alle deugd

activiteit en alle opvoeding en leiding van mensen een afgewogen 

geleidelijkheid (85, 96-7, 98, 99). De σωφροσύνη, die alles moet 

leiden in de mens zelf en vanuit hemzelf in anderen, vertoont juist 

als redelijke kracht dit eenheid brengen in een wisselende veelheid 

van handelingen en omstandigheden, dit in iedere situatie het juiste 

kunnen kiezen en doen (177, 182, 184, 192). Zij heeft wegens haar 

wisselend en gevarieerd werk een rijkdom van maatstaven, mogelijk

heden, verschijningsvormen en namen : δυνατόν, πρέπον, μέσον, 

ορθός λόγος, εΙκός, επιεικές, άναγκαΐον, καθόλου, καιρός (103, 104, 

126, 128, 129, 137, 139, 152, 155, 157, 163, 177, 182, 183-4, 192). 

β ) Kircher, o.e. Ы. 176. 
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Maar deze verscheidenheid is de rijkdom en soepelheid van de ene 
rede, gesteund door de wil als tendentie naar het goede. De samen
werking van wil en verstand hierin ligt het beste gecondenseerd 
in de kernachtige uitdrukking : εΐ δέ μέσως ε5 6 ) . Het goede, dat het 
wilsobject is, wordt hier als vast predikaat toegekend aan de norm 
van prudentie en deugd : het juiste midden. Predikaat en subject zijn 
hier zelfs omkeerbaar. De term μέσως of μέσον kan bedriegen. Het 
is geen mathematisch midden (128, 152), maar een harmonisch 
midden tussen de autarkie van een losgeslagen passie en de be
perking van een niet-meewerkende passie : υπερβολή en Ιλλειψις. 
Dit meson is dus eerder een ,,top" dan een middelmaat en wordt ook 
afgemeten naar de top: het doel, het goede, het hoogste g o e d 7 ) . 
Deze finaliteit van de deugd is leidinggevend voor de gehele prak
tische activiteit van de mens (177). Daarom gaat de beoefening van 
de ethiek, de welsprekendheid, het toneel en de muziek van een
zelfde soort technische vaardigheid uit en van dezelfde maatstaven 
van μεσότης (99-100, 103, 129, 152-3). Juist om de uiteindelijke be
slissing die de rede hierin heeft, is de poëtische techniek een zedelijk 
veilige techniek (130-1). 

Een aldus opgevat mensenleven heeft in de cultureel-economische 
structuur van de Atheense polis een tijdelijke waarborg en con
cretisering gehad als σχολάζειν (44, 94-6, 169). Aan deze culturele 
vormgeving kleefden fouten, maar het grondbeginsel van de vrijheid 
is wel van alle tijden, omdat een uitgroei van innerlijke structuur 
uiteindelijk ook door innerlijke maatstaven bepaald wordt en door 
een loutere uiterlijke aanpassing niet tot zijn recht komt (82, 83, 
167, 171, 178, 183). Belangrijk voor alle tijden is in deze leer 
de dienstbaarheid van het nuttige als voorbijgaand en als middel 
aan het zedelijk goede en het lustvolle8) (44, 47, 162, 164). Wan
neer men aan het nuttige finaliteitswaarde gaat toekennen, is men 
onvrij (46-7) en beperkt (μικρολογία; 46, 162-3). 

Dit ideaal van vrije, volkomen redelijke en van binnenuit geleide 
deugdzaamheid moet men echter reëel zien : de mensen zijn ver
scheiden van aanleg en zoals het hier geschetst is, is het ideaal 
alleen bereikbaar voor een zekere élite van begaafden, ook in morele 

e) 1105 b 28. 
7) Delabays, Ы. 23, 35, 37, 43, 59, 60. Daarom zegt ook van der Meulen: De theo
rie van het meson is het diepste van Aristoteles' wijsbegeerte (Ы. 3). 
8) Vergelijk Pieper, o.e., die o.m. (Ы. 13-4) het vrlj-zljn een der fundamenten 
van de Westerse cultuur noemt. 
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zin (169-70) 9 ) . Aristoteles kent het voorlopig berusten in een inte

gratie op lager niveau bij kinderen (85, 106), bij minder bedeelden 

(85, 102), bij zieken en geestelijk gestoorden (106). Omdat men 

altijd naar de natuur, d.i. naar de natuurlijke aanleg moet kijken, is 

dit voor hen het hoogste dat zij bereiken kunnen en dus goed (155-6, 

169). Aristoteles kent daarnaast een niet bereiken van het hoogste 

doel bij mensen die wel goed aangelegd zijn, maar feitelijk bewust 

daarvan afwijken (160-1, 164, 170, 178). 

Het sensitieve in de mens is, evenals het redelijke, een kennen 

en een streven. Het heeft verband met het hoger gelegen geestelijk 

aspect en met het lagere lichamelijke. Er ligt vanuit de fundamen

tele eenheid van de bezielde lichamelijkheid al voordat men bewust 

gaat ordenen en handelen een objectieve redelijkheid in de zinnelijke 

vermogens uitgedrukt, die „te verwerkelijken" is tot bewuste inte

gratie en leiding (85, 86, 92, 158-9, 165, 171, 177-8, 180), maar 

die ook in zichzelf al een tendentie heeft naar ordening (154), een 

powf] en δύναμις (156) 1 0 ) . 

De zinnelijke kennis stroomt ons toe vanuit de uitwendige zin

tuigen, maar heeft ook een vermogen tot samenwerking, ordening, 

afsluiting 1 1), conserveren en reproduceren binnen de zinnelijkheid 

zelf, κοινή αίσθησις, πρώτον αίσθητικόν, κοινή δύναμις, μνήμη, 

φανταστικόν genoemd, al naar gelang de functies die dit vermogen 

(vermogens? kracht?) momenteel vervult (190, 191, 192, 193, 

194, 171). Deze sensus communis vormt dus de grondslag voor de 

voorlopige integratie van de zinnelijke waarnemingen (190), zodat 

alle indrukken daarnaar convergeren ( 192 ), maar zij vormt ook de 

voorwaarde tot de geestelijke kennis en heeft in haar functie iets 

gemeen met het verstand (192). Z o ligt het verstandelijk geheugen 

B ) Kircher, o.e. Ы.40 (cfr. Ы. 190): „Die menschliche Geistestätigkeit ist abhängig 
von einer Normalsituaiion des Körpers und der Umwelt." 
1 0) „Et nous devons parler d'une sagesse du corps lui-même, car l'esprit ne 
prétend pas exercer sur ce dernier un pouvoir „despotique". Sa „politique" n'est 
pas seulement „d'apprivoisement, de persuasion, de lente et difficile éducation", 
elle épouse des lois qui sont inscrites dans les muscles, dans les glandes, dans les 
rythmes du coeur, dans les nerfs, dans le cerveau": Régamey, o.e., bl. 339-40. 
1 1 ) Deze ordende afsluiting, zinvolle wijze van zijn en beleven, eigen wettelijk
heid en eigen rijkdom van de zintuiglijke wereld ligt ook uitgedrukt (misschien 
eenzijdig, maar als tegenstelling met Descartes en Pavlov (bl. 1-82) toch wel 
juist) in het mooie boek van Straus. Voor Straus zijn de afzonderlijke zinnen 
verschijningsvormen van een en dezelfde communicatie, voor hem is het „Empfin
den" een totaliteit en is de pathistische houding typisch voor de zinnelijke wereld 
(Straus, o.e., bl. 96, 104-5, 109, 128 v.v., 171, 228 ν.ν. en 296 met name). 
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wegens zijn gebondenheid aan de fantasie in de sfeer van de zinnen 
(191, 194); het verstand zelf kan ook niet buiten het sensitieve en 
het lichamelijke (193-4) en buigt zich voor het opdoen van de 
specifiek verstandelijke kennis over de sensus communis heen (195). 
Deze verwantschap met het verstand geeft de sensus communis een 
zekere autonome kracht, vooral tijdens de slaap (193). 

De latere Aristotelisch-Thomistische wijsbegeerte onderscheidt in 
dit verband vier verschillende vermogens, n.l. Sensus Communis; 
Fantasie als conserverend, reproducerend en ,,scheppend"-combi-
nerend voor de zintuigelijke indrukken ; Aestimativa (schattings
vermogen). Cogitativa of Ratio Particularis; Ervaringsvermogen of 
zinnelijk geheugen voor wat nuttig of schadelijk is 1 2 ) . 

Fenomenologisch belangrijk voor de hier kort geschetste zinnelijke 
kennis is nog, dat zij wordt gekenmerkt door een zekere ogenblikke
lijkheid en snelheid (107). 

Het zinnelijk streefvermogen heeft zulk een sterke band met de 
redelijkheid, dat het menselijk streefvermogen maar één naam heeft, 
n.l. δρεξις (97, 194). Binnen het strikt sensitieve ligt dan de επι
θυμία, het vermogen tot lust en onlust, en de θυμός, het vermogen 
van angst, overmoed, moed en toorn. In de eenheid van de samen
bundelende ορεξις is het gevoel basis van het menselijk handelen 
(171, 178). Het gevoel is zeer typisch in zijn verschijningsvorm een 
„aangedaan zijn", een „passief zijn": παθεΐν (o.a. 48). Dit παθεΐν 
dient als substraat voor de zedelijke deugd (86, 114, 158-60, 168, 
179), doordat het in de regeling van verstand en wil mede opge
nomen, geduld, benut, geïntegreerd wordt. Zoals het verstand zich 
over de fantasiebeelden heenbuigt om stof tot denken te hebben, 
hetzij geprikkeld door de sensus communis, hetzij uit eigen initiatief, 
zo ontvangt of schept de wil zijn „materiaal" vanuit de menselijke 
hartstochten. Deze gerichtheid van de passie op de wil heb ik in 
geheel mijn werk „dispositie" genoemd (o.a. 47, 48, 104) tot deugd 
(83, 86), met als meest sprekende voorbeelden de αιδώς (155) 
en de εγκράτεια (155), of nog concreter uitgebeeld in de houding 
der oude Trojaanse ridders ten opzichte van Helena (153-4). Zelfs 
het onderscheid tussen goed en kwaad ligt als een zekere dispositie 
in het gevoelsleven (180). Deze dispositie is niet de potentie van het 
streefvermogen, niet de morele akt, niet de morele habitus, maar iets 

w) Vergelijk hervoor: Klubertanz, o.e., Ы. 27-8, 192-3; Terruwe, o.e., Ы. 24-8. — 
Van der Meulen, o.e. Ы. 170 en 220, ziet de sensus communis ook als een μεσάτης. 
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tussen de sensitieve akt en de morele akt met zijn habitus in (154, 
156); deze dispositie heeft als eigen kenmerk, dat door haar de 
bodem voor het zaad van de deugd bewerkt wordt (156). Dit is dus 
letterlijk pre-moreel en nog irrationeel (49, 83, 85, 86). De passie 
blijft door deze dispositie in wezen wat ze is als zinnelijk vermogen, 
maar krijgt een andere intensiteit en gerichtheid (90), subsidiair 
(86) aan de deugd, gekenmerkt door hetzelfde meson als de deugd 
en met een tendentie naar ordening (154) 1 3 ) . In het kind ligt deze 
pre-morele kracht als natuurlijke, voorlopige ordening (156), in het 
opgroeiende kind en in de volwassene wordt ze versterkt en ont
staan er nieuwe disposities door een herhaalde gewenning (179) 1 4 ) . 
Zoals dus de sensus communis de zinnelijke indrukken in zijn functie 
van „geheugen" kan vastleggen, vasthouden als materiaal om door 
het verstand geïnformeerd te worden, zo kan ook de passie de zinne
lijke strevingen vastleggen, a.h.w. zichzelf voorbereiden om door de 
wil op het zedelijk goede gericht te worden 1 5 ) . Vanuit de funda
mentele geestelijke eenheid en haar vermogens, die onafscheidelijk 
met de zinnen verbonden zijn, en als gerichtheid op en deelname aan 
redelijk handelen is dit dus menselijk mogelijk en behoorlijk (83). 
Hierdoor worden de zinnen al uitgeheven boven het ogenblikkelijke 
(197) en krijgen zij reeds vooraf iets van de rust van de redelijk
heid (197), ook in haar niet-despotisch karakter. Als men in het 
bezit van deze dispositie is, behoeft men vanzelfsprekend ook minder 
dwingende „kracht te zetten" tot deugd. Dit is de fundamentele 
—· niet de uiteindelijke •— stap naar de „verwerkelijking" van de 
volle, menselijke existentie, dit maakt de afgewogen geleidelijk
heid1 6) in het streven naar deugd voelbaar concreet (197-8) en is 

1 3) Cfr. Klrcher, o.e., Ы. 54,78. — Strasser, o.e. Ы. 150, zegt van een lagere 
„Schicht": [sie] „wird nicht aufgehoben, aber hinaufgehoben (assumiert)". 

1 4 ) Vergelijk Bignajni, Poetica o.e. Ы. 21, waar hij zegt, dat Aristoteles in zijn 
metafysika steeds in het irrationele het rationele zoekt ; of zoals hij het elders 
(Ы. 27) noemt: implicita razionalità. 

1 5) ν . d. Meulen, o.e., Ы. 220, spreekt van een werking „der empfindenden Mitte". 
1 β ) Reeds F. Susemihl (de eerste editie was van 1865) had ontdekt dat A. onder
scheid maakt tussen het meson van de affecten en dat van de habitus. — Tijdens 
mijn studies voor dit werk stootte ik tot mijn grote verrassing op publikaties die 
vanuit een geheel andere hoek — meestal de theologische hoek — ook tot een her
nieuwing van de oude dispositie-leer kwamen. Ter oriëntatie voor geïnteresseerde 
lezers vermeld ik hier wat me opviel. — a) S. Pfürtner, Die Sinnlichen Trieb
kräfte in ihrer Bedeutung für das Tugendleben Nach Thomas von Aquin, Frei-
burger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 2. Bnd 1955, Heft 1, Ы. 3-27. In 
dit artikel wordt geconstateerd, dat de zinnelijke streving een formatieve kracht 
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een voorlopige „top" (199) in de finaliteitstendens van de zedelijke 
deugd, die de mens al een zekere vrijheid en verruiming geeft (177-8, 
199). Aristoteles zou zeggen : de mens is dan minder slaaf van zijn 
lusten (47). En ook: datgene wat de deugd bewerkt, behoort er 
reeds bij (182). 

De passies zijn naar beneden toe sterk gebonden aan de lichame
lijkheid, ledere passie heeft zelfs per definitie een lichamelijke com
ponent. W e kennen pre-sensitieve disposities van het vegetatieve 
leven, die gunstig zijn voor het gevoelsleven (107-13), angsten die 
louter somatogeen zijn (194), het verschijnsel dat het onmogelijk is 
om bepaalde bewust gewilde dingen door te zetten wegens de be-

heeft (Ы. 16) voor het zedelijk leven, of, zoals het elders (Ы. 24) luidt, kan men 
omgekeerd spreken van de assumptieve kracht van de zinnelijkheid. Bij Thomas 
is deze leer niet op het profane terrein toegepast, zoals bij Aristoteles en daarom 
heeft men er waarschijnlijk overheen gelezen, b) Dezelfde leer vind ik in drie 
vrij recente artikelen van A. Plé. Saint Thomas d'Aquin et la psychologie des 
profondeurs, Supplément de la Vie Spirituelle, No. 19, 15 Nov. 1951, Ы. 402-34. 
Vooral zeer duidelijk op Ы. 414 en ook op Ы. 415 v.v., waar een vergelijking ge
maakt wordt met Freud. Plé constateert ook een congruentie tussen deugdakt en 
delectatio. — Het tweede artikel (La vertu de Chasteté. Sa nature, ses composan
tes, ses étapes ; Supplément de la Vie Spirituelle, No. 36, Févr. 1956, Ы. 5-43) 
past deze leer toe op een speciaal terrein. De deugden van de temperantia zijn 
„les habitus heureux de nos désirs passionnels" (7). Hij ziet verecundia en honestas 
als disposities (14, 17, 23), en merkt op, dat de meeste mensen niet verder komen 
dan de dispositie (26). Hij waarschuwt tegen een overslaan van de stadia van de 
deugd en zegt dat men ze moet „overstijgen" (42). — Het derde artikel (L'acte 
moral et la „pseudo-morale" de l'inconsient. Supplément de la Vie Sprirituelle, 
No. 40, le trim. 1957, Ы. 24-68) preciseert de twee vorige nog en heeft een termi
nologie, die dicht bij mijn katharsis-terminologie komt. In dit artikel ziet Plé de 
cogitativa en het geheugen als een relatie van de zinnelijkheid met de redelijkheid 
(48); noemt de pudor en de honestas disposities tot deugd (49-50). Hij bezigt in 
verband met het aankweken van juiste disposities de term „sub-morale" (50), hij 
weet, dat „la conduite sub-humaine" conflicten kent, geweld, onlust (52). Die 
conflicten vormden in mijn interpretatie van Aristoteles juist een aanleiding tot 
het toepassen van de katharsis. Daarbij spreekt Plé niet alleen van „sub-humaine", 
maar ook van „pré-humaine" (53). — c) Tenslotte vind ik nog parallellen bij 
D. H. Salman, Psychologie moderne et direction morale, Supplément de la Vie 
Spirituelle, No. 38, 1956, Ы. 262-78. Hij kent ook de term „praemorale" (267. 275) 
en spreekt er voortdurend over dat het primair gaat om de onderlagen van het 
gedrag te verbeteren, daar vele geestelijke leiders momenteel teveel haast hebben 
om te moraliseren. — En om nu tot een getuigenis van een classicus terug te 
keren, L. Spengel, Katharsis, betoogt, dat juist Aristoteles' leer over de geleidelijk
heid der deugden bewerkt, dat er geen fundamentele tegenspraak is met Platoon, 
maar dat Aristoteles alleen anders is in het gebruik van de middelen tot deugd. — 
Zou het voorbeeld van deze tegenstelling Platoon-Aristoteles, die geen tegen
spraak is, misschien in staat zijn om moderne tegenstellingen in ascetiek en psycho
therapie te overbruggen? Met name op grond van een uitdiepen van de dispositie-
leer? 
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grensdheid van het lichamelijke ( 191-2) 1 7 ) , invloeden van de passie 
op de stem (180) en een niet-adequaat reageren op een sensitieve 
prikkel als het lichamelijk substraat niet aan bepaalde condities vol
doet (passies zijn immers λόγοι ενυλοι, 194). 

Zoals de sensus communis, heeft ook het leven van de passies 
iets van haast en ogenblikkelijkheid, met de neiging om het innerlijk 
proces autonoom in de sfeer van het sensitieve af te sluiten (63, 84, 
107, 170, 172, 178, 195), hetgeen wijst op een lagere unificerende, 
maar anderzijds op een dissociatieve kracht. 

De meest besproken passie is die van de lust met eventueel haar 
tegenstelling : de onlust. De samenhang hiervan met het gehele 
menselijke leven is in de loop van de voorafgaande hoofdstukken 
reeds uitdrukkelijk besproken, zodat ik hier kan volstaan met een 
korte terugblik in samenhang met de vorige bladzijden. — Het 
παθεΐν, dat als pre-morele dispositie een gunstig substraat is voor 
de deugd, omdat er een tendentie in ligt naar het goede en een rust, 
waardoor men minder kracht behoeft te zetten (201-3), heeft deze 
gunstige, naar het hoger gelegen redelijke tenderende dispositie 
vooral door een zekere openheid in het „bovenliggen" van de lust. 
Aangezien de θυμός niet zulk een finaliteitswaarde1 8) heeft als de 
επιθυμία (162), is de aanwezigheid van lustgevoel dus kenmerkend 
voor de innerlijke harmonie, waardoor een zekere identiteit ontstaat 
in het spreken over eudaimonie, zedelijkheid en lust (91, 92, 104, 
106). Als een van deze drie zijn hoogste graad bereikt, zijn ook 
altijd de twee andere in hoogste graad aanwezig. Elke passie, elke 
handeling, elk kunstgenot wordt bekroond door een geëigend, speci
fiek lustgevoel (143-4, 168, 169). Het handelen ligt vrij en onbe
lemmerd in het zich lustvol voelen en dit tot in de hoogste zedelijke 
daden toe (166-7). De jeugd krijgt door een goede opvoeding 
van de lust haar eerste zedelijke gewenningen (156). De vol
wassene kan zichzelf ordenen als zijn lustgevoelens rustig „open
liggen" (154). De bekroning door de lust geeft een zekere helder-

17 ) Deze stelling kan men in moderne vormgeving aantreffen in het gehele boek 
van Kircher. 
18) Zie voor de term „bovenliggen" vooral boven, Ы. 173 en met name nota 448 
aldaar. In dit verband moet ook mijn term „finaliteitswaarde" verstaan worden. 
Geen finis in de zin van een uiteindelijk doel, maar een finis in de zin van een 
eindpunt, afsluiting, grens, waarin zich de harmonie van het ik en de wereld en 
ook de innerlijke harmonie openbaart (zie boven, Ы. 158-63). Iedere zuivere, har
monische lust is bij Aristoteles te danken aan een juist handelen t.o.v. het hoogste 
levensdoel. 
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heid aan de harmonie (162-3). Het „bovenliggen" van de lust is 
dus de meest natuurlijke, geëigende dispositie van de mens (158-60). 
Daarom heeft de lust een gelijkenis met het goede, is leven het lust
vol ervaren van het goede (165), brengt het meson lust en is dus 
lust een congruentie tussen handelen en voelen (166-7). Deze leer 
is bij Aristoteles in de samenhang van geestelijk en zinnelijk leven 
natuurlijk een rationeel-hedonisme (162), uiteindelijk geregeld door 
het meson, maar zó, dat een niet-prudent handelen ook beslist niet 
het lustgevoel tot zijn hoogste capaciteit, tot χαράν άβλαβη opvoert. 

En daarom kan ook het principiële prudente handelen (198-9), dat 
primair redelijk is, maar dat wegens de vele imponderabilia van het 
concrete leven naast de op het goede gerichte wil ook het gevoel als 
maatstaf nodig heeft (163, 185), juist het gevoel als veilige gids 
gebruiken, wanneer dit gevoel harmonisch lustvol is, omdat het in 
deze dispositie alleen een ^οπή en δύναμις tot deugd kan hebben. 

Of, om het anders te zeggen : de hoogste vervolmaking en innerlijke 

congruentie van het sensitieve leven appelleert het sterkste aan de 

hoogste top (199) van zedelijk leven. 

W a t nu kathacsis is in de aldus geëxpliceerde fundamentele een
heid van de menselijke natuur, kan eigenlijk heel kort geformuleerd 
worden. Ik zou hier Ы. 172-76 maar behoeven te herhalen tegen de 
achtergrond van het voorafgaande. Het heeft echter zin, dit nog 
even in uitdrukkelijk verband met de onmiddellijk voorafgaande 
bladzijden te resumeren. 

Katharsis is een passief proces, dat de optimum~dispositie van het 
sensitieve leven, n.l. het „bovenliggen" van de lust als sterkste bij' 
drage van de zinnelijkheid tot unificatie, moet beveiligen tegen be
paalde dissociatieve, voorlopige, haastige tendensen in het zinnelijk 
leven. Katharsis is dus geen activiteit van de deugd en ook niet de 
enige beveiliging tegen de dissociatieve tendensen. Er liggen b.v. 
ook dissociatieve tendensen in een wilskeuze van het niet-goede, 
welke met de wil bestreden moeten worden. Maar katharsis is een 
proces tegen een bepaalde onjuiste dispositie-vorming en de op
heffing daarvan of een voorkomen van een onjuiste dispositie
vorming bij bepaalde groepen van mensen. En de onjubte dispositie 
die voorkomen of opgelost moet worden is een „onderliggen"1Q) 
van de lust ( 173 ). Dit is nadrukkelijk iets dat opgelost moet worden 

1 0 ) Zie voor de term, boven Ы. 158-63, 173 nota. 
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binnen de sfeer van de zinnelijkheid en niet binnen de sfeer van de 
redelijkheid (169 plus de citaten aldaar). 

Om dit katharsis-begrip zuiver te stellen maak ik de volgende 
zeven distincties : 

1. Opvoeding en opvoedingsmiddelen zijn niet kathartisch. Het 
zijn wel gedeeltelijk harmoniserende invloeden op het gevoel, omdat 
de volwassen redelijke orde waarnaar men tendeert nog niet als 
zodanig bereikbaar is. Opvoeden is het scheppen van voorlopige 
disposities in de jeugd en lijkt daarom veel op katharsis. Maar het 
is geen wegnemen van een onjuiste dispositie. De jeugdige dispositie 
ligt als regel „open" naar de volwassenheid en is niet afgesloten 
(77, 78, 99, 102, 105). Pas wanneer men bij een voorlopige dispo
sitie blijft staan en zich afsluit terwijl men de aanleg heeft om verder 
te komen in het leven, bezit men een defect, dat uit de weg geruimd 
moet worden (169-70). Omdat de jeugdige dispositie van nature niet 
stationair is, zijn bepaalde technieken, bepaalde voorstellingen en 
melodieën, die kathartisch wel verantwoord zijn, voor de jeugd on
geschikt (102). Omdat de jeugdige dispositie van nature juist is, 
kan de jeugd waarschijnlijk ook veiliger meer actief zijn in de be
oefening van de muziek, terwijl de volwassene beter meer passief 
kan zijn zolang de onjuiste dispositie nog niet opgelost is, omdat 
activiteit in de volwassene vanuit de onjuiste dispositie kan voort
komen (75-7). De volwassene kan actiever zijn, wanneer hij „open" 
is. De jeugd tot passiviteit doemen en tot losmaking zou juist het 
scheppen zijn van een onjuiste dispositie, een fixeren en een „ge
sloten" maken of nog meer een onevenwichtig open maken, terwijl 
juist de jeugd het karakter draagt van een voorlopige evenwichtige 
ordening die zinvol is, m.a.w. de dispositie van de jeugd lijkt nog 
het meest op die van de volwassene na de katharsis. Daarom zijn 
karaktervormende toonaarden (77), in de zin zoals dat op Ы. 100-2 
is uitgelegd, het meest aangewezen. Men voelt uit deze conclusies, 
dat dit alles voor meer terreinen dan voor muziekbeoefening geldt. 

Alleen Platoon (70-1) geeft de beschrijving van een geval van 
katharsis voor de jeugd. Ik zou zulk een katharsis echter met inacht
neming van de conclusies die men uit Aristoteles kan trekken in 
praktijk willen brengen. 

2. Het in zijn wezen laten van het gevoelsleven van oudere 
mensen door hen geen heftige muziek aan te bieden (103), is ook 
niet kathartisch. W a t hiervoor de reden is, kan men waarschijnlijk 
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lezen in Rhet. 1390a 19-21 (Ы. 188). De zwakheid van de oude 
mensen, waardoor hun medelijden angstiger gekleurd is dan het 
medelijden van de jeugd, wordt hier als reden opgegeven. Men zou 
hen dus ongeschikt voor katharsis kunnen verklaren, omdat ze niet 
meer de kracht en de tijd hebben ( katharsis is immers een langzaam 
proces tegenover de te vlug afsluitende dissociatieve krachten) om 
te groeien en zich te ontplooien. W a t het leven of de ouderdom ook 
van hen gemaakt heeft, zij zijn natuurlijkerwijze aan hun „top", hoe 
onvolkomen die, absoluut gesproken, ook kan zijn. Dit is geen dé
faitisme tegenover de ouderdom, maar de zorg om niet „open" te 
gaan maken wat men niet meer zou kunnen afsluiten. 

3. Katharsis is ook onjuist t.o.v. mensen, die geen aanleg hebben 
tot hogere zedelijke deugd (102). Aldus meen ik het beste Aristo
teles' positie tegenover de lagere volksklasse weer te geven. Ka
tharsis is tevens onjuist bij zieken en geestelijk gestoorden (106, 
158). Voor de laatste twee groepen althans wanneer ze ongeneeslijk 
zijn. Deze ongeneeslijkheid zal men wel aan een blijvend defect of 
aan de aanleg moeten toeschrijven. W a t in hen een belemmering tot 
deugd is, is ook een belemmering tot katharsis. De ziekte beperkt 
hen praktisch tot een ordening op lager niveau, bindt hen meer aan 
het onmiddellijke. Maar dat is dan feitelijk weer hun „top" en dus 
hun hoogste deugd. Het is dus dwaas om deze ordening los te 
maken, daar zij geen ροτΓή en δύναμις tot iets verders heeft. Men 

moet wel onderscheid maken tussen een ziekelijke storing die van 

nature aanwezig is, en een die door gewenning is ontstaan, zoals 

bij de melancholici (158), daar gewenning wel te genezen is. Voor 

de niet-geneesbare storingen, waar dus geen „onderliggende ge

zondheid" (158-9) aanwezig is, neemt Aristoteles ook invloed aan 

van buitenaf, zonder innerlijke harmonisering, b.v. vrees inboezemen 

voor straf (163, 169-70) en noemt dit κόλασις (106, 169-70) en een 

soort „medicinaal" ingrijpen. Men zou kunnen aannemen, dat deze 

mensen deugden hebben in de zin van αιδώς en εγκράτεια, welke 

geen onjuiste disposities zijn en in een hoger aangelegde mens nog 

redelijk „te verwerkelijken" zijn, maar bij de hier besproken groepen 

een eindpunt betekenen en een eigen vorm van lust meebrengen die 

men hen moet laten (102). Voor hen moet men ook geëigende 
vormen van muziek en toneel zoeken. Al is hun lustgevoel anders 
dan dat van de anderen, toch is het voor hun aanleg άβλαβης 

(160). Men zou zelfs kunnen aannemen, dat de spanning van de 
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ene hartstocht tegen de andere bij hen een aangepaste vorm van 

deugd is, wanneer er althans geen andere dispositie mogelijk is. En 

dit zal vooral gelden voor mensen, die anders een gevaar vormen 

voor de gemeenschap. Ook dit kan in Aristoteles' begrippen van 

κόλασις en „vrees voor straf inboezemen" l iggen 2 0 ) . 

4. De ordening van totaal losgeslagen mensen kan men slechts 

in oneigenlijke zin kathartisch noemen. Het gaat er bij hen niet om, 

een ingeklemd lustgevoel, dat een afsluiting op lager niveau teweeg

brengt en de activiteit verlamt, los te maken. De lust ligt bij hen al 

„boven", maar in een ordening die niet volgens het meson is. Het 

meest sprekende voorbeeld is dat van de echtbrekers (178), die juist 

uit lust handelen en daardoor een schijn van dapperheid krijgen. 

Hun lust is ook beslist niet onschadelijk (160, 170, 200), maar in-

honest ( 164 ). De ordening moet bij hen niet van de kathartische 

passiviteit komen, maar van een activiteit, zoals bij de jeugd, die zich 

„inzet" en kracht ontplooit. Misschien kan men hun het beste leiding 

geven door een zekere κόλασις, zoals dat ook verantwoord was voor 

de geestelijk gestoorden. Alleen in de oorspronkelijk Griekse zin 

van religieuze en morele reinheid is dit in hen een kathartisch proces 

(163). 

Men kan zich de vraag stellen, of de religieuze initiatie en een 

heftige passie als de ενθουσιασμός niet tot deze groep behoort, in 

de zin n.l. van een totaal losgeslagen passie. Aristoteles noemt deze 

mensen echter in een adem met de φοβητικοί en de ελεήμονες 

(75-6). Men kan zich indenken, dat bepaalde vormen van muziek 

hen kalmeren, en Aristoteles bevestigt dat ook vanuit de ervaring. 

Maar dan lijkt het mij toch, dat deze muziek iets heeft van de 

werking van de pedagogische muziek : n.l. een „open" dispositie ten 

goede leiden. Aristoteles stelt deze groep echter ook uitdrukkelijk 

tegenover de op te voeden jeugd, en daarom lijkt het, dat hij van 

mening is, dat hun „onzuiverheid" ook bestond in een afsluiting op 

lager niveau en niet in een eigenlijke losgeslagenheid. Toch laten 

de „gewijde melodieën" uit de Politika-passage nog ruimte voor het 
aanvaarden van een althans gedeeltelijke katharsis in de oude reli
gieuze betekenis. Laat ons als hypothese stellen, dat Aristoteles met 
zijn zuiver psychische katharsis een novum brengt in de Griekse 
traditie — Platoon is immers ook meer religieus georiënteerd —, 

20) Aristoteles heeft dus ook beginselen voor een leiding geven aan mensen die 
wij psychopathen zouden noemen. Zie ook de vierde distinctie. 
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maar dat hij dit novum naar voren brengt vanuit oudere en meer 
bekende gegevens. In de traditie bestond de praktijk van een reli
gieus-morele katharsis2 1) . Aristoteles ontdekt daarin het psy
chische element van „onzuivere" gevoelens en kan daarom deze 
relieuze katharsis als exemplarisch nemen voor hetgeen hij eigen
lijk aan zuiver psychische en esthetische dingen te zeggen heeft over 
de muziek en de tragedie. Op dezelfde wijze lijkt mij zijn spreken 
over de pedagogische muziek exemplarisch een uitgaan van het 
bekende en het aanvaarde. In de zin van een „welwillend" en niet 
agressief voortbouwen op zijn leermeester en de tradities van zijn 
volk is dit niet onvoorstelbaar. 

5. Spel, ontspanning, rust-nemen, e.d. zie ik ook als katharsis 
in oneigenlijke zin. Zeker, ik aanvaard onmiddellijk de mogelijkheid 
van spel-therapie met een kathartisch effect, maar ik ontken, dat 
Aristoteles dit erin gezien of benut heeft. Wel komt bij hem het spel 
en de ontspanning het dichtst bij de eigenlijke katharsis. Spel is 
echter voor alle groepen aanvaardbaar voor wie men geen katharsis 
kan toelaten : voor kinderen, oude mensen, geestelijk gestoorden, 
totaal losgeslagenen. Aristoteles ziet het spel als een uitrusten van 
de arbeid met zijn inspanning22). De mens kan immers niet steeds 
op het doel gericht zijn (98-9). Spel lijkt echter bij hem heel sterk 
op de katharsis : het is in zichzelf niet ethisch, heeft door zijn termi-
neren in de lust een gelijkenis met het levensdoel (én met de ka
tharsis!), is psychisch-gevoelsmatig en werkt als „medicijn". Maar 
tegenover Platoon houdt hij vol, dat juist de techniek van het 
tragedieschrijven een ernstig en verantwoord werk is, en niet de 
benaming mag krijgen: παιδίαν τινά (130). 

Men kan zich echter wel afvragen, hoe hij zich dat uitrusten van 
inspannende arbeid denkt. Is er een inspanning geweest, die het 
lustgevoel op lager niveau inklemde ? Of heeft de arbeid iets be
werkt als een ziekte ? Hij doelt m.i. meer op een algemene geestelijk-
lichamelijke vermoeidheid. Laat men die vermoeidheid te ver komen, 
dan wordt vanzelfsprekend de tendens tot dissociatie des te groter, 
en daarom zou ik de Aristotelische spel-opvatting liever profylak-
tisch noemen (zie volgende groep). Het is echter duidelijk, dat, 
wanneer het spel beoefend wordt door mensen bij wie een indicatie 
tot katharsis gegeven is, het zuiver kathartisch zal werken, juist 

2 1 ) Zie Bemays, o.e., Ы. 72 ; Finsler, o.e., Ы. 107. 
2 2 ) Zie de samenvatting bij Bignaml : Catarsi, o.e., Ы. 124, de Noot. 
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wegens de tendens naar lust en de overeenkomst met het levens
doel, die inherent aan het spel i s 2 3 ) . 

6. Katharsis in oneigenlijke zin is ook datgene wat ik vroeger 
(83, 84) „profylaktisch" heb genoemd: een voorkomen van on
juiste disposities en een handhaven van de juiste dispositie. Het 
eigenlijke kathartische proces is ook tegelijkertijd profylaktisch, maar 
dit is niet het wezenlijke ervan. Juiste opvoeding, respecteren van 
oude mensen en geestelijk gestoorden, redelijke deugdbeoefening en 
spel werken allemaal min of meer profylaktisch, maar zijn niet pre
cies de psychisch-gevoelsmatige reiniging, die de katharsis is. 

7. Na deze opsomming komt scherper naar voren, wat nu formeel 
Katharsis is en in welke samenhang dus Ы. 172-6 gelezen moet 
worden. 

De katharsis heeft dus een dubbel effect: 1. Zij liquideert de 
lager-gesitueerde schijn-harmonie, die wel veroorzaakt is door unifi
cerende krachten, maar feitelijk dissociatief is, omdat zij het mense
lijk leven organiseert binnen de zinnelijkheid en het daarmee afsluit 
van een harmonisch opgenomen worden in de redelijkheid. 2. Zij 
vestigt met aangepast-prudente technieken een betere voorlopige 
„top", n.l. een optimum-dispositie van het sensitieve teven in het 
„bovenliggen" en „openliggen" van de lust als sterkst zinneltjk-uni-
ficerende kracht naar een vrij-liggende redelijk-zedelijke activiteit. 

Samenvattend verloopt het proces aldus : 

Een gezond lustgevoel wordt belemmerd en komt zo „onder" te 
liggen, maar blijft de neiging behouden om zichzelf te doen gelden. 
W a t belemmerend werkt is een onlustgevoel, een gevoel van toorn, 
van angst of van overmoed (173). Uiteindelijk reguleert dus een 
„bovenliggend" gevoel het menselijk handelen en het veroorzaakt 
door zijn op het onmiddellijke gerichte tendentie een tyrannieke 

2 3 ) Zie Groos, Seelenleben : Spel is lustvol, de wil richt zich dan met op een 
buiten het spel gelegen effect, spel heeft een doel in zichzelf (bl 63-4), en heeft 
zin voor het leven als katharsis (81 ν ν ). — Verder E. A. A Vermeer, Spel en 
Spelpaedagogische problemen, Utrecht 1955 S heeft door haar onderzoekingen 
bepaalde, o ι kathartische, elementen van het spel ontdekt. Typisch „Aristotelisch" 
is hierbij haar stelling over de vaak onontbeerlijke leiding die er moet zijn (7-9), 
haar ervaringen met het spel als „veilige wereld ' (101 v.v.). Voor het probleeni-
kind en het angstige kind ligt de mogelijkheid tot loslatmg in het spel (66-7) en 
heeft dit reeducatieve aspecten (132 v v ) . Bij het probleem-kind en het angstige 
kind ligt er dus zuiver een indicatie tot katharsis en werkt het spel ook kathartisch 
in eigenlijke zin. — „Wir alle erholen uns im Spiel nicht so sehr von der Muhe, 
als von dem Zwange der Arbeit" Groos, ¡Lebenswert, Ы. 25, vergelijk bl. 28. 
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(197), haastige afsluiting binnen de zinnelijkheid, aan welke rege

ling zelfs het verstand onderworpen kan worden (173). Inplaats 

van de normale rust en de vanzelfsprekendheid van het verstand, dat 

met behulp van een ook in de wil en in het gevoelsleven liggende 

prudentie (196-7, 204-5) tot een soepele, aan alle concrete omstan

digheden aangepaste regeling en unificatie in staat was, treedt er een 

niet aan de geestelijke aard van de mens aangepaste spanning op, 

die men „Leontios-complex" zou kunnen noemen. Het morele bonum 

(198) van de wil wordt niet of in schijn bereikt en het gevaar be

staat, dat de spanning onhoudbaar wordt, daar zij niet menselijk 

mogelijk is in een subject dat tot hogere integratie in staat is (83). 

De praktische doorwerking van het spirituele in de mens wordt in 

zijn vaart, ook als binnen de zinnen „te verwerkelijken", gestuit 

(198). De lustvolle deugdactiviteit blijft halverwege steken, omdat 

de congruentie van voelen en handelen, wat de laatste voltooiing is, 

niet komen kan, omdat de echte „top" niet bereikt wordt (198-9). 

Er ontstaat, wegens de wet van de gewenning, wanneer dit her

haaldelijk plaatsvindt, een foutieve dispositie, omdat de sensus com

munis e.a. en ook de passionele streving een dissociatieve, autonome, 

fixerende kracht bezitten (201, 202-3). Dan wordt, zoals Aristoteles 

het in een ander verband zegt, „dikwijls" tot „altijd" en het ziele-

leven is troebel of onzuiver (173), een last voor het subject zelf en 

voor zijn omgeving (170), een nadelig (βλαβερόν, 181) prevaleren 

van de passies : het Leontios-complex is dan gefixeerd. 

Deze gevoelsfixatie —• uiteraard niet primair toegankelijk voor de 

rede — kan alleen via gevoelsoverdracht'Z'1) losgemaakt worden 

(173-4): muziek, tragedie, en op zichzelf nog heel wat meer dingen, 

daar het proces algemeen is, ofschoon Aristoteles het uitdrukkelijk 

slechts aan de muziek en de tragedie illustreert. De over te dragen 

gevoelens vertonen gelijkenis met de „bovenliggende" gevoelens : 

onlust, toorn, angst, overmoed. Echter met één verschil, dat ze in 
het kunstwerk wel harmonisch, prudent, redelijk, kortom lustvol en 

2 4) Met „gevoelsoverdracht" bedoel ik niet de psychoanalytische overdracht van 
het onbewuste gevoel van de patient op de therapeut, noch de onbewuste „tegen-
overdracht" van de therapeut als reactie op de overdracht van de patient, maar 
iets geheel eigens van Aristoteles in zijn kunstbeschouwingen, n.l. de in de harmo-
nisch-gevoelsmatige orde van het kunstwerk uitgedrukte, door een prudente tech
niek bewust geordende gevoelens van de kunstenaar voor zover ze in het onder
gaan van de esthetische ontroering van de kunstbeschouwer overgedragen worden 
op diens onharmonisch gevoel. — Zie voor een nadere verklaring van deze term 
de volgende bladzijden en met name bl. 227, 245-6. 
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in „top"-vorm verwerkt liggen, hoewel het kunstwerk primair ge

voelig aanspreekt (174-5). Juist door deze prudenter gekenmerkte 

„ligging" bewerken ze tegelijkertijd twee dingen : een losmakende 

sollicitatie van het bovenliggende gevoel en een gevoelsmatige regu

lering van „onder" en „boven" in de normale gevoelsdispositie van 

lust als „bovenliggend" gevoel, met een tendentie van deze zinne

lijke „top" (174-5, 204-5) naar de redelijke „top". Het onder

liggende gevoel gaat bijna vanzelf goed liggen, omdat het zijn oor

spronkelijke, gezonde kracht behouden heeft (173-4). De oude 

fixatie zal niet dadelijk opgeheven worden. Hier moet natuurlijk ook 

een „dikwijls" tot „altijd" worden. Via het proces van de gewenning 

aan juiste gevoelsmatige ordening ontstaat dan de genezen pre-

morele dispositie. De passies zijn niet uitgedreven, maar herordend. 

De zuiverheid van het voelen is hersteld in de rust van de χαρά 

άβλαβης en het Leontios-complex is ontbonden. 

Gedurende dit geschetste proces kan er tijdelijk een grotere 

heftigheid van onlust, toorn, angst, overmoed optreden (174) en 

tevens een groter gevoel van lust. Hierin ligt een risico tot losslaan 

van de lust en een risico van een blijven hangen in dingen die niet 

van nature lustvol zijn (167) 2 5 ) . Doch dit is wegens het uiteindelijk 

honeste doel van de „te verwerkelijken" „top" volkomen verant

woord, daar het rechtstreeks beoogde zedelijk goede tegen het in 

deze constellatie niet als middel gekozen risico opweegt (105-6). 

Dit proces is, volgens Aristoteles' uitspraak in de Politika, op 

alle mensen in een of andere vorm toepasbaar. Ik zou er, in samen

hang met geheel Aristoteles' leer over het gevoelsleven, aan willen 

toevoegen : zo niet in strikte zin, dan toch in een of andere brede 

zin, n.l. in hierop gelijkende processen als opvoeden, respecteren 

van het gevoel en de aanleg van de anderen, genieten van wat zinvol 

is, voorkomen van gevoelsspanningen, enz. Daarom is dit proces een 

beeld van een levenshouding en van een prudente levenskunst, en 

is het veel algemener dan louter betrekking hebbend op het gebied 

van muziek en tragedie. In zijn algemene geldigheid heeft Aristoteles 

het dan ook bij de beide kunstvormen beschreven 2 6 ). 

Ik meen vanuit deze beschouwingen ook een oud dispuut te kun-

8 6 ) Dit gevaar van de vrijheid constateert Groos ook bij spel en esthetisch ge
nieten : Lebenswert, o.e. Ы. 29. 
3 6 ) Baumgart (Pathos) spreekt op Ы. 56 In het algemeen over „Läuterung . . . 
an den unvollkommenen Erscheinungsformen dieser Empfindungen. 
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nen oplossen, de vraag of b.v. in de tragedie de katharsis nu het 

eigenlijke kunstgenot is ? — Ik zou deze vraag vanuit Aristoteles 

als volgt beantwoorden : dat hangt af van de καιρός, de situatie. 

Abstract gesproken is er méér en is er minder in de tragedie dan 
de katharsis. Er is meer, omdat buiten de solliciterende en rust
gevende factoren het kunstwerk nog een eigen bestaan heeft in alle 
ήδύσματα van compositie, stijl, opvoering, e.d. Er is minder, omdat 

de katharsis boven het ogenblikkelijke van déze tragedie uitstijgt 
in een levenskunst. Concreet gesproken zou ik daarom met de καιρός 

willen rekenen. Ik kan me n.l. toehoorders van de tragedie indenken, 

voor wie het kunstgenot louter en alleen bestaat in het ondergaan 

van de katharsis. Ik kan me ook toehoorders indenken, die reeds 

zo ver zijn voortgeschreden naar een ,,top" van levenskunst, dat er 

door de tragedie bij hen niet zo veel gezuiverd behoeft te worden 

en dat ze dus werkelijk de kunst genieten zonder dat er onjuiste 

disposities door ontbonden worden als een soort verheven spel, zoals 

ik dat boven (203-10) beschreven heb, of als een louter esthetisch 

gegeven. En misschien heeft Platoon in zijn Nomoi aldus zijn oor

spronkelijk afwijzende houding tegenover de tragedie gemiti

g e e r d 2 7 ) . Tussen deze twee groepen van toehoorders ligt dan een 

hele scala van „min of meer" aan esthetisch genot, maar dan altijd 

essentieel (met accidenteel nog andere gevoelens) uit angst en 

medelijden ontstaan, wegens de apert duidelijke zin van των τοιού

των 28), De Burgh 2 9 ) zegt dan ook: „There is no emotion, that is 

sui generis aesthetic". Daarom hebben we ook van een „min of 

meer" gesproken. 

Dit is ook een antwoord op de vraag van H. B a h r 3 0 ) , of de 

tragedie er alleen is om de ingeklemde driften los te maken ? — 

Mijn antwoord vanuit Aristoteles is dus : de tragedie is primair 

esthetisch ; omdat echter geen enkel gevoel louter esthetisch is, kan 

het esthetische materiaal volledig dienstbaar zijn aan de katharsis, 

kan het er echter ook gedeeltelijk of geheel niet dienstbaar aan zijn. 

En ditzelfde geldt van de tragische — eventueel min of meer ka-

2 7 ) Zie boven, Ы. 69 ; ik steun hierbij vooral op de term „ontspanning" ανάπαυ
λας, 653 d. 
2 8 ) Zie boven, bl. 140 v.v. 
2 9 ) W. G. de Burgh, Boekbespr. v. O. de Selincourt, Art and morality, London 
1935, in: Mind, a Quarterly review of psychology an philosophy, 45 (1936), 
Ы. 95-101; de geciteerde tekst staat op Ы. 97. 
3 0 ) Dialog vom Tragischen, Berlin 1904, Ы. 39. 

213 



thartische — gevoelens. Theoretisch gesproken is dus katharsis een 
der effecten van de tragedie en niet het enige effect. 

Dit is ook een zachte kritiek op enkele uitlatingen uit het boek 
van Van der Kun 3 1 ) — waarover beneden meer —, voor wie de 
katharsis geen dramatisch effect is. In Aristoteles' opvatting wordt 
het door de situatie bepaald, of het dramatisch effect is of niet. 

Na deze uiteenzettingen is het beter mogelijk, op de vraag uit het 
begin van dit hoofdstuk terug te komen : ís de katharsis-leer van 
Aristoteles nog actueel ? 

Wegens het algemeen-menselijke, dat in deze leer ligt, en dat ik 
in mijn synthese zo uitdrukkelijk mogelijk naar voren geschoven 
heb, lijkt mij de katharsis-leer van Aristoteles inderdaad nog actueel. 

Wanneer men een globaal overzicht maakt van de terreinen waar
op men vanuit Aristoteles over de actualiteit van zijn katharsis-leer 
kan nadenken, dan kan men die terreinen tot een viertal terug
brengen : 

1. Katharsis door de kunst. — Dit is katharsis op grond van uit
beelding van het leven. Aristoteles zelf bespreekt uitdrukkelijk de 
katharsis door muziek en door tragedie, maar omdat zijn princiepen 
algemeen zijn, ligt de vraag voor de hand, of de diverse vormen van 
kunst ook nu nog kathartisch te noemen zijn. 

2. Katharsis door het onmiddellijk persoonlijke contact in de 
psychotherapie. — Katharsis op dit terrein is sinds Freud een actueel 
gegeven. Vanuit Aristoteles nu kan men, in onmiddellijke aansluiting 
aan de kunst en de wijze van katharsis aldaar, de kwestie van een 
zeer speciale vorm van gevoelsoverdracht32) naar voren brengen. 
Ook hier is een bepaalde vorm van uitbeelding van de werkelijkheid 
medium tot gevoelsoverdracht, terwijl deze vorm van uitbeelding —· 
liever „uitdrukking" 3 3) — dichter bij de realiteit staat dan de uit
beelding in de kunst. 

3. Katharsis door de realiteit van het leven. — Hier ontbreekt het 
imitatieve moment. Zelfs heeft de realiteit op zichzelf geen kathar
tisch effect. Zij is alleen, wanneer zij post factum juist verwerkt 
wordt, een bemiddeling tot katharsis, terwijl kunst en psychotherapie 
op zichzelf al een harmonisch en harmoniserend gegeven zijn. Maar 
én de kunst én de psychotherapie verwijzen telkens naar de realiteit 

3 1 ) Van der Kun, o.e. Ы. 292. 
3 2 ) Zie boven, Ы. 211, benevens de nota aldaar, en Ы. 244 beneden. 
3 3 ) Ook „uitdrukking" is een goede vertaling van μίμησις : Zie Koller, passim. 
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in hun uitbeelding en uitdrukking ; en wanneer zij deze connectie 
met de werkelijkheid verliezen, spreken zij het gevoel niet meer aan 
en verliezen dus hun kathartisch moment. Wel heeft de realiteit met 
de kunst en de psychotherapie gemeen, dat zij passief ondergaan 
moet worden wil zij kathartisch zijn. Men kan dus niet zelf een 
kathartische levenssituatie actief „scheppen"3 4) . Kunst biedt de 
mogelijkheid van katharsis in passiviteit, omdat een ander schept of 
kunst uitvoert ; bij Aristoteles is dit in de Politika dan ook een ver
eis te3 5) . Ook bij de psychotherapie is het de „ander" die de patiënt 
beïnvloedt. Wel kan men zich in het leven disponeren, open stellen ; 
maar deze dispositie is weer het beste, wanneer ze niet actief ver
oorzaakt is 3 6 ) . Het is ook een ervaring van psychotherapeuten, dat 
neurotici die niet gedisponeerd zijn omdat ze b.v. onder actieve 
dwang naar de psychiater gekomen zijn, of omdat ze alleen maar 
de overtuiging hebben „dat er iets moet gebeuren", niet gemakkelijk 
toegankelijk zijn voor psychotherapie. Hier is vaak de passieve ge-
voelsdispositie van „het niet meer aan te kunnen" een eerste fase 
die gunstig is voor een psychotherapie. 

Dit wil niet zeggen, dat de realiteit geen activiteit eist en dat b.v. 
karaktervorming en deugd niet actief beoefend kan worden, maar in 
het stadium voorafgaande aan de deugd geldt het adagium van 
Aristoteles' eerste jaren waarin hij waarschijnlijk nog intens bezig 
is met de katharsis door de realiteit vanuit de Pythagoreische tra
ditie : ο ύ μ α θ ε ΐ ν . . . . ά λ λ ά π α θ ε ΐ ν . 

4. Katharsis door speltherapie. — Ook deze katharsis verloopt 
via een uitbeelding. Deze uitbeelding is echter actief, in tegenstelling 
met bovenstaande drie passieve vormen van katharsis. 

Ik bespreek in dit werk alleen de katharsis door kunst en door 
psychotherapie, omdat ze het meest onmiddellijk uit de Aristotelische 
gegevens voortvloeien. De katharsis door de realiteit behandel ik 

3 4 ) Vergelijk : H. Ruygers, De ongehuwde maatschappelijke werkster en haar 
houding tegenover de huwelijksnood. Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk 10 
(1956), Ы. 217-33, in welk artikel ook het opzettelijk zoeken of scheppen van een 
katharsis-gevende levenssituatie uitgesloten wordt als onjuist (o.m. Ы. 220). Deze 
passiviteit kan ook het ondergaan van lijden zijn : „Man has places in his heart 
which do not yet exist, and into them enters suffering in order that they may 
have existence". Deze woorden zijn van Léon Bloy en werden in deze formulering 
door Graham Greene als motto meegegeven aan zijn „The End of the Affair" 
(London 1951). 

3 5 ) Zie boven, Ы. 77. 
3 e ) Dit was ook de overtuiging van Aristoteles. Zie boven, Ы. 49. 
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alleen voor zoverre kunst en therapie in Aristotelische zin naar de 
realiteit verwijzen in hun dispositie-scheppende levenswaarde. Voor 
de speltherapie verwijs ik naar de studies van Groos en Vermeer 3 7 ) . 

Nu kom ik echter op het gebied van de kunst en de therapie tot 
een typische terreinontmoeting van de filologie met de kunstkritiek 
en de medische psychologie, en dat doet men niet zonder enige 
aarzeling. Toch lijkt mij dit aan de hand van Aristoteles weten
schappelijk verantwoord. 

Er is echter geen ontmoeting zonder een beiderzijds „tegemoet-
treden". Van de kant van de psychiatrie heeft zich dit tegemoet-
treden al gerealiseerd. Er zijn immers verschillende psychologen en 
psychiaters die zich op het gebied van de cultuurgeschiedenis, de 
filologie of de kunst bewogen hebben, en dat niet ten onrechte. Zij 
hadden zich immers inzichten en ervaringen verworven, die voor de 
filologie van belang waren en waar de filologen rekening mee 
dienden te houden. Ik denk hier aan mensen als Berger, Buytendijk, 
Carp, Fortmann, Freud, Kaplan, Meier, Reik, van der Sterren, 
Winterstein3 8) . Zo zal ook menige therapeut bij zijn patiënten te 
maken krijgen met culturele of religieuse belevenissen en die lang
zamerhand vanuit zijn eigen wetenschap gaan integreren en inter
preteren. En zolang deze therapeut aan de hand van zekerheden 
voortschrijdt op het terrein dat buiten zijn specialiteit ligt, kan hij 
waardevolle suggesties geven aan de andere specialisten. Dit vooraf 
bij wijze van rechtvaardiging. 

Hetgeen ik tot nu toe in dit hoofdstuk als Aristoteles-synthese 

3 7) Vergelijk ook mijn synthese van Aristoteles' leer over het spel en de citaten 
van moderne auteurs, boven Ы. 209-10. 
3 8 ) A. von Berger, Warheit und Irrtum in der Katharsis-Theorie des Aristoteles, 
in: Th. Gomperz, Aristoteles' Poetik übersetzt und eingeleitet, Leipzig 1897. 
F. J. J. Buytendijk, De psychologie van de roman. Studies over Dostojevsky, 
Utrecht 1950. — Ε. Α. D. E. Carp, Psychodrama. Dramatisering als vorm van 
psychotherapie, Amsterdam 1949. — Η. M. M. Fortmann, Creative dramatics. 
Dux 1950, Ы. 338 v.v. — S. Freud, Totem und Tabu. Gesammelte Werke. Chro
nologisch geordnet, IX. Band, London 1940. — L. Kaplan, Der Tragische Held 
und der Verbrecher. Ein Beitrag zur Psychologie des Tragischen, Imago 4 (1916), 
Ы. 96-124. — С. Α. Meier, Antike Inkubation und moderne Psychotherapie, Zü
rich 1949. — Th. Reik, Die Pübertätsriten der Wilden. Über einige Übereinstim
mungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker, Imago 4 ( 1915-16), Ы. 125» 
44 ; 189-222. — Α. Η. van der Sterren, De lotgevallen van koning Oedipus. Een 
psychologische studie, Amsterdam 1948. — A. Winterstein, Der Ursprung der 
Tragödie. Ein psychoanalytischer Beitrag zur Geschichte des Griechischen Thea
ters, Wien 1925. 
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gegeven heb, lijkt mij nog waardevol voor de hedendaagse kunst. 

Kunst is voor Aristoteles als „esthetisch" — d.i. filologisch te 

verstaan als „de-zinnen-aansprekend" — primair een overdracht 

van gevoel. Het kunstgenot geeft dan ook heel vaak de typische 

ervaring van rust als afsluitende component. Dit kan niets anders 

zijn dan een gevoelsmatige innerlijke ordening. Dit aspect van de 

kunst —• er kunnen momenteel misschien tientallen andere aspecten 

bestaan en er kunnen kunstvormen zijn die deze rust niet geven — 

is voor mijn gevoel werkelijk effect van katharsis. Behagel 3 9 ) heeft 

indertijd reeds geschreven, dat de dichterlijke inspiratie uit het on

bewuste s t a m t 4 0 ). Het bewuste werk van de dichter is dan in zijn 

opvatting aanvullend en helpend, kiezend en ordenend, matigend 

en rustgevend. Dit onbewuste materiaal in de dichterlijke schepping 

—· laten we het liever gevoelsmateriaal noemen — raakt ook mijn 

gevoel en zal dat ordenend raken, omdat het zelf geordend i s 4 1 ) . 

Iedere wanorde, maar ook iedere niet-esthetische, niet-kunstzinnige, 

niet-gevoelsmatige orde (ik denk hier aan melodramatische en te 

retorische kunst) zal mijn gevoel onrustig maken, ofwel alleen mijn 

verstand aanspreken, ofwel verzet in mij wakker roepen, maar zal 

niet de gevoelsmatige vreugde in de rust geven. 

Niet alle kunst is echter kathartisch, b.v. met name de statische 

kunsten niet: beeldhouwkunst, schilderkunst, decoratieve kunsten Ί 2 ) . 

Ook deze kunsten geven een zeker gevoel van rust, zijn bij herhaald 

genieten in staat om gevoelsdisposities te scheppen ; maar niet iedere 

dispositie is kathartisch veroorzaakt. W e hebben immers de Aristo

telische katharsis gezien als een proces van gespannen dispositie 

naar oplossing van die dispositie en herordening in een lustvolle 

dispositie. Daarvoor zijn dus dynamische kunstvormen nodig als 

muziek, poëzie, romankunst, theater, film ; in ieder geval kunst
uitingen waarvan het genieten niet in één blik gebeurt, maar wier 
uitvoering, gevoelsoverdracht, enz. binnen een bepaald tijdsverloop 
plaatsv indt . E n dit t i jdsverloop kan niet met e e n minimum-tijd v o l 

se) Behagel, Ы. 24. 
4 0 ) Volgens E. de Greeff (Het Blinde mensdom, o.e.) komt iedere drang uit het 
onbewuste. 
4 1 ) Zie ook boven, Ы. 92-3. 
4 2 ) Ik zou een uitzondering willen maken voor die statistische kunsten, met name 
de architectuur, die men niet in één blik overziet. Ook daar moet het langzame, 
passieve ondergaan kathartische effecten geven. Bovendien bedenke men, dat in 
iedere visuele waarneming volgens Palagyi een virtuele beweging schuilgaat, die 
niet zelden — nauwelijks merkbaar — tot actualiteit komt. 
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staan. Nu weet ik wel, dat we ook voor de statische kunsten een 
bepaalde tijd nodig hebben om „er in te komen" en dat dit proces 
ook kathartisch zou kunnen verlopen in de psyche. Maar dan ligt 
de katharsis buiten het eigenlijke artistieke gegeven. Het is een 
soort auto-katharsis, waarbij we om in het kunstwerk door te 
dringen bepaalde disposities in ons zelf vormen en bepaalde be
lemmeringen wegnemen, ook met behulp van b.v. het schilderstuk 
dat we zien, en waarbij voor de uiteindelijke dispositie zeer sterk 
de resulterende schoonheidsontroering meewerkt. Z o zie ik ook de 
mogelijkheid van een op de kunstbeschouwing volgende auto-ka
tharsis in een meewerken van de schoonheidsontroering met andere 
groei-elementen naar een gevoelsmatige top. Maar dan ligt het op 
mij over te dragen gevoel van de φοβερά en ελεεινά, zoals Aristo
teles ze in zijn Poetika beschrijft, niet als zodanig in het kunstwerk 
objectief ingebouwd 4 3 ). 

Ik kan mij verder een katharsis voorstellen in de psyche van de 
kunstenaar terwijl hij het beeld geleidelijk onder zijn handen laat 
groeien 4 4 ) , maar ook dat is niet wat we steeds verstaan hebben 
onder de typische overdracht van gevoel via het kunstwerk op 
degene die van de kunst geniet. 

Wij ondergaan momenteel zelfs van typisch kathartische kunst
vormen als toneel, muziek en film heel vaak niet de daarin liggende 
kathartische kracht, omdat wij er niet toe gedisponeerd zijn. Aristo
teles eist dan ook in zijn De Philosophia heel uitdrukkelijk een 
passief ondergaan, nadat we daarvoor geschikt zijn geworden : 
γενομένους επιτηδείους 4 5) . En die voorafgaande geschiktheid is des 
te beter naarmate ze niet door de rede veroorzaakt i s 4 6 ) . 

Wij gaan inderdaad niet passief genoeg op in de kunst en wij 
redeneren teveel. Om nog niet te spreken van de haast van het 
moderne leven en de veelheid van andere indrukken. De kunst-
,.beschouwing" zelf ook is voor ons teveel omringd met historische 
overzichten, biografieën, encyclopedieën, krantenverslagen, pro
grammaboekjes, namen van kunstenaars en uitvoerende kunstenaars. 
En heel dit apparaat houden we vaak krampachtig bij ons terwijl 

43) Zo kan ik mij ook een zuiver redelijke reflexie achteraf voorstellen. Vergelijk 
Bullinger, Schlüssel, o.e. Ы. 8. 
4 4 ) Dit ondervond Goethe bij het schrijven van zijn „Werther": Bullinger, o.e. 
Ы. 9-10. 
4 8 ) Zie boven, Ы. 48. 
^ ) Zie boven, Ы. 49. 

218 



we b.v. in de concertzaal zitten. Hier horen we het thema, daar 
herkennen we uit onze partituur de omkering, ginds is de fluit te 
scherp, de volgende melodie is aan een voorganger ontleend, dat 
accoord is te „Wagneriaans", dit ritme is „typisch Mozart"4 7) . 
Nu kan dit alles heel goed, zelfs in zijn rationele elementen, de 
passieve dispositie en de openheid voorbereiden, het kan zelfs be
paalde onjuiste instellingen en vooroordelen t.o.v. het kunstwerk 
wegnemen, maar uiteindelijk is dit rationele apparaat teveel bewust 
aanwezig vanaf het moment dat de dirigent zijn stok opheft totdat 
hij hem weer neerlegt. Men wordt alleen meegesleept, als men zich 
tenslotte overgeeft aan de stroom van gevoelsmatig geordende 
klanken : de eerste fase van het kathartisch proces is immers een 
losmaking door de sollicitatieve elementen van het kunstwerk. En 
de laatste fase van het rusten in het anders geordende gevoel ont
staat alleen op conditie dat men de eerste heeft doorgemaakt. 

In onze maatschappij biedt de filmkunst nog de beste condities 
voor het buitensluiten van de belemmerende disposities van een 
overbewuste instelling. De donkere zaal, de grote dynamiek van de 
filmbeelden in de telkens wisselende camera-instellingen, de intense 
schijn van nabijheid48) en levensechtheid scheppen die verenging 
en verdieping van bewustzijn49), die Platoon reeds bij bepaalde 
gevoelstoestanden had opgemerkt50). Alleen bestaat vaak het ge
vaar, dat de film tot de eerste fase van het kathartisch proces be
perkt blijft, de losmaking, en dus feitelijk niet kathartisch werkt. 
Een geordende en zelfs een prudente techniek van losmaking is niet 
voldoende, indien niet tevens de unificerende potenties in de mens 
aangesproken worden. Nu kan dat wel aangevuld worden door een 
daarna volgende juiste instelling van de mens zelf, maar de artistieke 
gevoelsbeïnvloeding is kathartisch onaf, wanneer zij geen rust in de 
juiste dispositie geeft. Deze kwestie is meerdere malen vanuit een 
geheel ander gezichtspunt besproken, namelijk in verband met de 
erotiserende tendensen in de hedendaagse filmkunst. Uit Aristoteles' 
katharsisleer volgt niet per se, dat de film deze erotiserende ten
densen zou moeten verkleinen of verminderen, zelfs niet in de vorm 

4 7 ) Aristoteles kent ook dat typische genot van het herkennen van bepaalde 
dingen, maar bespreekt dit in een andere context dan zijn tragedie-definitie. Zie 
boven, Ы. 145. 
4 8 ) Zie Aristoteles' Rhetorika, boven Ы. 184. 
4 9 ) Peters, Taal, Ы. 604, 605, 606, 607, 608. - Peters, Macht, Ы. 604, 605, 606, 
607, 608. 
Б 0) Zie o.a. boven Ы. 54. 
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van een minder bieden van irreëel materiaal met een schijn van 
realiteit, zoals beeldschone diva's, mannelijke mannen e.d., als deze 
incitamenta maar zo gecomponeerd kunnen worden, dat ze naast de 
losmaking ook de herordening kunnen bewerken. Erotische incita
menta zijn niet uiteraard minder prudent reguleerbaar dan andere 
gevoelsprikkels. De schone Helena is ook in de tekening van 
Horneros geïdealiseerd en bezit toch een reëel schijnende aantrekke
lijkheid. En de Homerische helden zijn edeler ridders dan er ooit 
in werkelijkheid bestaan hebben in het oude Hellas. Toch is Ilias III, 
146-170 kathartisch-zuiverend, om niet eens te spreken van reini
gend in ethische zin. 

Peters6 1) ziet alleen de mogelijkheid voor een kathartische 
werking bij de toeschouwer, wanneer hij een creatieve expressie 
vindt voor zijn driften en kan doordringen in de gedachten van de 
maker van de film. Ik kan het hier wel mee eens zijn, maar vind dit 
nog iets te zeer neigen naar een post-artistieke katharsis of naar 
een te sterk redelijke nevenwerking tijdens het ondergaan van de 
filmkunst. De redelijkheid mag vanzelf niet ontbreken en de |5>οπή 
en δύναμις naar het „te verwerkelijken" eindresultaat van een „top" 
in de strikt morele en redelijke zin ligt in de kathartisch veroorzaakte 
dispositie ; maar deze is ook veilig, als het zien van de film alleen 
slechts een passief ondergaan is, mits het kunstwerk ook de unifi
cerende lust tot een prudente „voorlopige" afronding brengt. 

Het is moeilijk, om voor een concrete film de kathartische kracht 
aan te geven, daar deze ook in de leer van Aristoteles verschilt van 
persoon tot persoon 5 2 ) . Katharsis raakt immers mijzelf in mijn in
dividualiteit. Het zou mij te ver voeren, dit hier gedetailleerd en aan 
de hand van bepaalde films te doen. Maar het lijkt mij, wegens de 
nabijheid van de film aan het huidige levensgevoel, wel mogelijk. 

Men zou dat het beste kunnen doen aan de hand van die films, 
die een tragisch gegeven artistiek verwerken. Wanneer men hierbij 
retrospectief zijn eigen gevoelens analyseert (en ik heb hiervoor ook 
retrospectieve herinneringen van andere mensen met een vermogen 
tot retrospectie geraadpleegd), dan merkt men, dat, vanuit het solli-
citatieve aspect van de katharsis gezien, wel degelijk medelijden en 
angst de sterkst opgeroepen gevoelens zijn en dat Aristoteles dus 
empirisch gelijk heeft, wanneer hij door deze gevoelens, als wezen
lijke elementen van de tragedie, de specifieke katharsis bereikt wil 

β 1) Peters, Macht, o.e. Ы. 610. 6 ! !) Zie boven, Ы. 213-4. 
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zien. Dat hierbij indirecte zuivering van andere gevoelens optreedt 
en natuurlijk met name van de „onderliggende" gevoelens, wanneer 
de spanning „van boven" vermindert door een redelijke sollicitatie, 
heb ik reeds besproken5 3) . Behalve indirect, moeten de „onder
liggende" gevoelens ook rechtstreeks ordenend gewekt worden, om
dat ook dergelijke gevoelens in de film verweven liggen, maar dat 
noem ik dan een sollicitatie vanuit de film als kunstwerk. De ka-
tharsis door de film als tragisch gegeven vindt slechts plaats cioor 
angst en medelijden. 

Ofschoon de opvatting van bepaalde auteurs, dat Aristoteles zijn 
katharsis in de acteurs als reële personen legt, vanuit de gehele 
probleemstelling verworpen moet worden, kan men toch wel zeggen, 
dat een katharsis in de acteurs als uitgebeelde personen, dus in de 
inhoud en het verloop van de intrigue, met zeer grote waarschijnlijk
heid een kathartisch effect op de filmbezoeker moet hebben. De 
intrigue heeft daardoor een grotere nabijheid. Vooral dergelijke films 
lijken mij objectief analyseerbaar naar hun kathartische gevoels
inhoud, ook al is in de personen van het filmverhaal de katharsis 
onaf of mislukt. De suggestie en de harmonie van het artistieke 
gegeven kan dan de katharsis in de toeschouwer voltooien. 

Het is mij ook bij het bezoeken van filmvoorstellingen gebleken, 
dat het kathartische een esthetisch element is, ofwel zeer nauw daar
mee samenhangt. Bepaalde films, die men esthetisch afkeurt, be
werken ook geen katharsis en geen innerlijke rust. W a t doet eigen
lijk Aristoteles in zijn Poetika anders dan esthetische elementen 
analyseren en esthetische voorschriften geven voor de gevoelsover-
dracht van het kunstwerk ? 

Misschien wordt door de zo juist voorafgegane bladzijden de 
indruk gewekt, dat ik zeer hoog opzie tegen de hedendaagse film
kunst. Ik ben er integendeel van overtuigd, dat de echte kunstfilm, 
dus ook de kathartisch verantwoorde film, betrekkelijk zeldzaam is. 
Maar de vraag naar de katharsis van de film dringt zich urgent op 
bij het huidige frequente filmbezoek. 

In tegenstelling met en in zekere zin als aanvulling op de vaak 
aangevoerde bezwaren tegen veel films, zou ik vanuit Aristoteles in 
deze zin kritiek op de film willen geven, dat meestal alleen de eerste 
fase van de katharsis, n.l. het opwekken van de gevoelens, bewerkt 
wordt, terwijl het kalmerende en ordenende aspect, dus het uit-

S3) Op Ы. 145. 
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eindelijke kathartische effect, ontbreekt. In bepaalde gevallen van 
filmkeuring zou men dus niet als norm moeten nemen, dat de ge
voelens, van waaruit men gevaar vreest voor de moraliteit van de 
toeschouwer, te sterk gewekt worden (dat is een Platoonse keuring), 
maar men zou zich moeten afvragen, of bepaalde affecten vanuit de 
film zelf — dus niet daarna ! — in de doorsnee bezoeker kathartisch 
tot rust gebracht kunnen worden. Er moeten stellig meer effecten 
beoordeeld worden dan de kathartische. Een film geeft ook ideeën. 
Maar liggen deze ideeën niet primair suggestief-gevoelsmatig ver
werkt 54 ) en zijn ze dus ook wellicht vanuit het meson van de ka-
tharsis te beoordelen ? 

Ondertussen is de film misschien wel het grootste volksvermaak 
geworden. Wanneer zullen er in voldoende mate filmkunstenaars 
opstaan, die niet alleen voor een élite, maar die ook, in de geest van 
Aristoteles' wens in verband met de theateruitvoeringen in Grieken
land 5S), voor de massa en voor de asfaltjeugd, binnen de schaal 
van de voor hen bereikbare integratie, een filmkunst kunnen schep
pen, die hen én meesleept én tot psychische rust brengt ? Tot nu 
toe worden deze groepen juist door de niet-kathartische films aan
getrokken en door de reclame hiertoe geprikkeld, terwijl de kathar
tische films als ,,te zwaar" terzijde worden geschoven56). 

Hetgeen ik over de film gezegd heb, geldt in enigszins gewijzigde 
vorm ook voor de roman. •— Ook op dit terrein kan de katharsisleer 
een vertrekpunt zijn voor evenwichtige compositie en voor esthetische 
en morele beoordeling. De roman biedt tegenover de filmkunst 
bovendien het voordeel, dat hij een veel oudere en dus een meer 
uitgerijpte vorm van kunst is. Ik heb daarom de indruk, dat er 
tamelijk veel kathartische romans moeten bestaan. En dan bedoel ik 
niet eens de zogenaamde psychologische romans. In de psycholo
gische roman wordt m.i. vaak te veel geredeneerd of geanalyseerd 
en men vergeet dan de overdracht van het esthetische kunstwerk op 
het gevoel. De momenteel zeer veel gelezen romans van Mauriac, 
Julien Green, Stefan Andres, Franz Kafka, Graham Greene, e.a. 

64) Daardoor is de film ook veel gevaarlijker voor de jeugd dan door manifest 
verkeerde ideeën. 
K ) Zie boven, Ы. 102. 
^ ) In „The quiet American" van Graham Greene (London 1955) staat een 
passage die bij deze opmerking aansluit. Fowler zit in een bioscoop. De held van 
de film ,,led a charmed life. It was what they call a film for boys, but the sight of 
Oedipus emerging with his bleeding eyeballs from the palace at Thebes would 
surely give a better training for live today. No life is charmed". (Ы. 237) 
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zijn echter in hun suggestibiliteit sterk kathartisch. Typisch is, hoe 
b.v. bij Kafka in „Der Prozess" het verhaal niet eens logisch te 
volgen is, maar dat de gevoelsindruk van angst des te sterker werk
zaam is. De hoofdpersoon van deze roman maakt zelf beslist geen 
katharsis door, maar, evenals de held uit de tragedie, gaat hij aan 
zijn lijden ten onder. De rake schildering van de angst, kwellend in 
zijn opbouwen van een quasi-logisch systeem waaraan niet te ont
snappen is en dat tenslotte verstikkend voor het leven werkt, is juist 
getemperd door een klein vleugje van het karikaturale, zodat deze 
schildering vluchtig maar toch voldoende een redelijke, rustgevende 
instelling tegenover de angst suggereert. 

Graham Greene is voor mijn gevoel de romancier van de katharsis 
van de angst, het medelijden en de hoop. Zijn openhartigheid be
treffende intieme ervaringen van de erotiek heeft verschillenden 
verbaasd, maar ik zou de censuur tegenover zijn geschriften, even
als de filmcensuur57), graag mede door het kathartische moment 
bepaald willen zien. Zijn openheid bij de beschrijving van de mense
lijke driften is immers altijd zo, dat hij ze in een on verheerlijkte staat 
uitbeeldt van losgeslagen of verdrongen affect. Daardoor suggereert 
hij een prudente houding tegenover de affecten als meer aangepast 
aan de menselijke natuur. De jood in „Stamboul Train" is tenslotte 
niet voldaan over het feit, dat hij het meisje in de exprestrein ver
leid heeft ; Pinkie in „Brighton Rock" bezit de vreugdeloosheid van 
een liefde die geen liefde is ; voor de priester in „The Power and 
the Glory" is zijn val niets anders dan een ervaring van enkele 
seconden geweest met een nasleep van ellende; Scobie in „The 
Heart of the Matter" vindt alleen maar onrust in zijn uit medelijden 
voortkomend overspel ; het gevoel van Sarah in „The End of the 
Affair" was wel vreugdevol gewekt, maar was onjuist georiënteerd 
in betrekking tot het einddoel van de mens, zodat God Zijn rechten 
over haar opeiste ; de Engelsman in „The quiet American" is eigen
lijk onvoldaan bij het Vietnamese meisje en heeft daarom zo weinig 
echte liefde ontwikkeld, dat de naïeve Amerikaan hem met het 
grootste gemak zijn liefje ontfutselt. —· Hetgeen ik hier neerschrijf 
is uiteindelijk te rationeel om de affectieve katharsis weer te geven. 
Greene motiveert dit niet zo uitdrukkelijk. Maar het is misschien 
een kleine vingerwijzing om aan te geven wat in concreto de ka
tharsis in de roman en de katharsis in het algemeen is. Men kan 

B7) Zie Ы. 221-2. 
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over katharsis wetenschap bedrijven, maar uiteindelijk is het iets 
dat men in zijn menselijke sensibiliteit ervaart en in de kunst „ziet" 
en voelt". G. P. Barker geeft dan ook het wezen van de ka-
tharsis-ervaring juist weer, wanneer hij katharsis noemt : „the 
shortest distance from emotions to emotions"5 8). 

Voor de moderne dramatische kunst zou ik graag vanuit dezelfde 
Aristotelische beschouwingen een kunstleer en kunstkritiek willen 
aanbevelen als voor de film en de roman. Ik behoef daarvoor de 
boven besproken beginselen niet te herhalen. 

Als sluitstuk van deze enkele gedachten over een Aristotelische 
kunstleer zou het wel adequaat zijn enkele belangrijke stukken van 
de klassieke tragedie te bespreken 59 ) vanuit hun vermogen om ka
tharsis te verwekken. Aristoteles' empirie is daar immers aan te 
danken. Ik was dit bij de eerste opzet van dit werk ook van plan. 
Maar ik moet bekennen, dat ik — uitgezonderd enkele onderdelen 
— er niet in geslaagd ben op bevredigende wijze de kathartische 
gevoelssfeer van afzonderlijke Griekse tragedies te beschrijven. Ik 
meen deze onmacht hieraan te moeten toeschrijven, dat de over
dracht van gevoel op gevoel hier niet volkomen plaats kan vinden 
en dat dus voor ons moderne mensen een klassieke tragedie als regel 
niet kathartisch werkt en daarom ook niet kathartisch invoelbaar en 
analyseerbaar is. Misschien is dit het sterkste bewijs voor hetgeen 
ik reeds herhaaldelijk betoogde, dat in deze esthetische materie het 
redeneren geen bewijs vormt voor een eigenlijke, concrete katharsis, 
maar dat alleen het ondergaan van en het óndergaan in het gevoel 
mij kan overtuigen, dat het stuk in feite kathartisch is. Men smaakt 
bij de klassieke tragedie de schone taal, de beelden, de dramatiek 
van de intrigue, maar het diepste van het gevoel is er niet mee ge
moeid, omdat het niet persoonlijk-actueel genoeg is 6 0) . Is het Aristo
teles zelf niet, die voor de overdracht van de angst ook eist, dat het 
gegeven dat mijn angst opwekt „nabij" is? 6 1 ) . Het is typerend, dat 
men wel eens introspectief medelijden kan ervaren bij het genieten 
van een Griekse tragedie, wanneer die opgevoerd wordt of wanneer 

58) Geciteerd op Ы. 497 bi] Clark, o.e. ~ zie ook beneden, Ы. 230. 
5 9 ) Zoals reeds verschillende schrijvers gedaan hebben, o.a.: Eggerking, o.e.; 
Giesing, o.e.; Gietmann, o.e.; Herrick, Pity ; Hitt, o.e.; E. Lorenz, o.e. 
8 0 ) Deze stelling vinden we reeds in 1885 bij Dehlen, bl. 31-2. 
β 1 ) Zie bl. 184 v.v. ; ook: Gudeman, o.e., Ы. 163-4; volgens van der Kun, o.e. 
bl. 251-2, ondergaan wij het wereldbeeld der Grieken niet. — Vergelijk ook het
geen Strasser (Ы. 218) zegt over de „Historische Gestaltwandlung" van gevoelens. 
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men ze leest. Hoezeer men echter ook tracht door te dringen in de 
taal, de cultuur, de historische omstandigheden, de gevoelens, dit 
apparaat is te groot en te rationeel om de nabijheid voor de los
making van de angst te ervaren 6 2 ) . Daarmee is de Griekse tragedie 
niet gediskwalificeerd en mist men ook niet de indruk van het grote 
kunstenaarschap van de tragediedichters, maar ervaren wat Aristo
teles daarbij ervaren heeft blijft onmogelijk. Geen wonder, dat daar
om sommige modernere tragedieschrijvers als O'Neill, Anouilh, 
Cocteau en Obey de klassieke tragedie in een modern gewaad ge
stoken hebben om eigentijds roerend toneel te krijgen. „Morning 
becomes Electra" is dan ook door de eigentijdse vormgeving ka-
thartisch. 

Van de klassieke tragedie kan men de Oidipous Tyrannos nog 
het beste invoelen, omdat het gegeven daar zo algemeen-menselijk 
is : een cholerisch man, die zich vergist door de noodlottige omstan
digheden van zijn levensloop en met al de goede wil die in hem is, 
maar ook met al de onstuimigheid van zijn temperament zich voor 
de goede zaak van zijn stad inzet en tenslotte ondergaat, omdat hij 
krachtens zijn vroegere vergissing zelf zijn ongeluk over zich aftrekt. 
Zo wekken ook de Xerxes-rol in de Perzen van Aischylos, diens 
Oresteia, de Antigone en Elektra van Sophokles in de moderne toe
hoorder medelijden op en misschien een aanzet van angst. Maar 
b.v. de Bakchai van Euripides staat in zijn typische Dionysos-cultus 
zo ver van het huidige levensgevoel af, dat de tragedie nauwelijks 
medelijden wekt met de overigens toch tragische personen van 
Pentheus en Agaue. 

Het pleit echter voor de levensechtheid van Aristoteles' theorie, 
dat men ze in de moderne kunst a.h.w. kan verifiëren en langs die 
weg enigszins benaderend kan opmaken, welke invloed op de Ouden 
en op Aristoteles persoonlijk de Griekse tragedie gehad moet 
hebben. 

Vanzelfsprekend zullen degenen die de Aristotelische katharsis 
anders verstaan, en met name degenen die in hun katharsis-opvat-
ting veel meer de bewuste, rationele elementen laten meespelen, wel 
beweren, dat zij de katharsis in de Griekse tragedie nog ondergaan. 

Zo meent O. de Selincourt63), dat de objectivering van de passies 
bevrijdend werkt. In zoverre deze objectivering gevoelsuiting is past 

β 2 ) Zie van der Kun, o.e., Ы. 251-2, over het wereldbeeld der Grieken. 
e3) Besproken door W. G. de Burgh in Mind 45 (1936), Ы. 97. 
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het in Aristoteles' leer, maar is toch niet meer dan een niet-nood-

zakelijk gevolg van de gevoelsoverdracht bij de katharsis. 
Alle auteurs van psychoanalytische zijde die over de klassieke 

of moderne tragedie geschreven hebben zijn m.i. ook te rationeel 
ingesteld. Zij passen hun psychoanalyse louter rationeel-abstract toe 
op de tragedie, zonder op het eigen individuele gegeven van het stuk 
of op het individuele in Aristoteles' leer te letten. Voor hen geldt 
de opmerking in Hermeneus 6 4 ) van A. Hoekstra n.a.v. het boek 
van de analyticus A. H. van der Sterren, „De Lotgevallen van 
Koning Oedipus" 6 5 ) , dat zij de litterair-historische en filologische 
gegevens over het hoofd zien. En het is juist omdat ik in deze studie 
ben uitgegaan van de filologische gegevens, dat ik in deze kwestie 
kritiek meen te mogen hebben tegenover de psychoanalytici. Deze 
analytici, die vaak in hun therapie zo fijnvoelend zijn t.o.v. de mense
lijke gevoelswereld in zijn individualiteit, hebben op gebied van de 
tragedie helaas al te veel gegeneraliseerd. Een meer fenomenolo
gische kunstbeschouwing, zoals die van Aristoteles eigenlijk is, of 
ook in de trant van Nicolai Hartman of Max Scheler zou hen dichter 
bij de gevoelswereld van de tragedie als „geobjectiveerde gees t " 6 6 ) 
gebracht hebben, daar immers de tragedie als geobjectiveerde geest 
de kathartische schoonheidsbeleving in de toeschouwer wakker 
r o e p t 6 7 ) . 

Sigmund Freud zoekt in de Griekse tragedie naar elementen van 
zijn leer over totem en taboe en dit alles in verband met het Oedipus
complex 6 8 ) . 

Von Berger, die aantekeningen schreef bij de Poetika-vertaling 
van Gomperz 6 9 ), en die stellig enkele waardevolle gegevens van de 
psychoanalyse op de tragedie toepast, ontkent, dat het rustgevende 
element in Aristoteles' katharsis-leer zou liggen, omdat hij vanuit 
zijn vooropgezette analytische beschouwing katharsis alleen maar 
ziet als „Entladung", als afreageren van de verdrongen psychische 
spanningen. 

Leo Kaplan 7 0 ) beschouwt de tragische held als een soort „zonde
bok", waarop wij onze verdrongen affecten projecteren en in wie 

*») Jrg. 20, Ы. 127-9. в Б ) Amsterdam 1948. e«) Kievits, o.e., passim. 
β τ ) Vergelijk geheel de analyse van Aristoteles' Poetika in Hoofdstuk IV. 
o8) S. Freud, Totem und Tabu, Ges. Werke, IX. Bnd, London 1940. 
6 9 ) Gomperz, Poetik. 

•"•J L. Kaplan, Der tragische Held und der Verbrecher. Ein Beitrag zur Psycho
logie des Tragischen. Imago 4 (1916), Ы. 96-124. 
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wij als door een „verschuiving" die verdrongen „oer-affecten" be
straffen (verdringen? dan is het verre van kathartisch !) door zijn 
ondergang dramatisch als een feestelijk iets te vieren. De cultuur 
is volgens zijn opvatting dan ook ontstaan uit het verdringen van 
de oer-driften. 

Th .Re ik 7 1 ) , voortbouwend op „Totem und Tabu" van Freud, 
ziet het meeleven met de tragedie als het verloop van een soort 
psychoanalyse. Hij maakt dus ook van het esthetische beleven wel 
een al te bewust proces. 

Alfr. Winterstein 7 2) ziet het koor van de tragedie als uitbeelding 
van de remmingen van de toeschouwer, en de spelers min of meer 
als figuren die zijn onbewuste wensen uitdrukken, en, inplaats van 
Aristoteles die een „nabijheid" eiste als voorwaarde voor een ge-
voelsoverdracht, ziet hij deze identificerende73) distanciëring juist 
als een voorwaarde tot katharsis. 

Hoe ingenieus de analytische beschouwingen ook zijn, en hoezeer 
afzonderlijke elementen hierin een misschien hypothetische ver
klaring bieden voor enkele gegevens uit de Griekse cultuurge
schiedenis rond de tragedie, ik kan geen enkel filologisch argument 
vinden om de katharsis aldus te verklaren. De filologische argu
menten hebben mij juist de weg gewezen naar een concrete sollici
tatie en tegelijkertijd een concrete ordening van angst en medelijden, 
zoals ze voor iedereen wisselend in het gevoelsleven liggen, vanuit 
de prudent-esthetisch ingebouwde incitamenta tot angst en mede
lijden, die in iedere tragedie anders liggen en niet uniform-abstract 
voor alle tragedies bepaalbaar zijn. Ik moet tenslotte maar af
wachten, welke inhouden van mijn psyche geraakt worden : bij 
Aristoteles ligt de nadruk op de functionele zijde van het proces7 4) , 
niet op vooraf-omschrijfbare inhouden van de gevoelens. Als ik een 
concrete tragedie beschouw, kan er misschien wel eens een bestaan 
die mijn Oidipous-complex raakt (als ik dat bezit), een andere die 

7 1 ) Pubertätsriten, o.e. 
7 2 ) Ursprung der Tragödie, o.e. 
7 θ ) Zie over deze identificatie : Butcher, o.e. Ы. 266 en voorafgaande ; van Gro
ningen, Ы. 459 ; E. von Hartmann, Ы. 67 ; Dehlen, o.e. Ы. 4 ; Clark, o.e. Ы. 550 ; 
H. Gratton, Le problème de la responsabilité dans les abréactions, surtout les abré-
actions psychanalytiques. Suppl. de la Vie Sp., Nr. 41, 2e Trim. 1957, Ы. 203; 
Of over de overdracht : Peters, Taal, o.e. Ы. 88 ; Peters, Macht, o.e. Ы. 608, 609. 
7 4 ) Een modernere parallel van het zoeken naar het functionele aspect vinden we 
bij Ch. Bühler, Das Märchen und die Phantasie des Kindes. Beihefte zur Zeitschr. 
f. Angewandte Psychol. 17 (1918), b.v. met name op Ы. 25, 31. 
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mij bepaalde gevoelens op een „zondebok" doet schuiven, weer 
een andere die mij analytisch een bepaald facet openbaart van mijn 
psychisch automatisme. Maar dit alles is niet wezenlijk. Wezenlijk 
is alleen, dat objectief uitgebeelde angst en medelijden in het sub
jectieve gevoel van de theaterbezoeker katharsis van de passies van 
dien aard tot stand brengt 7 5 ) . Het mag dus vreemd klinken, maar 
de psychoanalyse is m.i. in haar cultuurbeschouwing niet empirisch 
genoeg. 

Ook van der Kun, in zijn „Handelingsaspecten in het drama" 7 6 ) , 
hetwelk een knap boek is, is aanvankelijk te rationeel7 7): „Wat 
zich voor de toeschouwer als in dramatische ontroering te vormen 
idee stelt, stelt zich voor den acteur als : in speelhandelingen te 
verwerkelijken idee" 7 8 ) . — Toch behoeft men hier maar iets te 
veranderen om de gedachten van Van der Kun in overeenstemming 
te brengen met Aristoteles' leer. Even later is hij er dan ook dichtbij, 
waar hij beschrijft wanneer een handeling een dramatisch aspect 
heeft7 9) : „Wanneer het punt waarheen de handeling uitwijst, wordt 
verhoopt of gewenst, met blijdschap of met droefenis of met onver
schillig welk aspect uit de scala der emoties, wordt herdacht of 
tegemoetgezien, of wanneer in die verhouding blijkt, dat de actuele 
speelhandeling, op de plaats die zij in het verloop inneemt, een 
emotionaliteit bezit, die zij ontleent aan de achtergrond, waartegen 
zij zich afspeelt". Peters wijst dan ook op het essentiële punt van 
van der Kun, dat deze n.l. de ordening van het drama een „verloops
ontroering" noemt 8 0 ) . Men behoeft maar op enkele punten dit 
prachtige boek „benigne" te interpreteren om te zeggen, dat het de 
Aristotelische leer over het drama juist weergeeft en uit een analyse 
van verschillende concrete stukken wordt dit ook bevestigd 8 1 ) . Van 
der Kun wijkt echter op het einde m.i. zeer sterk af van Aristoteles 
door zijn intellectualisering van de katharsis8 2): „Zoo gezien (door 

T5) Volgens Gietmann (o.e.) bespreekt Aristoteles niet de inhoud, maar de vorm 
van de tragedie. 
7 9 ) o.e. 
7 7) Hetzelfde verwijt doet Dodds aan Platoon: Dodds, Ы. 208, 238; men leze in 
dit verband zijn hoofdstuk over „fear of freedom", Ы. 236 v.v. en met name Ы. 252. 
7 S ) o.e. Ы. 7. Cfr. Ы. 12 : Het „verloopsplan" is een „plan tot handelen" bij de 
acteur en de toeschouwer wordt er door „aangezet" tot „inzicht", tot „verwerven". 
7 Θ ) o.e. Ы. 18. 
8 0 ) Peters, Taal o.e. Ы. 108 ; van der Kun, o.e. Ы. 293. 
8 1 ) Zie o.a.: van der Kun, o.e., Ы. 28. 
8 2 ) van der Kun, o.e., Ы. 292-3. 

228 



het feit dat het lekenspel als zwak-dramatisch zeer veel „wereld

beeld-aspecten" vertoont) bewerkt het leekenspel een vorm van 

„katharsis", die zuiverder kan zijn dan de katharsis, die Aristoteles 

van het mede-autonoom opgebouwde drama verwacht. Intusschen : 

de katharsis blijft van een drama het niet-dramatische effect ; het 

specifiek „dramatische" effect van het drama is de : in schoonheid 

doorleefde eenheid van verloopsontroering, en anders niet". 

Het is duidelijk, dat de auteur in deze conclusie uitgaat van een 

intellectueel-moralistisch katharsisbegrip. Hij spreekt dan ook even 

l a t e r 8 3 ) van katharsis als „sociaal verschijnsel", als „de zuivering, 

de verdieping, de verheffing der levenssfeer". — Wanneer ik binnen 

de terminologie van van der Kun mijn opvatting van Aristoteles 

weer zou moeten geven (en daarmee formuleer ik, dank zij van der 

Kun, des te scherper wat m.i. in Aristoteles ligt), dan zou ik moeten 

zeggen, dat de katharsis inderdaad niet het specifiek dramatisch 

effect is. Immers, ook andere kunstvormen geven katharsis. De 

katharsis via angst en medelijden is echter wel een der specifiek 

tragische effecten, maar dan niet in zijn post-dramatische sociale 

invloed of in de verheffing van de levenssfeer, doch als element van 

„de in schoonheid doorleefde eenheid van verloopsontroering". En 

weer niet de gehele doorleefde verloopsontroering, maar volgens de 

καιρός nu eens meer, dan weer minder hiervan 8 4 ). Het doorgemaakt 

hebben van die verloopsontroering, voor zover ze kathartisch is, 

vormt dan in zijn βοπή en δύναμις tot hogere integratie een gunstige 

dispositie tot verheffing van de levenssfeer. Daarom is voor mij het 

lekenspel juist niet kathartisch, wanneer het wereldbeeld-aspect er 

te onmiddellijk-rationeel in wordt voorgesteld en uitgebeeld. 

Wel zal de tragedie, in zoverre zij gedragen wordt door de taal, 

meer rationele elementen vertonen dan de muziek, ook in haar ka

thartisch aspect, maar het uiteindelijke kathartische effect hangt af 

van het overspringen van gevoel op gevoel, hoezeer de tragedie ook 

pradent-rationeel gecomponeerd is. 

John Gassner 8 5 ) zegt dan ook : „Enlightement . . . . wells up from 

the stream of the play itself (de „verloopsontroering") The 

moral is a predigested judgment, whereas enlightement is empirical 

8 3 ) Ы. 293. 
f·4) Zie boven, Ы. 213-4. 
8 δ ) Geciteerd bij Clark, o.e. Ы. 551 ; het commentaar tussen haakjes is van mij. — 
De term „Enlightement" geeft Aristoteles' opvatting niet volkomen weer, maar het 
gaat mij om de inhoud van dit citaat uit Gassner. 
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(bij de analytici is het daarom „predigested" als een soort moraal, 
en, zoals ik boven, Ы.228, zei, te weinig empirisch). The moral is 
a summation . . . . enlightement is a process. The moral of a play 

can be put into a sententious sentence Enlightement can also 
be summarized, but the summary is only a portion of the whole. It 
is a state of grace ( 'n gunstige dispositie volgens mij ) achieved 
in the course of experiencing the play is a state of mind (lees : 
gevoelsdispositie ), and includes specific conclusions only as a ne
cessary concomitant of every state of mind that is not vacuous". 
Even later 8 6 ) bespreekt Gassner het moderne sociale drama en het 
propagandistische drama en zegt ervan, dat het niet geslaagd is als 
kathartisch drama : „He fails chiefly because in striving so conscien
tiously for enlightement, he so often substitutes statement for 
dramatic process and neglects to effectuate the „pity and fear". 
Volkelt 8 7 ), wanneer men hem in deze context althans goed ver
staat, spreekt daarom van „der verhältnismässig willenlose Cha
rakter der Kunst". 

Dezelfde bezwaren die ik tegen de analytici en tegen van der 
Kun had, gelden mutatis mutandis ook voor G. Nebel 8 8 ), die in een 
existentiële beschouwing over de tragedie hierin een Paulinisch-
Reformatorisch beeld wil zien8 9 ) en Oidipous met Luther verge
lijkt9 0). Ook dit is, om met Gassner te spreken, „predigested 
judgment". 

Wanneer ik nu tot slot van deze studie enkele dingen over de 
medische psychologie ga zeggen, dan zal dat vooral zijn over die 
aspecten van deze wetenschap, die gelijkenis vertonen met de kunst, 
n.l. de psychotherapie. Daar treedt ook een invloed op van mens 
tot mens, die, m.i. in dezelfde zin als het zo juist gezegde over het 
drama, „Aristotelisch opgevat" het zuiverst kathartisch werkt. 

Wanneer Breuer van december 1880 tot juni 1882 9 1) Fräul. Anna 
O. (Bertha Pappenheim) behandelt, ontdekt hij toevallig (Jones 
noemt B. Pappenheim de eigenlijke ontdekker92) ) de methode waar-

« ) Clark, o.e. Ы. 552. 
8 7 ) J. Volkelt, Ästhetik des Tragischen, München 19234, Ы. 291. 
8 β ) G. Nebel, Weltangst und Götterzorn. Eine Deutung der griechischen Tra
gödie, Stuttgart 1951. 
89) Nebel, o.e. Ы.6. 
» ) Nebel, o.e., Ы.217. 
9 1 ) E. Jones, Sigmund Freud. Life and Work, 2 vis, London 1953-5, I, Ы. 245. 
»2) Jones, o.e., I. Ы. 246. 
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door hij haar van haar hysterische symptomen kan bevrijden. De 
patiënte zelf noemt de methode „chimney sweeping" en Breuer 
spreekt van „kathartische methode"93), Hiermee komt de Aristo
telische term — waarschijnlijk, gezien de vele publikaties in deze 
tijd, toendertijd op de Duitse gymnasia vaak uitgelegd in verband 
met het drama — voorgoed in de dieptepsychologie. Op zichzelf had 
deze medische gebeurtenis nog in vergetelheid kunnen raken, als 
niet Sigmund Freud met een andere patiënte een zelfde soort er
varing had opgedaan en daarover met Breuer van gedachten had 
gewisseld. Op aandringen van Freud wordt in 1893 9 4) een „Vor
läufiger Mitteilung"95) gepubliceerd, die dan uitloopt op de be
roemde „Studien über Hysterie" in 1895. Of de kwestie, dat Freud 
gehuwd was met Martha Bernays, een oomzegster van de classicus 
Jakob Bemays 9 6 ) , die in 1857 zijn eerste publikatie schreef over de 
katharsis in het Griekse drama, nog van invloed is geweest, heb ik 
ondanks naspeuringen niet kunnen vinden. Freud moet wel in zijn 
studententijd colleges van Brentano over Aristoteles hebben ge
volgd 97). 

In de „Studien" wordt betoogd, dat de traumatische hysterische 
neurose ontstaat, doordat het angstaffect van het trauma als „Fremd
körper"9 8) de normale uiting van een onaangenaam affect ver
hindert en uitblust9 9), en zelfs uit de herinnering wegvaagt 1 0 0) . 
De normale afloop van het affect in afreageren, uitrazen, uithuilen, 
uitpraten, associëren of vergeten is niet tot stand gekomen, en daar
om is het affect niet verdwenen1 0 1) , maar blijft onlosmakelijk aan 
de herinnering gebonden en samen met deze bedolven1 0 2) . Men 
wil door deze verdringing een bepaalde voorstelling opheffen, maar 
men isoleert ze alleen psychisch103), waardoor een dissociatie van 
het bewustzijn onts taat 1 0 4) . Nadat het psychische trauma binnen
gedrongen is, werkt het nog lang door als actueel „aanwezige 

03) Freud, Stadien, o.e., Ы. 222. 
94 ) Freud, Autobiographical, Ы. 37. 
в Б) Über den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene, Neurologisches 
Zentralblatt, 1893, Nr. 1 en 2. 
96) Jones, o.e., Ы. 112; Allgemeine Deutsche Biographie, Tl. 46, Leipzig 1902, 
Ы. 393 V.V.; Neue Deutsche Biographie II, Berlin 1955, Ы. 104. 
0 7 ) Jones, o.e., I, Ы. 42 ; Seiler, o.e., Ы. 49-50. 
9 8 ) Stadien, Ы. 3, 4, 145. Verdrongen factor en verdringende factor maken samen 
bij Freud het „Fremdkörper" uit. 
e») Studien, Ы. 183. 1 0 2 ) o.e., Ы. 6-7. 
100) o.e., Ы. 1. 1 0 3 ) o.e., Ы. 106. 
"«J o.e., Ы.6, 174-7, 185. **) o.e., Ы.9-10. 
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agens" 1 0 5 ) . De door het trauma gedissocieerde affecten („condition 
seconde"1 0 6)) doen het hysterische, lichamelijke conversie-symp
toom ontstaan inplaats van de psychische pijnen, die men zich be
spaard had 1 0 7 ). Men kan dit vergelijken met een elektrisch net, 
waar te grote spanning is opgetreden. Hierdoor treden op abnormale 
plaatsen, b.v. daar waar twee draden naast elkaar liggen, elektrische 
verschijnselen op. Omdat op deze plaatsen een blijvende verandering 
ontstaat, kan de storing telkens opnieuw optreden1 0 8) . De leidingen 
van de voorstellingsorganen en van het vegetatieve leven liggen 
a.h.w. door sterke weerstanden van elkaar gescheiden, maar bij een 
hoge spanning wordt de isolatie verbroken. Ook kan een bepaalde 
zwakke plek van de mens al een dispositie tot doorbraak zi jn1 0 9) . 
Er was weerstand tegen de normale ontlading van het onaangename 
affect en toen is het affect de weg van de minste weerstand gegaan 
via de vegetatieve of motorische zone 1 1 0 ) . Vanuit het normale be
wustzijn is er nu geen communicatie meer mogelijk met het afge
splitste gebied. Het normale bewustzijn constateert het hysterische 
symptoom, maar kan het niet beïnvloeden111). Er is een tegelijk 
weten en niet-weten 1 1 2 ) , daar het symptoom voor de zieke als ge
ïsoleerd verschijnt113) en aan zijn denken is onttrokken 1 1 4 ) . Meestal 
gebeurt dit niet door een enkel trauma, maar door een groep van 
traumata, die het symptoom langzamerhand stabiliseren115). 

Nu verdwijnt het symptoom, als men de herinnering aan het ge
beuren dat aanleiding gaf tot de neurose in alle felheid wakker kan 
roepen en daarmede ook het begeleidende affect. Herinnering zonder 
affect brengt geen genezing. De zieke moet dan de gebeurtenis zo 
uitvoerig mogelijk schilderen en kan daardoor juist het affect in 
woorden u i ten 1 1 6 ) . Dit is dus een soort hernieuwen van het psy
chische proces dat de oorzaak was van de ziekte1 1 7) . De werking 
van de oorspronkelijke, niet afgereageerde voorstelling wordt dus 
opgeheven doordat het ingeklemde affect via de taal tot uiting komt. 
Zo ontstaat er een correctie in de afgesplitste associaties en nemen 

1 0 δ ) o.e.. Ы.4-5. 1 0 β ) o.e., Ы. 178. 1 1 3 ) o.e., Ы. 181. 
и*) o.e.. Ы. 12, ПО, 115. и о ) o.e., Ы. 180, 182. 1 1 4 ) o.e., Ы. 7, 187. 
1 0 7 ) o.e., Ы.2-3, Н5-6. ш ) o.e., Ы. 13, ПО, 200, 208. 1 1 В ) o.e., Ы. 4, 152. 
1 0 8 ) o.e. Ы. 177. " 2 ) o.e., Ы. 145. 
1 1 в ) o.e., Ы. 2, 4, 222. — Freud citeert op Ы. 4 in de nota een tekst van Delboeuf, 
Le magnétisme animal, Paris 1889 : „On s'expliquerait dès lors comment le magné
tiseur aide à la guéríson. Il remet le sujet dans l'état où le mal s'est manifesté et 
combat par la parole le même mal, mais renaissant". 
117) o.e., Ы.4. 
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deze weer deel aan het normale bewustzijn, waardoor dus de dis
sociatie met haar lichamelijke doorwerking wordt opgeheven1 1 8) . 
Tijdens de ontlading treden de conversies (krampen, hallucinaties, 
neuralgieën) nog eenmaal in volle intensiteit op en verdwijnen dan 
voorgoed 1 1 9 ) . Het adagium „cessante causa cessât effectus" is dus 
omgekeerd toepasbaar als bewijs voor de aetiologie van de neu
rose 1 2 0 ) . De taal is bij dit afreageren een surrogaat voor de 
d a a d 1 2 1 ) . 

In de eerste tijd van Freud's werkzaamheid als psychiater vond 
dit afreageren in hypnotische toestand plaats, maar wezenlijk voor 
zijn kathartische methode is dit niet. 

Ik heb met opzet zoveel mogelijk de mening van Freud met zijn 
eigen woorden weergegeven en hierbij naar een zo groot mogelijk 
aantal plaatsen in zijn boek, die constructief zijn geweest voor deze 
samenvatting, verwezen, omdat ik meen, hieruit de zeer belangrijke 
conclusie te mogen trekken, dat Freud — zij het vanuit een geheel 
ander wetenschapsgebied, met andere verklaringen 1 2 2 ) en in een 
heel andere concrete, menselijke verschijningsvorm —• op dezelfde 
psychische realiteit is gestoten als Aristoteles. Ik zou bijna zeggen 
(als het voor een leek tegenover de grote grondlegger van de 
psychoanalyse niet te vreemd klinkt, daar de analytici er een duide
lijker inzicht in hebben dan een classicus): men kan zelfs in de meer 
psychologische Aristotelische terminologie duidelijker weergeven 
(althans voor degenen die gewend zijn Aristotelisch te denken) wat 
Freud bedoelt. 

Het gaat hier namelijk wezenlijk over een kathartische methode 
tegenover de dissociatieve tendensen in de menselijke persoonlijk
he id 1 2 3 ) . Het traumatische „Fremdkörper" is de structuur van 
„bovenliggende" en „onderliggende" passie als niet aangepast aan 
de mens, het verdrongen onaangename affect met de herinnering 
is „onderliggend". Het kathartische afreageren in de hypnose liqui
deert deze premature en haastige afsluiting van dit menselijk proces 
op een lager levensterrein dan menselijk behoorlijk is en doet de 
passies weer deelnemen aan het normale levensproces in een hogere 
integratie1 2 4). Het „dikwijls" optreden van de traumata was een 
„altijd" geworden1 2 5) . Het was ook typisch een gevoelsdispositie, 

1 1 8) o.e., Ы. 13, 14, 79, 222. 1 2 2 ) Zijn terminologie is namelijk sterk fysiologisch. 
1 1 8 ) o.e., Ы. 4. 1 2 3 ) Zie boven, Ы. 205. 
1 2 0 ) o.e., Ы. 5. 1 2 4 ) Boven, Ы. 211. 
ν1) o.e., Ы. 6. 1 2 Β ) Boven, Ы. 212. 
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die alleen door invloed uit te oefenen tot een gevoelsontlading te 

solliciteren w a s 1 2 5 ) . Herinnering zonder affect brengt immers geen 

genezing van de hysterische symptomen. Tijdens het afreageren 

treedt een grotere heftigheid op van de affecten met hun somatische 

a a n h a n g 1 2 6 ) . De ziekteverwekker was een afweerreactie tegen een 

onlustvol affect. Men wordt genezen door dat affect opnieuw passief 

te ondergaan, waardoor er een andere afsluiting aan gegeven 

w o r d t 1 2 7 ) . Dat hier een onlustgevoel ingeklemd is, is m.i. niet 

wezenlijk, er kan eventueel ook een lustgevoel ingeklemd worden. 

Tekenend is ook, met name in de doorwerking van de conversie, 

het feit van spanning, n.l. dat haastig op elkaar slaan van twee 

passies en opvallend is ook de afwezigheid van rationele leiding 

voor het gevoel. Freud constateert zelfs, dat de leiding van het 

verstand onmogelijk is door de afsplitsing. 

Bij Freud ligt de nadruk op het geven van een andere afloop aan 

de ingeklemde gevoelens. Maar ook hier vermeldt hij naast het 

sollicitatieve aspect van de katharsis het ordenend aspect, doordat 

de afgeklemde gevoelens weer gaan deelnemen aan het normale 

bewustzijn. Later, als hij bewuster de verdringing ontdekt, zal hij 

dit in zijn autobiografie aldus het duidelijkst uitdrukken : „Replace 

them (de verdringingen) by acts of judgment which might result 

either in the acceptance or in the rejection of what had formerly 

been repudiated" 1 2 8 ) . Bij Freud betekent dus, evenals bij Aristo

teles, de katharsis geen bandeloosheid van het gevoel, maar het 

herstel van de gevoelsdispositie tot een normale leidbaarheid door 

verstand en w i l 1 2 9 ). 

In het „herbeleven" van de herinnering en de affecten die het 

symptoom deden ontstaan ligt ook iets van de Aristotelische „nabij

heid", die het drama in zijn uitbeelding van het menselijk leven 

schept : het eigene wordt geraakt door uitgebeelde, gereproduceerde, 

gespeelde incitamenta van angst en medelijden. 

Platoon had een te sterke nadruk gelegd op het ordenend aspect 

en durfde daarom de driftuiting niet aan. Freud en Aristoteles kun

nen de uitlaat veilig doen gebeuren, omdat zij zekerder zijn van de 

i*») Boven, Ы. 181, 211. 
1 2 7 ) Boven, Ы. 212 — „le même mal, mais renaissant" : zie boven, Ы. 232, nota 116. 
Vergelijk de tekst van Bignami : boven, Ы. 142 nota 241. 
1 2 8 ) Autobiographical, Ы. 53. 
ив) Freud, Vorlesungen Ы. 25 : , . b e w u s s t e B e h e r r s c h u n g " ; cfr. o.e., 
Ы.60. 
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gunstige resultaten. Men denke aan het Aristotelische empirische 
ό ρ ώ μ ε ν (Politika) i.v.m. de rust die de katharsis schenkt. Een 
ervaring, die Breuer en Freud ook opdeden zonder dat ze wisten 
wat er zou gebeuren : „Wir [anden nähmlich . . . zu unserer grössten 
Überraschung" 1 3 0 ). 

Hetgeen Freud en Breuer hier ontdekten, is later wel aangevuld 
en uitgebouwd, maar is wezenlijk niet veranderd na de publikatie 
van de „Studien". En het is ook mijn overtuiging, dat geheel de 
hedendaagse psychotherapie essentieel en primair te maken heeft 
met deze Aristotelisch-Freudiaanse katharsis als solliciterend, her
ordenend en rustgevend voor het menselijk gevoel. 

Daarom vind ik het minstens cultuurhistorisch gesproken jammer, 
dat Freud later, toen hij verdere ontdekkingen deed, van de eerbied
waardige, oude term katharsis heeft afgezien, ofschoon hij de zaak 
behouden heeft1 3 1 ). 

Hij ziet dan, dat de hypnotische behandeling defecten heeft132). 
De persoonlijke relatie met de arts bleek immers belangrijker en de 
patiënt stortte weer in als die relatie na de hypnose verdwenen 
was 1 3 3 ) . De katharsis-theorie zei volgens hem ook niet genoeg over 
de aetiologie van de ziekte en met name niet over de sexualiteit als 
diepste oorzaak 1 3 4 ) . Deze kwestie, en ook enkele finantiële moeilijk
heden, brachten een verwijdering met Breuer teweeg 1 3 5 ) . Zo komt 
hij dan tot een andere techniek van behandeling van zijn patiënten 
via de weg van de vrije associatie, de droomanalyse en de analyse 
der „Fehlleistungen", zonder toepassing van de hypnose, en dat 
reeds tussen 1892-6 1 3 6 ) . Hij ontdekt dan ook de weerstanden1 3 7) 
en het feit van de verdringing meer bewust en betoogt, dat het er 
toen niet meer om ging om het affect af te reageren, maar om de 
verdringing op te heffen1 3 8): ,,I showed men recognition of the 
new situation by no longer calling my method of investigation and 
treatment catharsis but psychoanalysis"139). Ook dan echter blijft 
hij de overdracht van de patiënt op de therapeut zien als een „her-
experimenteren" van de verdrongen gevoelens140). Bij deze be-

130) Studien, Ы. 222. 
1 3 1 ) Vorlesungen, Ы. 18, zegt echter : „beschloss ich, die Hypnose aufzugeben und 
die kathartische Behandlung von ihr unabhängig zu machen". 
132) Autobiographical, Ы. 38. 13?) Vor/., Ы. 19, 20. 
1 3 3 ) Autobiogr., Ы.47. 1 3 8 ) Autob., Ы. 51, 53. 
1 3 4 ) Autob., hl. 39, 41 ; Vorlesungen, Ы. 42 v.v. 1 3 β ) Autob., Ы. 53. 
1 3 Б ) Jones, o.e., I, Ы. 275, 279, 281. 1 4 0 ) Autob.. Ы. 77. 
1 3 e ) Jones I, Ы. 265 266. 
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wuste behandeling wordt het inhoudelijk aspect belangrijker en 
tevens het sociale aspect van de communicatie. 

Zijn studies over dromen en hun belangrijkheid voor het ont
dekken van de innerlijke conflicten zet dan ook kort daarna in i 4 1 ) 
en hij zal dan met het gevoel van de man die verder gevorderd is 
spreken van „The preliminary cathartic period" 1 4 2 ) . Het Oidipous-
complex wordt dan de kern van de neurosen 1 4 3 ) . Zelf zegt hij, dat 
hij in zijn latere jaren de vrije teugel laat aan diverse speculaties i 4 4 ) . 
En men mag daar, gezien zijn eigen woorden, wel onder rekenen : 
de leer over de instincten van zelfbehoud en behoud van het soort, 
samengevat tegenover het doodsinstinct onder de gemeenschappe
lijke term , ,e ros" 1 4 5 ) ; de beschouwingen over het lust/onlust-prin-
ciep en de vervanging ervan door het realiteitsprinciep i 4 6 ) ; de 
mening, dat het ideale ik een overblijfsel is van het Oidipous-
complex en de ethische standaard van de mensheid vertegen
woordig t 1 4 7 ) ; het beschouwen van de godsdienst in verband met 
het vader-complex 1 4 8 ); en tenslotte zijn studies over culturele pro
blemen 1 4»). 

B o v e n 1 5 0 ) heb ik ,,Totem und Tabu" vermeld. Zou het mogelijk 
zijn, dat, zoals ik in verband met psychoanalytische werken over het 
drama reeds opmerkte 1 5 1 ) , Freud in zijn laatste jaren teveel ge
speculeerd heeft en toen vanuit zijn niet te loochenen klinische 
ervaring te zeer is gaan veralgemeniseren en van de psychoanalyse 
een soort wijsbegeerte van de godsdienst en de cultuur heeft ge
maakt ? Het is wel te begrijpen, omdat de dispositie-leer ethisch en 
cultureel belangrijk is. 

Ik kan in ieder geval op grond van filologisch feitenmateriaal 
constateren, dat de psychoanalyse in haar beoordeling van de 
Griekse tragedie en van de leer van Aristoteles gefaald h e e f t 1 5 1 ) . 
Ik geloof echter, ondanks dit alles, dat op het moment dat Freud 
de naam van zijn therapie veranderde van „katharsis" in „ana
lyse" 1 5 2 ) en vond, dat het niet om het afreageren ging maar om het 
opheffen van de verdringing 15Э), hij dichter bij Aristoteles was dan 
ooit. Ook voor Aristoteles ging het immers niet primair om het 
sollicitatieve aspect van zijn katharsis, maar om het scheppen van 

1 4 1 ) Autob., Ы. 81 V.V.; Vort., Ы. 30 v.v. 
w2) Auiob., Ы. 101. 1 4 0 ) Autob., Ы. 108. 1 5 0 ) Ы. 226. 
1 4 3 ) Autob., Ы. 102. *-") Autob., Ы. 109. 1 B 1 ) Ы. 227-8. 
144) Autob., Ы. 104. ^ 8 ) Autob.. Ы. 125. " 2 ) Zie boven, Ы. 235. 
1 4 5 ) Autob., Ы. 104-5. Ï·19) Autob., Ы. 133. 1 5 3 ) Autobiogr., Ы.51,53. 
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een betere dispositie, die niet gespannen, maar rustgevend was. Het 
feit van de verdringing, momenteel door iedere therapeut aanvaard, 
in feite door Platoon geobserveerd in het door mij zo genoemde 
Leontios-complex (geen complex met bepaalde inhoud zoals het 
Freudiaanse Oidipous-complex, maar alleen formeel een bepaalde 
psychische reactie van gevoel tegen gevoel i.p.v. de normale reactie 
van verstand tegenover gevoel), door Aristoteles benut in zijn ka-
tharsis-leer, door Freud herontdekt in de eerste jaren van zijn 
klinische praktijk, dit feit van de verdringing is tenslotte het meest 
waardevolle gebleken van de gehele dieptepsychologie. Zou het 
daarom niet de grootste dienst zijn aan het Aristotelisme en tevens 
de grootste eer voor Freud, wanneer zijn al te individuele wijsbe
geerte en levensbeschouwing uit de laatste jaren van zijn publikaties 
vervangen werd door de Aristotelische wijsgerige psychologie ? En 
zou zijn grote ontdekking juist door deze wijsbegeerte niet een 
vastere grond kunnen krijgen ? Zo zou men, uitgaande van de door 
Freud geconstateerde feiten, de psychoanalyse kunnen „repenser" 
en herformuleren en zo aan de vondsten van de meester meer recht 
kunnen doen wedervaren. 

Alvorens een overzicht te geven van punten uit de Aristotelische 
leer, die de juiste elementen van de dieptepsychologie kunnen be
vestigen, expliciet maken of aanvullen, wil ik eerst aan de hand van 
enkele auteurs, die iets met de katharsis-problematiek te maken 
hebben, zij het op telkens verschillende wijze en vanuit een ver
schillende gezichtshoek, demonstreren, dat de laatste decennia de 
medische psychologie de neiging vertoont tot een denken in Aristo
telische richting, vaak zonder zich bewust te zijn, dat zij het terrein 
van de Griekse wijsheid benadert. Dit verschijnsel is weer een be
wijs voor de realiteitswaarde en actualiteit van Aristoteles' leer. 
Zonder veel vergelijkingsmateriaal aan te voeren, is dit, met de ka-
tharsisleer van Aristoteles voor ogen, uit het volgende wel duidelijk. 

Rümke (1933) erkent, dat bepaalde „provincies" van de persoon
lijkheid „autonoie" kunnen verkrijgen of deze te lang behouden en 
dat zij daardoor aan de integratie ontsnappen1 5 4) . Hij ziet echter 
ook, dat een hogere trede van psychische ontwikkeling wordt be
reikt, wanneer de vorige fase niet te spoedig wordt verlaten 1s5), 
en keurt daarmede met Aristoteles een al te haastig voortschrijden 
af. Zijn neurose van de stijgende levenslijn 156) berust daarentegen 

1 5 4) Rümke, o.e., Ы. 17. 1 5 5 ) Ы. 18. 1B«) Ы. 23. 
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op een voorlopige afsluiting die te lang gehandhaafd bleef. Hierin 
ligt het begrip „onjuiste dispositie" opgesloten. En tevens impliceert 
het begrip „niet overhaasten" tegenover het begrip „niet blijven 
hangen" een soort meson als ideaal bij de ontwikkeling. Heeft men 
de ontwikkeling niet goed doorgemaakt, dan geldt als norm : „Wie 
tot de hoogste toppen der menselijke ontwikkeling wil opklimmen, 
heeft de gevarenrijke afdaling tot de oorspronkelijke lagen van het 
zijn af te l e g g e n " 1 5 7 ) . Een der determinerende voorwaarden voor 
zulke ontwikkelingsmogelijkheden is dan ook enerzijds het ver
mogen om structuren vast te houden, en anderzijds het vermogen 
om structuren los te l a t e n 1 5 8 ) . Nu omvat juist het Aristotelische 
katharsisbegrip enerzijds zulk een loslating en anderzijds in de eis 
naar het redelijk-prudente, het rustgevende van de herordening, een 
vasthouden aan bepaalde structuren. 

Duynstee (1935) is in ons land de eerste die een uitgewerkte 
wijsgerige verantwoording zocht voor de dieptepsychologie. W a t 
Aristoteles gedaan heeft tegenover de al te haastige conclusies en 
aanvallen van Platoon op het gevoelsleven, heeft Duynstee gedaan 
tegenover de haastige conclusies van moralisten die geschrokken 
waren van de dieptepsychologie. Hij ging hiervoor uit van de Tho
mistische wijsbegeerte. Daar het Thomisme de grote waarheden van 
het Aristotelische erfgoed bewaard heeft, is het begrijpelijk, dat 
Duynstee elementen vond, die in mijn studie wezenlijk Aristotelisch 
bleken te zijn. Het knappe van de ontdekking van Duynstee is 
echter, dat hij bij Thomas geen katharsis-leer vond en geen empirie 
van de katharsis zoals Aristoteles die kent, maar dat hij toch vanuit 
de philosophia perennis de beginselen van Aristoteles' katharsisleer 
toepaste op de empirie van de medische psychologie. 

De onmiddellijkheid van de af fecten 1 5 9 ) , de snelheid van de 
zinnelijke streving 1 6 0 ) , de al te grote haast om het gevoelsleven te 
o r d e n e n 1 6 1 ) , de voorlopige afsluiting van bepaalde processen door 
het schattingsvermogen 1 6 2), al deze factoren zijn bij hem oorzaak 
van psychische ziekte. De oplossing ligt dan in een niet-despotisch 
doch politisch optreden van het verstand 1 6 3 ) . De typische aard van 
de psychisch onjuiste dispositie, zich uitend in een spanning van het 
ene affect tegenover het a n d e r e 1 6 4 ) •— sterk gelijkend op een rede-

1 М ) Ы.23. 1 5 9) Duynstee, o.e., Ы. 34. «и)Ы.55. 
i " ) Ы.27. 100) Ы.35-6. 1 G 3) Ы.34, 36. 
1 5 8 ) Ы. 28. 1 0 1 ) Ы.37. 1 в 4 ) Ы.36,39. 
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lijke ordening, maar in werkelijkheid een schijnordening165) —, 
die, zoals bij Leontios, gevaren inhoudt voor een nog grotere wan
orde 1 6 6 ) , dit alles zijn zekerheden die Duynstee gemeen heeft met 
Aristoteles. 

Onafhankelijk van Duynstee onderzocht Ellerbeck (1939) een 
concrete storing van schijndoofheid. De studie van Ellerbeck was 
zuiver psychologisch-empirisch, maar zijn wijsgerige vorming moet 
hem terzijde gestaan hebben 1 6 7) , toen hij constateerde, dat de 
psychische doofheid bij dit onderzochte ziektegeval te wijten was 
aan een onjuist gebruik van de „vitale aandoening" 1 6 8 ) . Deze vitale 
aandoening moet verwant zijn aan de dissociatieve, te haastig af
sluitende tendens van de zinnelijkheid bij Aristoteles, aan de „auto
noie" en het vermogen om structuren vast te houden bij Rümke, en 
aan de werking van het schattingsvermogen bij Duynstee. De vitale 
aandoening heeft bij Ellerbeck immers een autonoom karakter1 6 9) , 
bewerkt een zekere afsluiting, en daarom bestaat de therapie in een 
streven naar een open intentionaliteit170). 

Terruwe (1949) heeft veertien jaar na de publikatie van Duynstee 
diens leer in bijzonderheden uitgewerkt en vanuit haar psychia
trische ervaring verdiept. Het opmerkelijke van dit boek is, dat deze 
psychiater, zonder bovenstaande Aristoteles-teksten te kennen, de 
verdringing beschrijft als een afsluiting binnen de sfeer der zinne
lijkheid in een „onderliggen" van het lustgevoel, dat veroorzaakt is 
door de spanning van „bovenliggende" passies1 7 1) . De oplossing 
van de neurose is dan weer „kathartisch" in Aristotelische zin 
mogelijk, door een prudent beïnvloeden en laten reguleren van angst 
of energie door het verstand1 7 2) , waardoor de onderliggende lust 
haast vanzelf haar natuurlijke weg vindt en ingroeit in de leiding 

1 в 6 ) Ы.37,56. 1 β β) Ы.40, 41,42, 45. 
1 6 7 ) Men kan dit opmaken uit twee van de bij deze dissertatie gevoegde stel
lingen : St. XII. „De Aristotelisch-Thomistische psychologie heeft ook voor de 
moderne psychologie grote waarde. Daarvoor is het nodig, dat men onderscheid 
maakt tussen haar ontologische, phaenomenologische en experimentele elementen." 
St. XIII. „De inwendige zinnen van de Scholastiek kunnen een bruikbaar schema 
geven voor de psychologische en psycho-pathologische studie der agnosieën en 
tevens voor de analyse van strevings-anomalieën." — Vergelijk met deze laatste 
stelling mijn opvatting van de inwendige zinnen bij Aristoteles : boven, Ы. 201. 
1 β 8 ) Ellerbeck, o.e., bl. 40, 66-71, 73-7, 135-6. 
«и») Ы. 137. 
" 0 ) Ы. 75-7, 140-2. 

i n ) Terruwe, o.e., vooral op bl. 50-8. (Ik citeer Terruwe volgens de in mijn litte
ratuurlijst vermelde 3e editie. De dissertatie is echter van 1949.) 
" * ) bl. 106-10. 
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van het v e r s t a n d 1 7 3 ) . Vanuit een wijsgerige en wetenschappelijke 
klinische ervaring is in dit boek de oude Platonisch-Aristotelische 
distinctie — ook gedeeltelijk op ervaring berustend — waar ge
bleken, n.l. de distinctie tussen θυμός en επιθυμία. Het inzicht, dat 
de θυμός de onderscheiden affecten van angst en gevoelsmatige 
energie omvat, bracht Terruwe tot de afsplitsing van een nieuwe 
vorm van neurose, die tot dan toe impliciet tot de groep van de 
dwangneuroses behoorde in de wetenschappelijke classificatie, n.l. 
de energieneurose 1 7 4 ) . Deze ontdekking bleek onmiddellijk van be
lang te zijn voor een aangepaste t h e r a p i e 1 7 5 ) . Tenslotte komt 
Terruwe vanuit wijsgerig-psychiatrische gegevens in de kern tot 
dezelfde Aristotelische affirmaties van een afgewogen geleidelijk
heid in het streven naar deugd via de tussenfase van de gevoels
matige dispositie als later Pfürtner, Plé en Salman vanuit theolo
gische zekerheden1 7 6). 

Von Gebsattel (1952-3) 1 7 7) maakt ook een zeker voorbehoud 
t.o.v. de psychoanalyse, zoals ik dat vanuit Aristoteles meende te 
mogen doen 1 7 8 ) . Hij verwijt de psychoanalytic! vooral hun biolo
gische en natuurwetenschappelijke opvatting van de mens 1 7 9 ) . 
Hoezeer daardoor ook de eis naar voren komt van een goede anthro
pologie en levensbeschouwing180), toch moet de therapeut de 
therapie niet zoeken in een ordening van hogere elementen van de 
persoonlijkheid van zijn patiënt door een te haastig appèl aan de 
wi l 1 8 1 ) . Men moet de zieke mens niet bezwaren met theoremata 1 8 2 ) , 
daar de therapie het voorportaal is van de moraal 1 8 3) . Er zijn 
neuroses die een volledige inzet van de persoonlijkheid van de 
therapeut vragen, en dat in een solidariteit die „Einsatz und 
Wagnis" is en daarom ook in de therapeut zelf crises kan veroor
zaken 1 8 4 ) . Ik zou vanuit Aristoteles willen aanvullen : een inzet van 
de persoon die ook de heilzame overdracht van gevoel op gevoel 
met zich meebrengt. — De juiste houding van de therapeut laat zich 
het beste samenvatten in het volgende c i taa t 1 8 5 ) : „Gerade in einem 

« 3) Ы. 109. 1 7 4 ) Ы. 88-94. "б) Ы. 106-10. 
1 7 β ) Zie boven, Ы. 202-3, benevens Nota 16 aldaar; Terruwe, o.e., bl. 37, 47, 
54, 77-8, 89-90, 92, 98-101, 102-3. 111-2. 
1 7 7 ) Ik citeer hier twee werken van von Gebsattel, in de litteratuurlijst afgekort 
als Krisen en Psychoanalyse. 
1 7 8 ) Psychoanalyse, Ы. 154. 1 8 2 ) Kr., Ы. 12. 
1 7 8 ) Krisen, Ы. 6, 7. 1 8 3 ) Psych., Ы. 159. 
1 8 0 ) Кг., Ы. 3. 1 8 4 ) Kr., bl. 2, 5, 11; Psych., Ы. 157-8. 
1 W ) Kc, Ы.4. 1 8 5 ) Кг., Ы.4. 
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höheren Sinn seelsorgerisch und psychagogisch veranlagte Naturen 
neigen dazu, im Gefüge der Persönlichkeit die niedrigeren Schichten 
zu überspringen und den Partner von seinen letzten Grundbestim
mungen her anzugehen. Irgendein Glaube leitet sie dabei, die An
nahme, dass die Klärung der letzten Fragen und Entscheidungen in 
den metaphysischen und metabiologischen Gebieten eine heilende 
Rückwirkung auf die apersonalen Mechanismen basaler Schichten 
zur Folge hat. Solch ein Glauben macht unbedenklich im Überhören 
der mit soviel Nachdruck geklagten Nöte des vordergründigen und 
alltäglichen Daseins . . . . Nicht die Lebensgrundlage des Geistes, 
die —' als gestörte — die Verwirklichung der Werte, des sittlichen 
und des indifferent schöpferischen Handelns verunmöglicht, wird 
zum Angriffspunkt der Therapie, sondern der Wille als solcher. 
Das entthronte Verantwortungsbewusstsein, die Entscheidungskraft 
und Freiheit der Person werden auf einen Thron gerufen, werden 
ermuntert, ihn zu besteigen, bevor noch die gebrochenen Glieder 
geheilt sind, ohne deren Unversehrtheit die Thronbesteigung nie
mals gelingen kann Die Konsequenzen eines voreiligen Appells 

an den Willen sind für den Existenzanalytiker und sein Gegenüber 
gleich verhängnisvoll. Wie leicht entsteht nun ein aneinander Vor
beireden mit dem Charakter des Predigens ! Nur stufenweise 
lässt sich der Gipfel erreichen. Voreilig zu ihm hingedrängt, ver
weigert der Mensch in Not seine Mitarbeit, nicht, weil er zu ihr 
nicht bereit wäre, sondern weil sie in einer seiner inneren Lage, 
Fähigkeit und Reife nicht angemessenen Weise ihm zugemutet 
wird." 

Carp (1957) 1 8 6) sluit bewust aan bij de oudste medisch-religieuze 
conceptie van het begrip katharsis, maakt abstractie van het indi
vidueel-inhoudelijke van afzonderlijke scholen van therapie en ont
dekt in de verschillende methodes een structurele eenheid, waardoor 
hij tot de conclusie komt, dat psycho-katharsis het wezenlijke is van 
alle psychotherapie. Ik zou hierbij willen aantekenen, dat hij in dit 
•wezenlijke de empirie en de theorie van Aristoteles herontdekt, daar 
ook Aristoteles bij alle vormen van kathartische beïnvloeding (in 
eigenlijke en oneigenlijke zin : religieuze therapie, muziek, tragedie, 
opvoeding) steeds teruggrijpt op een ordening of herordening van 

18e) Ik refereer hier enkele gedachten uit het Ie Hoofdstuk van een werk over 
psycho-katharsis, waarvan de uitgave in voorbereiding is. Ik ben Prof. Carp zeer 
erkentelijk voor de welwillendheid waarmede hij mij inzage gaf van dit hoofdstuk. 
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de gevoelsdispositie. Carp wijst dan ook het louter sollicitatieve, het 
louter reproduceren of afreageren af en eist een re-integratie, die 
enerzijds een bevrijding is van het voorafgaande ,,zelf" en ander
zijds een nieuwe „zelfgevormdheid". Zo is bij hem katharsis zelfs 
een proces tot „de hoogste verwerkelijking van het mogelijk zó-zijn". 
Zoals bij Aristoteles is het toekomstige anders-zijn in het heden 
reeds aanwezig. 

Tot slot van deze studie wil ik graag, als samenvatting van het 
tot nu toe gezegde over de psychotherapie, enkele suggesties naar 
voren brengen voor een „psychotherapie in Aristotelische geest", 
die tevens impliciet gegevens bevatten voor een uitbouw van funda
mentele aspecten voor een Aristotelische opvoeding en geestelijke 
leiding. 

Misschien zijn deze punten nuttiger voor degenen die nog aarze
lend staan tegenover psychotherapie dan voor de overtuigde thera
peuten. Het zijn slechts conclusies van de filoloog, die door de studie 
van analoge aspecten in de Aristotelische esthetica geïnspireerd 
werd ze als vragen op te werpen voor het terrein van een andere 
wetenschap. 

1. Zou het voor een juiste benadering van de neurose niet be
vorderlijk zijn, uit te gaan van het op zichzelf simpele Aristotelische 
gegeven, dat deze psychische ziekte bestaat in het geweldadig en 
niet-prudent-verstandelijk verdrongen worden van de ene passie 
door de andere ? Er spelen in dit proces ook andere factoren mee. 
Maar ligt hierin niet het wezenlijke ? M.a.w., hieruit volgt, dat de 
neurose niet ontstaat door onjuist denken of zondigen, maar door 
een menselijk niet aanvaardbare gevoelsverwerking. Het gaat dus 
niet primair om een bepaalde inhoud als oorzaak van de ziekte, niet 
om een Oidipous-complex van altijd eendere inhoud, of welke in-
houdsverklaring van een andere analytische school dan ook. Het 
gaat zelfs niet om een bepaald affect, maar om het in een onjuiste 
structuur liggen van het gevoel door het „onder" en „bovenliggen" 
van de ene passie t.o.v. de andere. 

Moet men dus niet oppassen voor een tendens tot generaliseren 
vanuit de eigen scholing en de eigen leeranalyse die men als psycho
therapeut heeft doorgemaakt?1 8 7) . Zou men er niet op bedacht 

187) Zie boven, Ы. 226 ; ook Freud heeft begrip voor „eine mehrfache Motivie
rung": Vorlesungen, Ы. 39. 
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moeten zijn, dat juist dit generaliserend uniform maken van de 
psychische conflicten tot eenzelfde inhoudelijk grondconflict het 
gevaar inhoudt, dat men voorbijgaat aan het individuele conflict van 
de patiënt en dat men vanuit een „predigested judgment"1 8 8) on
aangepaste eisen gaat stellen en dus een aanvallende inplaats van 
een helpende therapie beoefent?1 8 9) . 

Zou men dus inplaats van uit te gaan van bepaalde inhouden, 
niet beter kunnen uitgaan van het functionele aspect in de aetiologie 
van de neurose ?1 9 0) . Uitgaan dus van de structuur van de akt van 
verdringing en haar gevolgen. De therapeut zou daarom primair niet 
het inhoudelijke, maar het functionele moeten duiden. De patiënt 
zal dan zelf wel komen met zijn persoonlijke inhoud van de aldus 
in zijn structuur doorschouwde neurose en wordt, geprikkeld door 
het inzicht in het functionele, dan zelf wel actief, terwijl de therapeut 
dan maieutisch 1 9 1) de juistheid van de inhouden kan bevestigen, 
expliciet maken of aanvullen. Het lijkt mij, dat, wanneer men zich 
op dit standpunt stelt, de inhouden of materiële componenten van 
de desbetreffende neurose zelfs meer individueel en scherper naar 
voren moeten treden. En misschien is het dan vaak niet eens nodig 
een volledige analyse van deze inhouden te maken, als men door 
de therapie de functioneel onjuiste houding van de persoonlijkheid 
maar kan verbeteren. 

Zou een vooropstellen van een uit Aristoteles te deduceren aan
dacht voor de structuur dan ook niet in staat zijn om de divergenties 
tussen bepaalde scholen van dieptepsychologie te mitigeren ? 

2. Volgt uit het bovenstaande niet, dat psychotherapie meer een 
disponeren dan een analyseren i s ? 1 9 2 ) . Door een analyse bereikt 
men immers primair de cognitieve zijde van zijn patiënt, waar althans 
de grondfout niet behoeft te liggen. En wanneer men bij de be
handeling in het analyseren van de inhouden agressief-actief op
treedt — hetgeen niet zo onvoorstelbaar is, omdat men met zijn 

188) Zie boven, Ы. 229. 
189) м е п is dan a.h.w. te retorisch (zie boven, Ы. 176) gestemd en „preekt" de 
patiënt inzichten aan over inhouden die er moeten zijn. 
1 β 0 ) Zie boven, Ы. 227-8, 237. 
1 9 1 ) Deze term is van Sokrates, wiens moeder een vroedvrouw was, en die zich 
daarom op grond van een hereditaire dispositie geroepen achtte geen wijsbegeerte 
aan te preken, maar de geestelijke concepties van zijn medeburgers uit hun eigen 
binnenste aan een goede „bevalling" te helpen. Zie ook boven, Ы. 67. 
1 9 2 ) Zie boven, Ы. 211-2 ; Freud spreekt in het voorbijgaan over psychische ziekte 
als over „Disposition" (Vorlesungen, Ы. 49, 50). 
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inzicht het gevoel van de patiënt sterk raakt —, zal dat in de zich
zelf toch al stevig vasthoudende neuroticus gemakkelijk weerstanden 
oproepen. Het lijkt daarom de moeite waard, om in dit verband na 
te denken over het Aristotelische woord : ού μαθεΐν άλλα 
π α θ ε Î ν καΐ δ ι α τ ε θ ή ν α ι ΐ 9 3 ) . Men zal ook aan het inzicht van 

zijn patiënt leiding moeten geven, en dus vooraf een en ander rede
lijk moeten verklaren alvorens deze zich veilig voelt en zich durft 
over te geven. Maar wanneer die redelijke verklaring uitgaat van 
functionele aspecten, loopt men minder gevaar hem in zijn gevoelens 
te kwetsen. Uiteindelijk echter moet men in de sollicitatieve fase 
van de katharsis vooral zijn gevoel zien te bereiken, en de kortste 
afstand naar het gevoel is het doen overstromen van zijn eigen ge
voel, hoeveel prudentie, „techniek" en harmonie van de eigen per
soonlijkheid van de therapeut ook achter diens gevoel moet liggen. 
Aristotelisch gesproken gaat het toch om een losmaken van de 
onjuiste dispositie en het scheppen van juiste disposities194), ja 
liefst van een soort optimum-dispositie in het gevoelsleven 1 9 5 ) . Men 
heeft hier te maken met een pre-rationele en pre-morele fase 1 9 6 ) , 
die men niet primair docerend kan beïnvloeden. 

3. Vertoont daarom de therapie niet een zekere verwantschap 
met de kunst ? Ik bedoel hiermee, dat de houding van de therapeut 
niet primair een technische en verstandelijke moet zijn, maar een 
menselijk gevoelvolle197). Bij de kathartische kunstvormen was de 
prudente techniek en de rede de uiteindelijke maatstaf, maar primair 
ervaar ik bij een tragedie toch de ,,verloopsontroering" 1 9 8 ) . Zou 
zo in de psychotherapeut niet het beste de wetenschap een wel alles
omvattende, maar toch bescheiden plaats moeten innemen achter 
zijn warme menselijkheid, die solliciterend is en de patiënt tot een 
uiten van zijn gevoelens uitnodigt, doch die tegelijkertijd als har
monisch menselijk gevoel ordenend werkt ? 

Ligt daarom in dit gegeven niet een factor opgesloten, die door 
de dieptepsychologie niet voldoende bestudeerd is en niet genoeg 
bewust benut ? Ik zou deze factor willen noemen : de gevoelsover-
dcacht van de psychotherapeut op de patiënt, en deze gevoelsover-
dracht analoog willen zien aan de gevoelsoverdracht van het ka-

193) Boven, Ы. 48. 1 9 δ ) Boven, Ы. 205. 
1 M ) Boven, Ы. 201-2. 1 β β ) Boven, Ы. 201-2. 
1 9 7 ) Breuer was ook begonnen met sympathie t.o.v. zijn patiënte. Hij had in het 
begin nog helemaal geen techniek (Freud, Vorlesungen, Ы. 5). 
1 0 8 ) Zie boven, Ы. 228. 
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thartische kunstwerk op degene die van de kunst geniet1 9 9) . In 
feite heeft Freud zeker zijn gevoel op zijn patiënten overgedragen 
en geven alle goede therapeuten iets van hun gevoelsleven aan de 
patiënt over. Maar de medische psychologie heeft deze in feite aan
wezige of al te stilzwijgend veronderstelde factor bij de therapie te 
weinig uitdrukkelijk naar voren gebracht en bestudeerd. 

Laat ik dit even preciseren. De kathartische methode van Freud 
bestaat, schematisch gezien, in : 1. Het solliciteren van het gevoel 
door een vertrouwenshouding („le mal renaissant"2 0 0)) ; 2. Het 
geven van een andere afloop aan het gevoel door het afreageren in 
het gesprek met de therapeut en dat associatief of rationeel2 0 1). 
Nu ligt m.i. tussen deze twee fases een middenfase, die echter in 
de eerste fase reeds inzet en in de tweede fase niet achterwege mag 
blijven en die bovendien niet temporeel een fase vormt, doch 
structureel, als element van de psychotherapie. Ik noem deze fase 
de gevoelsoverdracht van de therapeut op de patiënt. Het gevoel 
dat de patiënt in de sollicitatieve fase naar voren brengt door een 
gevoelsoverdracht op de therapeut van zijn conflictstof, zijn angsten, 
zijn bindingen, enz., dit gevoel dat uiteindelijk in de laatste fase 
redelijk geordend moet worden, ditzelfde gevoel geeft de therapeut 
door zijn gevoelvolle reactie in de middenfase terug aan de patiënt 
door deze gevoelsoverdracht. Hij draagt het echter pre-rationeel 
over, omdat de patiënt eerst gedisponeerd moet worden tot redelijk
heid en dan pas uit eigen kracht redelijk kan zijn. Deze pre-rationele 
overdracht moet echter harmonisch zijn. Met gevoelsoverdracht be
doel ik dus niet de psychoanalytische „tegenoverdracht". Tegen
overdracht is een onbewuste, niet-harmonische reactie (eventueel 
teleurstelling) van het gevoel van de therapeut als antwoord op de 
overdracht van de pat iënt2 0 2) . De overdracht van de patiënt is 
irreëel, ontstaat vanuit de zieke dispositie. De tegenoverdracht van 
de therapeut is ook irreëel en te wijten aan een onjuiste dispositie 
in hem : het is in de psychoanalytische opvatting een aanwijzing, 
dat hij zelf beter geanalyseerd moet worden. W a t ik met gevoels
overdracht van de therapeut bedoel is echter reëel, adequaat, redelijk 
geordend en harmonisch. Waa r de patiënt „fout" reageert, reageert 

"») Zie boven, Ы. 211-2. *») Zie Ы. 232, nota 116. 2 0 1 ) Boven, Ы. 230-6. 
202) Freud, Die zukünftigen Chancen der psychoanalytischen Psychotherapie, 
Ges. Werke, Ш. Bnd, London 1943-8, Ы. 108 ; Westerman-Holstein, Grondbe
grippen der Psychoanalyse, Utrecht 1936, Ы. 72 ; O. Fenichel, The psychoanalytic 
Theory of Neurosis, New York 1945, Ы. 580. 
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dus de therapeut gevoelsmatig juist. In deze fase moet dus de 
psychotherapeut het „meson" niet overschrijden door een „teveel" 
of „te weinig" aan gevoel, omdat hij dan bij zijn patiënt ofwel een 
niet-prudente losmaking, ofwel een verdringing bewerkt 2 0 3 ) . 

Deze Aristotelische gevoelsoverdracht impliceert de eis naar 
therapeuten die een evenwichtige persoonlijkheid bezitten. Zo is ook 
de eis van een leeranalyse in de dieptepsychologie ontstaan uit een 
behoefte aan evenwichtige therapeuten. De onevenwichtige persoon
lijkheid zal zich te buiten gaan in zijn gevoel, ofwel vluchten in een 
te rationele benadering. Men ziet vaak in de praktijk, dat mensen 
met een onvoldoende rijpheid van het gevoelsleven en met een on
voldoende ervaring in deze gevoelige vorm van menselijke benade
ring, met name in het sociale werk en in de zielzorg, door een onjuist 
verwerken van de overdracht en door een tegenoverdracht in hun 
cliënten of in zichzelf geesten oproepen, die zij niet meer kunnen 
bezweren, ofwel in hun al te redelijke of materieel-zakelijke be
nadering juist die gebieden toedekken, waar de sociale of geestelijke 
nood het hoogst is. Daar echter geen enkel mens volmaakt is, kenne 
men zijn eigen kracht en helpe men liever binnen de gebieden, waar 
men meent zichzelf meester te kunnen blijven, of late men een 
grotere persoonlijkheid dan zichzelf die gebieden kathartisch solli
citeren en tot rust brengen, waarop men in zijn levenstaak dreigt 
vast te lopen, of waarin men door zijn goede wil tot helpen los
geslagen is zonder rust te kunnen vinden. 

4. Behalve het feit, dat de therapie een kunst is, kan ook de 
kunst zelf therapeutisch werken. Hierin ligt de eigenlijke stelling 
van Aristoteles, hoewel hij de katharsis algemeen toepasbaar acht. 
Men hoede zich echter voor overdrijvingen. Aristoteles kent dat
gene wat wij onder neurose verstaan, n.l. een hardnekkige ver
dringing, niet. Men merkt dat vooral aan de passages van de Niko-
machische Ethiek, waar hij de mensen, die een te weinig aan lust
gevoelens hebben, bijna onbestaanbaar acht20 4) . Hij kent dus wel 
datgene wat wij verdringing noemen, maar in feite slechts lichtere 
of incidentele vormen van verdringing, die wezenlijk wel hetzelfde 
functionele aspect hebben en daarom uitgangspunt zijn voor een 
„Aristotelische" therapie, maar in feite een geheel ander beeld geven 

^ 3 ) Een „non-directive therapy" geeft m.i. een „te weinig" aan medelevend ge
voel. Rogers is dus beslist niet Aristotelisch. 
•204) 1109 a 14-6; 1119 a 5-6. 
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dan onze neurose. Ook de felle passies die in Pol. 1342 a 1-16 be

schreven worden lijken mij niet „neurotisch" volgens de begrippen 

van de dieptepsychologie. Men beschouwe dus de kunst niet als een 

complete therapie voor de neurose, maar als een gunstige hulp bij 

een therapeutische behandeling, of als een welkome vorm van psy

chische hulp in een niet-ziekelijk gestoord mensenleven. 

Het zou hier de plaats zijn, om een beschouwing te wijden aan 

het psychodrama 2 0 5 ) . Dit zou ons echter te ver voeren en vergt een 

afzonderlijke studie. Ik zou alleen naar aanleiding van hetgeen ik 

er over gelezen heb enkele vragen willen stellen. — Is Moreno in 

zijn weergave van de definitie van Aristoteles niet te zeer alleen op 

het sollicitatieve aspect b e d a c h t ? 2 0 6 ) . Is heel zijn „spontaneity 

t r a i n i n g " 2 0 7 ) , vooral met die functie van „auxiliary-ego" 2 0 8 ) , niet 

te uitdrukkelijk agressief en vergeet hij het τταθεΐν van Aristoteles 

niet al te veel ? Is de rol van de gevoelsoverdracht van de therapeut 

bij hem niet erg klein, terwijl hij alsmaar gevoelens van de patiënt 
„ensceneert"? Carp 2 0 9 ) wijst dan ook terecht op de dreiging van 
het suggestieve element, dat juist de spontaneïteit tegenwerkt2 1 0) . 
Ligt bij Moreno ook niet het gevaar van een valse dispositie door 
de „rol" die men in het psychodrama krijgt ? Hier wordt immers 
tevoren reeds het gevoel georganiseerd en wordt meteen met de 
inhouden van het gevoel gewerkt. 

5. Uit de eigen aard van de verdringing als gevoelsmatig ge
fixeerde dispositie en van de therapie als vestigen van een nieuwe 
gevoelsmatige ,,top" volgt m.i., dat een therapie niet in enkele sessies 

^ 5 ) J. L. Moreno, Psychodrama and the Psychopathology of Inter-Personal Rela
tions, Beacon House 1945 ; J. L. Moreno, Die Grundlagen der Soziometrie. Wege 
zur Neuordnung der Gesellschaft, Köln 1954 ; E. A. D. E. Carp, Psychodrama, 
Amsterdam 1949. 
^ * ) „The task of the tragedy is to produce trough the exercise of fear and pity 
liberation from such emotions", Psychodrama, o.e., biz. 5. 
* " ) o.e., Ы. 35. 
*>8) o.e., Ы. 57 v.v. 
20») o.e., Ы. 19. 
2 1 0 ) Men leze b.v. in Soziometrie, o.e., op Ы. 188-90 over het typisch agressieve 
„Anwärmungsprozess". .— Gezonder, en meer ongewild spontaneïteit wakker roe
pend lijkt mij de z.g. Fingerpainting : R. M. O'Grady, A study of selected aspects 
of fingerpaintings by special class Children, Journ. of Genet. Psychol., 84, 1, 1954; 
T . G. Alper, B. K. Abrams, H. T . Blane, Reactions of middle and lower class Chil
dren to fingerpaints as function of class differences in child training practices, 
Joum. Abn. Soc. Psychol, Vol. 51, 1955. — Zie een dergelijke spontaneïteit ook bij 
publikaties over dans en lichaamsbeweging, o.a. : W . Lamb, Individual movement 
therapy. Mental Health 13 (1953), Ы. 1. 
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of in ver uiteenliggende sessies af te doen is. Zij eist een lang
durige, persoonlijke bemoeienis met de patiënt en een houding tegen
over hem, alsof voor deze mens alle tijd en alle belangstelling be
schikbaar is, en dat nog wel ,,echt" en niet gefingeerd, daar anders 
ook de maat van de prudentie overschreden wordt. Gevoelsmatig 
„ressourcement" vraagt dus meer tijd dan intellectuele arbeid of 
dan het doceren van wetenschap of het doceren van wetenswaardig
heden over de persoonlijkheid van de patiënt. Vermoedt men, dat 
men halverwege blijft steken, dan kan men beter geen therapie 
beginnen. Men solliciteert dan immers wel, maar geeft niet de defini
tieve rust. 

Hoe suggestief een overdracht van gevoel ook kan en moet zijn, 
het mag toch geen suggestie worden in de eigenlijke zin van het 
woord. Een therapeut moet daarom kunnen wachten, totdat de 
respectievelijke disposities in de patiënt zich ontwikkeld hebben en 
de overdracht van zijn gevoel een reële resonance heeft gevonden in 
de patiënt in de vorm van een blijvende dispositie. Hij moet, ondanks 
zijn eigen morele overtuiging, zelfs de rust kunnen opbrengen om de 
in een warnet van menselijke fouten ontstane goede dispositie te 
bevestigen. Dit wachten geldt des te meer, wanneer het gaat om een 
religieuze levenshouding. Wanneer men deugd wil aanpraten met 
verwaarlozing van de onderliggende dispositie, dan kweekt men 
schijndeugd. 

6. Zou men de bij de angst- en dwangneuroses zo karakteris
tieke psychische dwang niet het beste kunnen verklaren vanuit de 
haastige, strakke, niet-rationele elementen van de menselijke per
soonlijkheid211), vanuit de hartstochten die vol felheid gaan regu
leren in een onderlinge strijd (Platoon!) wat eigenlijk het rationele 
leven zou moeten regelen ? Dan zou men dwang moeten definiëren 
als een ontbreken van de soepelheid van het „meson" 2 1 2) . Aristo
telisch gezien moet men immers de autonomie van de verdringing 
toeschrijven aan de desintegrerende tendensen van de inwendige 
zintuigen213) en aan de ogenblikkelijkheid van hun vóór-zijn op 
het niet-despotische, maar politische verstand2 1 4) . Door de boven
beschreven instelling van te kunnen wachten manifesteert de thera
peut dan ook gevoelsmatig-dispositief de rust en de afwachtende 

2 1 1 ) Boven, Ы. 197. 
212) Boven, Ы. 199. 
2 1 3 ) Boven, Ы. 201, 204. 
s 1 4 ) Zie boven, Ы. 201. 
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houding van het verstand. Het is zo een levenshouding die hij „voor
leeft" in zijn contacten met de patiënt. 

Omdat de dwang van de passies komt, zal het dus vooral zaak 
zijn de „bovenliggende" passie te kalmeren, te verkleinen, redelijk 
te maken. Men beginne dus ook tactisch met het begin, met hetgeen 
functioneel, niet met hetgeen inhoudelijk de oorzaak van de ver
dringing was. 

7. Zou men er niet steeds op bedacht moeten zijn, dat men in 
de therapie niet het nuttige vooropzet ? 2 1 5 ) . Heel onze maatschappij 
is juist, in tegenstelling met de Griekse polis en haar σχολάζειν, op 
het nuttige ingesteld. Dit is wellicht een der voornaamste redenen 
waarom Aristoteles geen neuroses kende en onze tijd wel. De psy
chische gezondheid bestaat immers in een bovenliggen van de 
lust 216), Voor een modern therapeut is dus het gevaar niet denk
beeldig, dat hij vanuit de onjuiste dispositie van zijn patiënt2 1 7) en 
vanuit zijn eigen deelname aan een nuttige cultuur een façade van 
genezen-zijn opbouwt, dat hij dus de patiënt te vroegtijdig actief 
laat zijn en daardoor zijn onjuiste dispositie tijdens de therapie 
eerder fixeert dan liquideert. 

Het is dus eigenlijk wenselijk, dat de therapeut boven zijn eigen 
cultuur-stadium staat en in zichzelf iets bezit van het σχολάζειν, 
zelfs ondanks en tijdens de soms zware en afmattende contacten met 
zijn patiënten. Een psychische hygiëne is dus onmisbaar voor de arts, 
zelfs al gaat hij door deze levensstijl tegen de opvattingen van zijn 
nuttig ingestelde omgeving in. 

Om dezelfde reden moet men er op bedacht zijn niet te strak het 
uur met „therapie te vullen". Soms doen „nutteloze gesprekken" 
meer voor de losmaking dan een uur vol ernstige en nuttige proble
matiek. W e e de patiënt die men alleen vanuit een nuttig „plichts
besef" helpt. Zulk een patiënt krijgt immers ook gevoelsmatig de 
„plicht" opgelegd om beter te worden. Kan men dus in het contact 
met een patiënt niet het lustvolle σχολάζειν opbrengen, dan kan men 
in dit geval niet helpen. 

8. Zouden de Aristotelische gegevens over de begaafden, over 
kinderen, minder bedeelden, geestelijk gestoorden, oudere mensen, 
enz., die ik met verwijzingen naar vorige hoofdstukken op Ы. 199-
200, 207, 210 heb samengevat, niet een indicatie en contra-indicatie 
voor kathartische therapie bevatten ? 

2 1 6 ) Boven, Ы. 199. 2 1 e ) Boven. Ы. 204-5. 2 " ) Boven, Ы. 206. 
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9. Een laatste reeks suggesties zou ik hier vooral willen geven 
voor degenen die wat huiverig staan tegenover psychotherapie. 

Wanneer een neurose kathartisch opgelost wordt, heeft zij volgens 
een prudente redelijkheid haar eigen κ α ι ρ ό ς , bepaalbaar naar om
standigheden van plaats en persoon van therapeut en patiënt. Dit 
is juist de vrijheid van de eigen redelijkheid die men de neuroticus 
schenken moet om verlost te worden van zijn onvrije dwang. Juist 
in de vrijheid van de zeer individuele redelijkheid —· κατά 
συμβεβηκός — schept men de basis voor een opnieuw redelijk 
handelen in de sociale omstandigheden waarin de patiënt geplaatst 
is. De volwaardige mens groeit van binnenuit, met de „onderliggen
de" lust als redelijke gevoelsbasis, en hij groeit niet van buitenaf 
door wat ,,men" denkt of door datgene wat de abstracte formulering 
van de wet zegt. De uitwendig uitgevaardigde wet moet een voe
dingsbodem van inwendige redelijkheid en niet een passionele be
klemming vinden, alvorens zij ook inwendig met vrucht opgenomen 
kan worden. Dit is geen situatie-ethiek zonder algemene wetten. 
Ook de wet kan wachten, maar de buitenstaander niet-neuroticus 
of niet-therapeut kan vaak niet wachten tot de redelijkheid van een 
overigens onwrikbare wet in een bepaald geval opgaat. 

Uit bovenstaande leer van Aristoteles volgt, dat men, met behoud 
van alle zedelijke waarden en absolute eisen, toch in de opvoeding, 
de therapie en de geestelijke leiding met een grote vrijheid en waar
dering kan staan tegenover het gevoelsleven, en hoe heel wat vreem
de gevoelsopwellingen, tot zelfs de meest heftige toe, binnen het 
kader van een ethische instelling opgelost kunnen worden. Heftig
heid of loskomen van onder een minderende spanning van de angst 
is op zichzelf geen belemmering voor zedelijk leven of heroriëntering, 
mits hierbij maar het meson van de prudentie leidend beginsel blijft. 
Een tijdelijke heftigheid tijdens het ondergaan van de kuur vindt 
hij heel gewoon 2 1 7) . Hij weet immers van de ene kant, dat de rede 
in zichzelf al overtuigend is en dat de goed gerichte wil een zekere 
vanzelfsprekendheid bezi t 2 1 9) ; dat van de andere kant de zinnelijk
heid, alleen al doordat zij behoort tot een redelijk wezen, de tendens 
heeft naar ordening2 2 0) . Ook erotische elementen van de menselijke 
persoon vallen onder deze gunstige kwalificatie221). Men kan zelfs 

2 " ) Boven, Ы.206. *">) Boven, Ы. 199-700, 202, 203. 
2 1 8 ) Zie boven, Ы. 212. 2 2 1 ) Boven, Ы. 219-20. 
2 i e ) Zie boven, Ы. 197-8. 
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een houding van μεσότης aanvaarden als de meest gunstige ter ver
sterking van de menselijke, zedelijke persoonlijkheid, wanneer echt 
bewuste fouten bedreven worden; dus zeker, wanneer de menselijke 
driften tijdens de kuur niet als bij toverslag rustig liggen. 

Ik heb mijn ideeën over de katharsis-leer van Aristoteles en haar 
actualiteit voor de hedendaagdse medische psychologie vastgelegd 
terwijl zij nog ,,in wording" waren. Heel het menselijk weten is 
immers in wording, zoals ten overvloede blijkt uit de duidelijke spo
ren van genese, die wij in de werken van Aristoteles aantreffen. 

Toch meen ik in deze studie feiten te hebben vastgelegd, die 
wijzen op verband tussen Oud en Nieuw in de steeds evoluerende 
wetenschap. Naar mijn overtuiging is mijn psychologische studie 
bevrucht door Aristoteles, maar heeft ook mijn lectuur van Aristote
les aan inzicht gewonnen door vaststaande psychologische feiten. 

Het is zoals A. C. Meier uit de school van Jung zeg t 2 2 2 ) : „Wie 
sehr sich die Erfahrungen und die Methode der modernen Psycho
therapie in Übereinstimmung befinden mit uraltem Heiltum und 
Vorstellungsgut. Die Psyche, als das Allersubjektivste des mensch
lichen Wesens, erweist sich hier als ihren eigenen zeitlosen Ge
setzen, des consensus omnium, treubleibend. Der Zeitwandel bringt 
wohl gewisse Veränderungen des Standpunktes mit sich, und die 
nomina wechseln, die numina aber, und ihre Wirkungen bleiben 
sich wesentlich gleich." 

222 ) A. C. Meier, Antike Inkubation und moderne Psychotherapie, Zürich 1949. 
Ы. 117-8. 
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R E S U M E 

En se fondant sur la chronologie de Jaeger et de Nuyens, l'auteur 
reconstruit, dans cette étude philologique, la doctrine psychologique 
d'Aristote sur la vie affective en tant qu'elle se rattache à l'idée de 
„Catharsis". 

Elève de l'Académie, Aristote a entendu Platon affirmer qu'il 
n'est pas justifié d'exciter les sentiments par un art „imitatif". Il 
n'ignore pas que son maître désapprouve la „vertu apparente", qui 
naît du fait qu'une „passion" en refoule de force une autre, alors 
que c'est la raison qui devrait présider au monde des sentiments. 
Il connaît aussi l'idéal platonique au sujet de la vie affective : une 
délectation „pure", sans mélange d'autres sentiments. 

Dans ses écrits, Aristote corrige et précise ces données et les 
développe. 

Dans les Mystères, il a remarqué que la vie affective peut être 
influencée d'une manière salutaire. Aussi, pour créer une disposition 
dans la vie affective, faut-il, d'après lui, subir passivement des émo
tions au lieu d'acquérir des connaissances par un procédé rationnel. 

Cette assertion est essentielle dans le cas de la catharsis opérée 
par la musique, où la „représentation" ou expression artistique en 
mélodie et en rythme excite les sentiments des auditeurs et les 
amène en même temps, par un procédé harmonieux, à une disposition 
„pure", pré-rationnelle, sensible, préparant la régularisation ration
nelle, qui sera effectuée par la vertu morale. Ainsi, au lieu d'être 
injustifié, l'art prédispose à la vertu, puisqu'il élimine les tensions 
dangereuses de la vertu apparente ; à la condition, bien entendu, 
que les sentiments ne soient pas excités arbitrairement, mais d'une 
façon prudente et adaptée au „méson". 

D'après le même principe, s'il veut créer une tragédie, le poète 
doit disposer d'une technique prudente et finement nuancée de la 
représentation du monde affectif pour pouvoir exercer une influence 
bienfaisante sur les émotions des spectateurs en provoquant un 
transfert de sentiments. Ce qui est essentiel à la tragédie, c'est la 
représentation de scènes qui excitent la crainte et la pitié, de façon 
à opérer une détente purifiante des émotions tendues de crainte et 
de pitié (la „purgation des passions"). 

Sous les émotions qui ont provoqué la tension, il y a toujours un 
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désir de délectation, qui n'est pas sorti de l'état naturel fondamental, 
il est vrai, mais qui, par la catharsis, doit encore être mis dans une 
bonne disposition et, ainsi, être purifié des sensations de déplaisir 
qui provoquent la tension. Cette tension s'explique par l'autonomie 
relative de la sensibilité, qui peut empêcher la vie affective de se 
laisser conduire par la raison. 

Aussi la catharsis est-elle un procédé qui doit protéger la dispo
sition-sommet de la vie affective (c.-à-d. le fait que la délectation 
y domine) contre les tendances dissociatives de la sensibilité. La 
catharsis compte deux phases : absoudre l'harmonie apparente dans 
la sensibilité en excitant des émotions ; y créer une meilleure har
monie, qui n'isole pas cette partie de la vie humaine du reste de la 
vie psychique, mais qui a la tendance et la force d'être intégrée dans 
la vertu fondée sur la raison. 

Puisque, ainsi, la catharsis revêt un caractère de transfert de 
sentiments, on pourrait aborder des problèmes analogues dans le 
domaine de l'art et de la psychothérapeutique. 

L'art cathartique ne semble acceptable que s'il réalise les deux 
phases du procédé de la catharsis. 

Il ressort de l'expérience clinique de Freud qu'Aristote et le savant 
autrichien ont découvert des phénomènes psychiques analogues. 
Aussi, puisque les théories de Freud ne revêtent pas un caractère 
philosophique, on pourrait se demander si certains aspects de la 
doctrine d'Aristote ne sont pas applicables à la psychothérapeutique 
théorique et pratique de différentes formes de névrose. Dans cet 
ordre d'idées, l'auteur voudrait attirer l'attention sur quelques sujets 
à traiter, tels que : l'importance de la structure des troubles nerveux 
à côté de celle de leur contenu ; la valeur de la thérapeutique qui 
consiste à prédisposer plutôt qu'à analyser, à faire subir plutôt qu'à 
enseigner ; le transfert pré-rationnel mais harmonieux des sentiments 
d'une personne sur ceux d'une autre ; le caractère d'obsession que 
revêtent les troubles autonomes de la vie affective et la souplesse 
du méson ; l'aspect utilitaire de certaines formes de culture, qui ne 
suffit pas comme base d'une vie heureuse et morale. 

La solution de ces problèmes n'est pas du ressort du philologue, 
mais elle semble être d'une grande importance quand on reconnaît 
la valeur existentielle de la doctrine d'Aristote. 

Drs A. JANSSEN MSC 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

Diese philologische Arbeit ist ein Versuch, nach der von Jaeger 
und Nuyens aufgestellten Chronologie die Aristotelische Psy
chologie zu rekonstruieren, insofern diese sich auf den Begriff 
„Katharsis" bezieht. 

Als Schüler der Akademie kannte Aristoteles den Ausspruch 
Platons, dass Gefühlserregung durch die „nachahmende" Kunst un-
verantwortet sei. Ausserdem wusste er, wie der Meister die „Schein
tugend" ablehnte, die dadurch hervorgerufen wird, dass nicht die 
Vernunft die Gefühlswelt regiert, sondern ein Gefühl das andre 
gewaltsam zurückdrängt. Und schliesslich kannte er auch das Plato
nische Ideal in bezug auf das Gefühlsleben : die „reine" Lust, ohne 
Beimischung anderer Gefühle. 

Als nun Aristoteles selber zu veröffentlichen anfängt, berichtigt 
er diese Thesen und ergänzt sie. Die wohltuende Gefühlsbeeinflus
sung die er in dem Mysterienkultus beobachtet hatte, veranlasst ihn 
zu der Schlussfolgerung, eine Disposition im Gefühlsleben werde 
nicht dadurch hervorgerufen, dass man sich bloss rationelle Erkennt
nisse gewinnt, sondern indem man passiv Gefühlseindrücke über sich 
ergehen lässt. 

Diese These ist grundlegend für die Katharsis durch die Musik, 
bei der die „Darstellung" oder die künstlerische Äusserung im sensi
tiven Klangbereich die Gefühle der Zuhörer zugleich erregt und 
harmonisch reguliert zur „reinen", vor-rationellen, sinnlichen Dispo
sition, die einen Ansatz zur rationellen Ordnung in der Tugend 
bildet. Hier ist die Kunst nicht bloss nicht unverantwortet, sondern 
sie prädisponiert sogar zur Tugend, indem sie die gefährlichen 
Spannungen der Scheintugend beseitigt. Voraussetzung dazu ist 
allerdings, dass die Gefühlserregung nicht willkürlich, sondern der 
Vorsichtigkeit und dem Meson entsprechend erfolgt. 

Im gleichen Sinne erfordert die Komposition einer Tragödie von 
dem Dichter eine ziemlich nuancierte, prudente Technik der Ge
fühlsdarstellung, bei der die Gefühle der Zuschauer durch Über
tragung von Gefühl auf Gefühl wohltuend beeinflusst werden. Zum 
Wesen der Tragödie gehört die Darstellung angst- und mitleid
erregender Momente, durch die eine reinigende Entspannung der 
überspannten Angst- und Mitleidsgefühle hervorgerufen wird. 
Durch diese spannungerregenden Affekte wird immer ein gesunder 

255 



Lustaffekt unterdrückt, der dann durch die Katharsis zur richtigen 
Disposition geführt und von den spannungerregenden Unlustge-
fühlen gereinigt wird. 

Katharsis ist daher ein Vorgang durch den die Optimaldisposition 
des sensitiven Lebens, die „Überlegenheit" der Lustgefühle, vor den 
dissoziativen Tendenzen der Sinnlichkeit geschützt wird. Die Ka
tharsis kennt zwei Phasen : die sollizitative Auflösung der Schem
harmonie und die Herstellung im Sinnlichkeitsbereich einer besseren 
Harmonie, die nicht einen Abschluss bewirkt, sondern der die Kraft 
und die Neigung innewohnt, in die rationelle Tugend aufgenommen 
zu werden. 

Eben weil es sich in ihr um eine Gefühlsübertragung handelt, 
berührt sich die Katharsis mit der Kunst und der Psychotherapie. 

Kathartische Kunst ist nur dann verantwortet, wenn die beiden 
Phasen des kathartischen Vorganges von einer bestimmten Kunst
form hervorgerufen werden. 

Von seiner klinischen Erfahrung her ist Freud zu ähnlichen em
pirischen Ergebnissen gelangt wie Aristoteles. Aus diesem Grunde 
— und dies um so mehr weil den Theorien Freuds keine philo
sophischen Betrachtungen zugrundeliegen .— können wir uns fragen, 
ob gewisse Aspekte der Aristotelischen Lehre sich vielleicht auf die 
theoretische und praktische Psychotherapie anwenden lassen. Wir 
denken hier etwa an seine Thesen dass ausser dem inhaltlichen 
Aspekt auch der strukturelle Aspekt psychologischer Vorgänge 
überaus wichtig ist ; dass neben, oder vielmehr gegenüber dem be
lehrenden Analysieren auch das passive Disponieren seinen Wer t 
hat ; an seine Lehre von der prärationellen aber harmonischen Ge
fühlsübertragung von einer Person auf die andere ; an seine Lehre 
vom Zwangscharakter autonomer sensitiver Vorgänge im Gegen
satz zu der Anpassungsfähigkeit des Mesons ; an seine These, dass 
der Nützlichkeitsaspekt bestimmter Kulturformen eine ungenügende 
Basis zum Glück und zum sittlichen Leben bildet. 

Wenn es auch nicht zur Kompetenz des Philologen gehört, auf all 
diese Fragen eine Antwort zu geben, so erscheint es dennoch 
wichtig, den Wirklichkeitswert der Aristotelischen Lehre hervorzu
heben. 

Drs J. V A N DE GEIJN MSC 
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S U M M A R Y 

Following the chronology of Jaeger and Nuyens, this philological 
study is an attempt to reconstruct Aristotle's doctrine on the psy
chology of the emotions, in so far as it refers to the notion of 
catharsis. 

As a pupil of the Academy, Aristotle knew Plato's theory that it 
cannot be justified to arouse feelings by means of „imitative" art. 
Besides, he knew that his master rejected „apparent virtue", which 
results if an emotion is violently suppressed by another emotion 
instead of being controlled by reason. Finally he must have known 
the Platonic ideal of emotional life as unalloyed pleasure without 
admixture of other affections. 

In his own works Aristotle takes up these ideas ; he corrects and 
develops them. 

In the mystery-cults he was struck by the phenomenon that a 
favourable influence can be exerted over emotional life. In order to 
create a favourable disposition of the emotions, an active acquisition 
of knowledge is of little use. Wha t is required is a readiness to 
undergo emotional impressions passively. 

These views are the basis of his theory on the cathartic influence 
of music. In music the „representation", viz. the artistic expression 
of the sensuous qualities of melody and rhythm, arouses the emo
tions of the listener, and imposes upon him a pattern of „unalloyed", 
pre-rational, sensuous harmony which opens the way for rational 
control in moral virtue. Thus, far from being unjustifiable, art pre
pares the way for virtue, for it can remove the dangerous tensions 
caused by apparent virtue. Art can only do this if the emotions are 
not aroused arbitrarily, but with prudence and according to the 
„meson". 

The same principle applies to the composition of a tragedy. The 
playwright should possess a varied and well-balanced technique for 
the representation of emotional life, so that, in a transference of 
feelings, the emotions of the audience are favourably affected. In 
tragedies the essential emotions are fear and pity. The represen
tation of fear and pity causes an easing of tension of the same 
sentiments in the audience. 

Behind the emotions that cause an unhealthy inner tension, there 
is always a healthy tendency for pleasure. The catharsis brings this 
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underlying tendency into a favourable disposition, purging it from 
the repression caused by feelings of uneasiness. 

This repression is conditioned by the relative autonomy of emo
tional life. This autonomy may put the emotions outside the reach 
of reason. 

Thus catharsis is a process securing the optimum-disposition of 
emotional life, viz. the prevalence of the feelings of pleasure, as 
against dissociative tendencies. Two phases can be distinguished 
in a cathartic process : the dissolution o/· the apparent harmony by 
rousing the emotions and the creation o/ a better harmony in emo
tional life, which does not isolate this aspect from the rest of the 
human psyche, but tends to integrate the emotions with rational life. 

Because catharsis implies a transfer of feelings, it is related to 
art and psychotherapy. 

It will be clear that art will only work out a sound catharsis, if 
it results in the two phases of the cathartic process just mentioned. 

From the clinical experience of Freud it appears that the latter 
started from empirical data similar to Aristotle's. Therefore it may 
be asked —· especially because the theories of Freud have no philo
sophical bearing —· if certain aspects of the Aristotelian doctrine 
may throw a light upon the theoretical and practical psychotherapy 
of certain forms of neurosis. If so, the following items should, 
according to the author, be taken into account by psychotherapists : 
Aristotle's stressing of the structural or formal aspects of the psychic 
processes as opposed to their material aspects ; the importance in 
therapeutic treatment for the patient to be passively adapted in his 
emotional life, instead of being instructed about his feelings in an 
analytical process ; the pre-rational but harmonious transfer of 
feelings from one person to another ; the obsessive character of 
autonomous emotional processes and the adaptability of the meson ; 
the utilitarian aspects of some forms of culture, which are not a 
sufficient guarantee for a happy and virtuous life. 

It is not the task for a philologist to give an answer to these 
problems, but a solution seems to be of importance for everyone 
who acknowledges that the Aristotelian doctrine is realistic and 
according to facts. 

Drs A. FRERIKS MSC 
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DRUK : CENTRALE DRUKKERIJ Ν.V. - NIJMEGEN 





S T E L L I N G E N 

I 

De katharsis-leer van Aristoteles is slechts aanvaardbaar vanuit 
een wetenschappelijke houding, die de mogelijkheid erkent van een 
harmonisch samengaan van wijsgerige en empirische gegevens. 

II 

Wanneer men de realiteitswaarde aanvaardt van de wezenlijke 
punten uit de Aristotelische wijsbegeerte, dan vormt de leer van 
Aristoteles aangaande de katharsis een praktisch bewijs voor het 
samengaan van filosofie en empirie. 

III 

De leer van Aristoteles omtrent het gevoelsleven bevat waarde
volle elementen voor een prudente pedagogiek en spiritualiteit. 

IV 

De stelling van Prof. de Vogel (C. J. de Vogel, Een groot pro
bleem uit de antieke wijsbegeerte gezien in zijn historisch perspec
tief, Utrecht 1947, bl. 6) , dat de rijpere vorm van Aristoteles' denken 
niet zozeer het karakter heeft van een principiële tegenstelling met 
Platoon, maar veeleer van een voltooiing, wordt bevestigd door de 
Aristotelische katharsis-leer. 

V 

Uit fragment 54 (Rose) van Aristoteles blijkt, dat hij oog heeft 
voor hetgeen de empirische psychologie ontwikkelingsverschijnselen 
noemt en waarschijnlijk ook voor hetgeen door deze psychologie 
onder regressieverschijnselen verstaan wordt. 



VI 

De lezing γενομένους in fragment 15 (Rose) van Aristoteles ver

dient de voorkeur boven v i v o ^ v o u Ç · 

VII 

Wanneer men Problema XXX, 1, 954 a 22 v.v., uit het Corpus 
Aristotelicum naast Politika 1342 a 1-16 legt, is de authenticiteit van 
dit problema zeer waarschijnlijk. 

VIII 

Wanneer men de authenticiteit van Problema XXX, 1 aanvaardt, 
is de stelling van Dubarle (D. Dubarle, Psychologie Aristotélicienne 
et psychologie des profondeurs, Supplément de La Vie Spirituelle, 
No. 19, 1951, Ы.392), dat de psyche bij Aristoteles zo beschreven 
is alsof zij niets gevoelt van haar biologisch bestaan, onjuist. 

IX 

Platoon beschrijft in Politeia 439 e een casus van verdringing, 
waarbij de verdringing mislukt. Men kan dit aldus verklaren vanuit 
een psychoanalytische opvatting van verdringing door de censuur 
van het super-ego, maar men kan dit duidelijker verklaren vanuit 
een Platonisch-Aristotelische opvatting van verdringing, volgens 
welke de ene passie de andere onderdrukt (κστέχειν : Eth. Nik. 1126 
a 20). 

X 

Uit Apol. 22 b-c en Krit. 54 d blijkt, dat Platoon toestanden kent 

van bewustzijnsverenging en bewustzijnsverdieping. 

XI 

Wanneer men een neurosen-leer op Platonisch-Aristotelische 
grondslag aanvaardt, staat daarin de term „Leontios-complex", ter 
aanduiding van de in iedere neurose verdisconteerde structuur, cen
traal. 

XII 

De filmkeuring (resp. roman-censuur) zou in de katharsis-leer van 
Aristoteles waardevolle normen kunnen vinden voor de uitspraak 
„toelaatbaar" of „voorbehouden". 



XIII 

De Aristotelische kunstleer, welke de kunst ziet als een pre-
rationele overdracht van harmonisch gevoel op degene die van de 
kunst geniet, lijkt, wanneer men haar in haar psychologische 
aspecten beschouwt, een reëel element van de psychotherapie duide
lijker dan tot nu toe het geval was naar voren te brengen. 

XIV 

De roman van Niko Kazantzakis, Kapitein Michalis, kan men het 
best waarderen vanuit de stellingen der Algemene Epenkunde en 
met name vanuit de structuur van de Ilias. 

X V 

De Warenar van Hooft bewijst, dat de beste vorm van voortleven 
van de klassieke litteratuur niet een vertaling maar een adaptatie is. 

XVI 

Het vermoeden van Hofmann (J.B.Hofmann, Lateinische Um
gangssprache, Heidelberg 1926, Ы. VIII), dat het mogelijk moet zijn, 
als inleiding op een grammatica van de Indo-Europese omgangstaal, 
een basis voor algemene normen van omgangstaal vast te stellen, 
wordt bevestigd, wanneer men de omgangstaal van de Warenar van 
Hooft met de Plautijnse omgangstaal vergelijkt. 

XVII 

Voor het behoud van het eigen karakter van Gymnasium A is een 
wijziging van het leerplan voor het vak Wiskunde in de geest van 
de publikaties van Dr Bunt stellig verantwoord (zie : L. N. H. Bunt, 
Geschiedenis van de Wiskunde als onderwerp voor het Gymna
sium A, Groningen 1954). 








