
DE VOLMAAKTE MENS?
ARISTOTELES-NIETZSCHE-BRAIDOTTI



www.janflameling.nl



DE VOLMAAKTE MENS?

• Aristoteles
De vervolmaking
van de mens

• Friedrich Nietzsche
Voorbij de mens

• Rosi Braidotti
Voorbij de mens:
De nomade

• Gesprek





ARISTOTELES

• filosofie als ‘politicologisch project’:

ontwikkeling van vermogens -> houding -> 
voortreffelijkheid van karakter van burgers

•biologisch (veld)onderzoek op Lesbos

•de ‘ziel’ (‘fysicalistisch’ opgevat:)
een reeks vermogens die ons van nature 
gegeven – mits door vorming ontwikkeld –
ons in staat stellen om
- samen te (over)leven in welbevinden
- ethisch en politiek verantwoord te han-

delen en op deze wijze de stadstaat te 
redden



phronesis
(verstandigheid)

praxis
(handelen)

orexis
(verlangen)

aisthesis pathe
(waarneming)  (gevoelens)

threptikon
(voedingsaanleg)



ETHICA NICOMACHEA
•het menselijk bestaan heeft een 
doel / bestemming (telos), n.l. 
het ‘volkomen tot bloei komen’ 
(eudaimonia) van de vermogens 
waar het van nature over 
beschikt, dat het je ‘gelukt’ te 
worden wie je bent

[nota bene : eudaimonia niet
vertalen met ‘geluk’ maar met
‘gelukken’]

•colleges aan het ‘Lyceum’: een 
training om die vermogens te 
ontwikkelen, om je potentieel te 
actualiseren / verwerkelijken



zodat je in je handelen toont dat 

- je ‘door een goede geest 
bezeten bent’ (eudaimonia)

- je ‘deugt’, voortreffelijk van
karakter (arete) bent

- je je een houding (hexis) hebt
eigen gemaakt waardoor je in
een handelingssituatie (praxis)
‘weet’ wat de situatie van je
vraagt

- je een weloverwogen keuze 
(prohairesis) kunt maken

- je in staat bent ‘het midden’ 
(to meson) te bepalen

- je gebruik weet te maken van
verstandigheid (phronesis)



ETHICA / POLITICA

Ethica Nicomachea, 1169b20:
(…) een mens is bestemd voor 
een leven in de stadstaat, hij is 
van nature bestemd om samen 
met anderen te leven

Politica, 1253a2:
Hieruit blijkt dat de stadstaat
behoort tot de dingen die van
nature bestaan en dat de mens 
van nature een gemeenschaps-
wezen is



VERVOLMAKING VAN DE MENS

een goed burger /
een gelukt mens

|
deugen

|
in staat tot

weloverwogen 
keuzes

|
houding

verstandigheid
strevingen

|
gemeenschaps-

wezen
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WESTERSE FILOSOFIE:
SOMAFOBIE / ‘A-PATHEIA!’



FRIEDRICH NIETZSCHE

• een keerpunt in de ontwikkelingen van de 
Westerse filosofie

• in zijn werk vindt een deconstructie plaats van 
het Westerse denken
- kritiek op het platoons-christelijk

uitgangspunt: op de fascinatie voor de 
ziel, de dood, de hemel en het verstand en 
op de zelfverloocheningsmoraal

- kritiek op het cartesiaans-kantiaans uit-
gangspunt: op de ‘soma-fobie’ en de ver-
heerlijking van de ‘a-pathie’

• filosofie als esthetisch-ethisch project



de mens: een kunstzinnig scheppend 
subject
- de verhouding tussen woorden/taal
en dingen/werkelijkheid: metaforisch
van aard

- de verhouding tussen de mens en de
werkelijkheid: esthetisch van aard

- de mens: een kunstzinnig scheppend
subject

de mens: een waarden scheppend subject
- ‘God’ is de naam voor de schepper van
(a) de schepping en
(b) een waardensysteem dat de mens

als leidraad dient in het leven
- ‘God is dood’ betekent dat wij onszelf

als een waarden scheppend subject
dienen op te vatten



voorbij de mens!
van aap via mens naar ‘voorbij de 
mens’ (“übermensch”):
het kunstzinnig scheppend wezen dat 
zichzelf schept, dat wordt wat zij/hij 
is: een lichaam dat op aarde leeft en 
voelend weet dat het gaat om zelfred-
zaamheid en krachtig in het leven 
staan

‘wil tot macht’
het leven is een krachtenveld, alles is 
een uitdrukking van de ‘wil tot macht’:

streven te volharden in het bestaan
|

instandhouding van het leven
|

‘wil tot macht’



VOORBIJ DE MENS

• vat jezelf op als een 
kunstzinnig scheppend 
wezen

• vat het leven op als een 
kwestie van ontwerp

• vat jezelf op als belichaamd 
en je leven als bepaald door 
het streven te volharden in 
het eigen bestaan op aarde

• word wie je bent: geen 
mens maar ‘voorbij de 
mens’



Nietzsche’s werk levert 
weliswaar een over-
tuigend pleidooi op 
voor dansend denken 
en dansend leven maar 
hij vat de dansende 
mens op een danser 
zonder partner…





ROSI BRAIDOTTI



• laten wij onszelf opvatten als belichaamd 
gespleten en hybride, ofwel: posthumaan

• laten wij onszelf opvatten als nomadisch
van aard:
- het nomadisch zelf ‘wordt’
- het nomadische zelf wordt in relaties 

tot anderen
- het nomadisch zelf is belichaamd
- kenmerkend voor het nomadisch zelf

is affectiviteit: het vermogen om door 
anderen bewogen te worden en om 
anderen te bewegen



POSTHUMAN SUBJECTIVITY

I define the critical posthuman subject within 
an eco-philosophy of multiple belongings, as 
a relational subject constituted in and by 
multiplicity, that is to say a subject that 
works across differences and is also 
internally differentiated, but still grounded
and accountable. Posthuman subjectivity 
expresses an embodied and embedded and 
hence partial form of accountability, based 
on a strong sense of collectivity, relationality
and hence community building



VOORBIJ DE MENS:
DE POSTHUMANE NOMADE

laten we de heersende 
opvatting van de mens 
(en van het man-vrouw 
onderscheid) achter ons 
laten en ‘posthumane 
nomaden’ worden!

laten we onszelf opvatten 
en ontwerpen als in 
beweging, belichaamd, in 
betrekkingen, vanuit 
betrokkenheid levend!



SYNOPSIS



Aristoteles
word een ‘gelukt’ mens en een 
goed burger door het vermogen 
verstandigheid te ontwikkelen 

Friedrich Nietzsche
word geen mens maar voorbij de 
mens: een lichaam dat voelt dat 
het erom gaat te volharden in het 
eigen bestaan op aarde

Rosi Braidotti

word een posthumane nomade: 
in beweging, belichaamd, in 
betrekkingen, vanuit betrokken-
heid levend


