
Over de actualiteit 

van Aristoteles' 

deugdenethiel{ 

DR. AD VERBRUGGE 

De aandacht voor het waarden en normen debat lijkt al weer te verslappen. De 

beslissende vraag is niettemin of de zaak die in dit debat werd aangekaart wer

kelijk aan urgentie heeft ingeboet. Prangende maatschappelijke problemen als 

criminaliteit, vandalisme, zinloos geweld, corruptie, integratie, school uitval lij

ken immers allemaal met de normen en waardenproblematiek samen te han

gen - wat trouwens ook door velen wordt onderkend. Met strengere regels en 

wetten - en vooral ook strengere handhaving daarvan - gaat met de problemen 

te lijf. Maar reeds Aristoteles wist dat niet zozeer de wet, maar alleen de zedelij

ke liefde, vriendschap en verbondenheid tussen burgers, de eenheid en harmo

nie van de gemeenschap kunnen bewaren (zie ook de hierop aansluitende tekst 

over vriendschap) . 

Het probleem is dat waarden subjectieve voorkeuren zijn geworden en dat de 

grondslagen voor onderliggende verbondenheid door de huidige neoliberale 

inrichting van de samenleving wordt ondermijnd. Wij prediken vrijheid en 

zelfontplooiing, maar zien niet dat deze individuele vrijheid en zelfontplooiing 

een illusie vormen, omdat wij bij gebrek aan een vormingsbegrip en objectief 

levensideaal eens te meer ten prooi vallen aan de modes en grillen van de we

reld waarin wij leven. Bij ontsteltenis aan een verinnerlijkte opvatting over wat 

de klassieken 'het goede leven' noemen, roepen strengere regels alleen maar 

nieuwe regels en controle op. Van belang is de vorming van een juiste levens

houding volgens de klassieke deugdenethiek, die zowel op het persoonlijk in 

vorm zijn als op het gezamenlijk floreren is gericht. Daartoe zijn dan wel vitale 

kleinschalige verbanden noodzakelijk, waarin iemand zich kan identificeren 

met een (deel)gemeenschap en niet verwordt tot een naamloos atoom in een 

massale en onpersoonlijke organisatie, maar intensief met anderen te maken 

heeft, zoals het gezin, de buurt, de vereniging, de school, het kerkgenootschap, 

de beroepsgroep, de werkvloer. Alleen op basis van het koesteren van deze ver

banden die niet in termen van de markt te begrijpen zijn, kan de gezondheid 

van de markt en die van de samenleving gewaarborgd worden. 

Stond vorig jaar het normen en waardendebat nog hoog op de politieke agenda, 

inmiddels lijkt de aandacht voor dit thema al weer aardig aan het verslappen. 
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Ongetwijfeld is de huidige economische malaise mede debet aan de stille dood die 

dit debat lijkt te sterven; ogenschijnlijk komt ook bij ons de moraal toch altijd nog 

'nach dem Fressen'. Terugkijkend op dit debat, moeten we echter ook vaststellen dat 

het van meet af aan iets bloedeloos heeft gehad, het is eigenlijk nooit echt tot le

ven gekomen. De beslissende vraag is niettemin of de zaak die in dit debat werd 

aangekaart werkelijk aan urgentie heeft ingeboet. Prangende maatschappelijke 

problemen als criminaliteit, vandalisme, zinloos geweld, corruptie, integratie, 

school uitval, lijken immers allemaal met de normen en waardenproblematiek sa

men te hangen - wat trouwens ook door velen wordt onderkend. Er tekent zich al-

Enerzijds het alge- dus een merkwaardige situatie af: Enerzijds het algemeen onderkende belang van 

meen onderkende de zaak, anderzijds de bloedeloosheid van het debat. 

belang van de zaak, Men is het er inmiddels wel over eens dat de stormachtige opkomst van Pim 

anderzijds de bloe- Fortuyn en de neergang van Paars mede verklaard dienen te worden uit de onvre-

deloosheid van het de van de burger met betrekking tot de wijze waarop de genoemde maatschappe-

debat. lijke problemen door de politiek werden behandeld. Nu lijkt het tij ook daadwer

kelijk te zijn gekeerd. Met strengere regels en wetten - en vooral ook strengere 

handhaving daarvan - gaat men de problemen te lijf. Op het eerste gezicht lijkt 

men dus ernst te maken met 'normen'. 

Ondertussen rijst wel de vraag waar eigenlijk de 'waarden' zijn gebleven in deze 

ferme aanpak, te meer daar de frase 'normen-en-waarden' deze beide woorden 

presenteert als een haast onverbrekelijke eenheid. Het lijkt dus om 'meer' te gaan 

dan louter om wetten en de handhaving daarvan door de overheid. Sterker nog, er 

wordt met deze frase niet zozeer op de rol van de overheid gedoeld, alswel op de 

mentaliteit of levenswijze van de burgers zelf Een deel van het onbehagen dat vorig 

jaar tot uitbarsting kwam, heeft nu juist zijn oorsprong in de verstoorde onderlin

ge verhouding tussen burgers. Deze verstoorde onderlinge verhouding maakt 

mijns inziens deel uit van een proces van 'sociaal-culturele desorganisatie', die 

zich manifesteert in de genoemde problemen. Het is evenwel de vraag of dit pro

ces simpelweg een halt kan worden toegeroepen door een strengere aanpak van 

de kant van de overheid. 

In dit artikel zal ik proberen duidelijk te maken dat nu juist het normen en waar

dendebat aan zeggingskracht kan winnen, wanneer het uitdrukkelijk wordt begre

pen als een poging om een antwoord te formuleren op dit proces van sociaal-cul

turele desorganisatie. Omdat zich daarbij vanzelf de vraag naar een deugdelijke 

menselijke levenswijze aandient, kan het debat bovendien worden verscherpt met 

behulp van de deugdethiek. Tot slot is het van daaruit mogelijk om iets anders te

gen de (institutionele) inrichting van een gemeenschap aan te kijken. Hieronder 

zullen deze thema's in hun samenhang behandeld worden. We beginnen daartoe 

met een 'communautaire' kritiek op het abstract-liberale vrijheidsbeginsel, om

dat precies dit beginsel de genoemde sociaal-culturele desorganisatie in de hand 

werkt en het bovendien de genadeslag lijkt te zijn voor het toch al moeizaam ver

lopende normen en waardendebat. 
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Wie zou de ander 

Volgens Hegel is de idee van de atomair-vrije persoon als grondslag voor een 

staatsinrichting een gevaarlijke vergissing van de moderniteit. Voordat burgers 

zich überhaupt als vrije personen tot elkaar kunnen verhouden, dienen zij in de ge

meenschap zo te worden opgevoed en gevormd dat zij hiertoe ook in staat zijn. 

Recht bestaat namelijk alleen werkelijk in het daad-werkelijke doen en laten van 

concrete mensen, voor zover die althans rechtvaardig zijn en zich iets aan elkaar gelegen 

laten liggen. Reeds Aristoteles wist dat niet zozeer de wet, maar alleen de zedelijke 

liefde en verbondenheid tussen burgers de eenheid en harmonie van een gemeen

schap kunnen bewaren. Het abstract-liberale vrijheidsidee als basis voor de staats

inrichting loopt nujuist het gevaar deze zedelijke eenheid van de gemeenschap te 

gronde te richten. Want wat gebeurt er met een mens, wanneer de formele vrij

heid van het individu met zijn onuitputtelijke behoeftes en verlangens absoluut 

wordt gesteld? De inhoud van de vrije wil van de persoon komt dan primair in ie

mands eigen zin te liggen. Zodra echter de solipsistische gevoelsbeleving van het 

individu centraal staat, is ook het recht van de medemens niet meer echt wezen

lijk. Burgers worden dan meer en meer tegen elkaar botsende personen, die zich 

niet meer met elkaar verbonden voelen en die zich 'onbeschaafd en eigenzinnig', 

überhaupt zijn om oftewel 'a-sociaal' tegen elkaar gedragen. 

iets over mijn nor- De huidige roep om 'normen en waarden' komt voort uit een terechte behoefte 

men en waarden te aan tegenwicht tegen een dergelijke subjectieve vrijheid, die in steeds meer geval-

zeggen? Als er iets len verkeerd dreigt uit te pakken. De normen en waarden moeten richting geven 

aan deze discussie aan wat wel en niet kan. In reactie op deze roep, hoort men echter nog al eens dat 

opvalt, is het wel niet duidelijk is om wat voor normen en waarden het eigenlijk zou gaan. Sterker 

dat zij met precies nog, de normen en waarden van de één hoeven helemaal niet de normen en waar-

dit argument wordt den van de ander te zijn. Wie zou de ander überhaupt zijn om iets over mijn nor-

doodgeslagen. men en waarden te zeggen? Als er iets aan deze discussie opvalt, is het wel dat zij 

met precies dit argument wordt doodgeslagen. 

Maar wat gebeurt hier nu eigenlijk? Het beginsel van de atomair-subjectieve vrij

heid zelf wordt op voorhand absoluut gesteld en ondermijnt daarmee iedere in

houdelijke discussie over het onderwerp. Ondertussen sluit men de ogen voor een 

fundamenteel probleem dat in dit vrijheidsbeginsel besloten ligt, namelijk dat wij 

mede daardoor geen idee meer hebben van wat een goed leven nu eigenlijk is; dat 

is nu immers zelf iets subjectiefs geworden, afhankelijk van iemands toevallige 

voorkeur. We hebben noch elkaar, noch jonge mensen een richting aan te bieden 

in het leven - dat moet iedereen uiteindelijk voor zich weten. Het netto-resultaat 

van deze verblinde vrijblijvendheid is dat men inmiddels allerwegen en onophou

delijk, maar eigenlijk ook steeds krachtelozer en gratuiter, tot respect voor ande

ren en de wet oproept, terwijl inmiddels het gebrek aan respect daaraan tot de re

aliteit van alledag behoort - en ook virtueel wordt gedemonstreerd door de 

media. En terwijl men nog steeds vrijheid en zelfontplooiing predikt - ja zelfs te

gen de Wereld van de Islam in stelling brengt - ziet men bovendien niet dat deze 
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individuele vrijheid en zelfontplooiing een illusie is, omdat wij bij gebrek aan een 

vormingsbegrip en objectieflevensideaal eens te meer ten prooi vallen aan de mo

des en grillen van wereld waarin wij leven. Onze behoeften worden immers van 

meet af aan vormgegeven en opgezweept door de markt en de bijbehorende socia-

le dynamiek. 

Het probleem is hier overigens niet zozeer het menselijk streven naar genot, wel 

echter de consumptieve en solipsistische vonn die ons genieten dreigt aan te ne

men: je doet toch vooral - net als iedereen - waar 'jij' zin in hebt. 

Aristoteles begreep genot als de aanwezigheid van dat watje liefhebt: De paarden

liefhebber geniet bij het zien van paarden, de rechtvaardige geniet van de aanwe

zigheid van rechtvaardigheid. In de vervulling van dat wat wezenlijk voor mij is, 

dat waarvan ik hou, ligt altijd genot besloten. Dit is een genotsbegrip waar wij iets 

van kunnen leren. Dat waarvan men geniet, hangt bij Aristoteles dus steeds afvan 

de aangewende levenshouding waarin bepaalde zaken van belang worden geacht. 

Daarin bestaat een samenhang met de problematiek rond 'normen en waarden'. 

Deze kunnen als volgt worden onderscheiden: Normen betreffen meer de algeme

ne regels die in een bepaalde gemeenschap of groep als richtlijnen voor handelen 

worden uitgedragen. Fenomenen als eer, erkenning en herkenning tussen men

sen hebben betrekking op deze sociale normativiteit. In concreto reikt zij overigens 

veel verder dan hetgeen in de wet als norm is opgesteld; ook het dragen van de juis

te kleding, het hebben van een bepaald soort auto, de wijze van omgaan met vrou

wen e.d. kan binnen een bepaalde gemeenschap als norm gelden. Waarden druk

ken meer het belang of de wezenlijkheid uit van iets, zodat het iemand motiveert 

Binnen de deugde- tot bepaalde handelingen. Normen en waarden verwijzen daarmee naar elkaar. Ik 

thiel< staat de vor- steel niet andermans eigendom (norm = algemene regel), omdat ik de erkenning 

ming van de juiste, van dit eigendom als deel van zijn persoon-zijn wezenlijk of van belang acht 

i.e. deugdelijke le- (waarde). Voor zover waarden betrekking hebben op de motivatie voor bepaalde 

venshouding cen- handelingen, zijn zij niettemin primair ten opzichte van normen. Een norm be-

traal, waarin de staat immers pas 'daad-werkelijk' wanneer zij door een gemeenschap wordt uitge-

juiste waarden op dragen en nageleefd, oftewel wanneer er aan de normen intrinsieke of extrinsieke 

de juiste wijze in waarden in het spel zijn die mensen tot een dergelijk normatief handelen bewegen. 

een juiste onderlin- De waarden waarin iemand zich waarderend tot het leven verhoudt, rusten in een 

ge afstemming wor- bestendige wijze van ingesteld zijn ... waarin hij zich denkend-gevoelsmatig veel 

den gebracht. gelegen laat liggen aan bepaalde handelingen. Voor zover de waarde staat voor 

iets wat voor mij wezenlijk is, is het in de praktijk brengen daarvan tegelijk ge

noeglijk. Wie veel waarde hecht aan voetbal geniet van het spelen of zien daarvan. 

Deze verinnerlijkte waarden (en dus de levenshouding en de daaruit vloeiende 

handelingen) hoeven evenwel niet te deugen. Ook binnen de maffia bestaan er zo

gezegd normen en waarden. Binnen de deugdethiek staat om die reden de vor

ming van de juiste, i.e. deugdelijke levenshouding centraal, waarin de juiste waar

den op dejuiste wijze in een juiste onderlinge afstemming worden gebracht. 

Omdat de realisatie van hetgeen wezenlijk geacht wordt tegelijk genoeglijk wordt 
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Paradoxaal genoeg 

loopt nu juist een 

bevonden, geniet de deugdzame volgens Aristoteles van zijn eigen deugdelijke 

handelen: voor de moedige is het moedig-zijn genoeglijk, voor de vriendelijke het 

vriendelijk-zijn enz .. Het verwerven van de deugd gaat weliswaar met pijn en 

moeite gepaard, maar is wel nodig, wil de mens dit hogere genoegen smaken. De 

deugdelijke toe-eigening van een waarde impliceert dus steeds de vorming van 

een goede levenshouding, waarin iemand die waarde op de juiste wijze gevoels

matig indachtig is en in zijn handelen deugdelijk verwerkelijkt, om daarin zijn 

eer en genoegen te vinden. Datje een medemens niet met geweld behoort te beje

genen is, bijvoorbeeld geen absolute waarde; de passieve omstanders van een 

zinloos geweld-delict hebben deze waarde dan ook op de verkeerde manier. Zij 

moeten nu juist wel geweld gebruiken om dit misdrijf te voorkomen. Ook hen ont

breekt het in die zin aan 'normen en waarden', dat wil zeggen aan de deugd waar

in de waarden op de juiste wijze van kracht zijn en worden gewogen. 

uitbundige verzor- Het is geen toeval dat we in de filosofie met name in de laatste decennia een aan-

gingsstaat het risi- zienlijke toename in de interesse voor deugdethiek kunnen waarnemen. In reac-

co de gemeen- tie op abstracte idealen als individuele vrijheid en zelfontplooiing, genieten van 

schapsverbanden het leven enz. is men weer op zoek naar een inhoudelijk begrip van het goede le-

en solidariteit van ven. ZelfVerwerkelijking en gemeenschapszin gaan daarbij overigens gelijk op, 

zijn burgers te on- omdat de deugden van meet af aan in hun sociale betekenis worden opgevat; 

dermijnen, omdat moed, vrijgevigheid, kalmte enz. komen dan ook samen in de rechtvaardigheid als 

hun onderlinge af- de hen omvattende volkomen deugd, waarvan de uitoefening tegelijk het grootste 

hankelijlrneid menselijk geluk met zich meebrengt. 

wordt geanonimi- In principe laat zich deze gedachte van de deugd toepassen op alle menselijke le-

seerd door over- vensgebieden, of het nu de omgang met medemensen, de dieren en dingen om 

heidsinstituten en - ons heen of het eigen lichaam betreft: van sport en kunst tot wetenschap en 

maatregelen vriendschap. Zij zou bovendien kunnen bijdragen tot een herstel van verticale ver

houdingen in het intermenselijk verkeer. Deze stellen het kind en de adolescent 

voor de opgave en uitdaging om zich te ontwikkelen tot vormen van volleerdheid 

en volwassenheid die het hoogst bereikbare op een bepaald levensgebied vertegen

woordigen. Een dergelijk rijpingsproces vergt tijd en aandacht, omdat het de ei

genlijke geestelijke dimensie van het leven herbergt. Andersom moeten opvoe

ders, leraren en andere leidinggevenden hun 'in-vorm-zijn' (deugd) bewaren als 

hoogste levensvervulling en in staat zijn om met de uitoefening van hun gezag 

(veeleer dan hun macht) een inspirerend voorbeeld te vormen voor degenen die 

onder hun leiding vallen. 

Daartoe zijn dan wel vitale kleinschalige verbanden noodzakelijk, waarin iemand 

zich kan identificeren met een (deel)gemeenschap en niet verwordt tot een naam

loos atoom in een massale en onpersoonlijke organisatie, maar intensief met an

deren te maken heeft. Paradoxaal genoeg loopt nu juist een uitbundige verzor

gingsstaat het risico de gemeenschapsverbanden en solidariteit van zijn burgers 

te ondermijnen, omdat hun onderlinge afhankelijkheid wordt geanonimiseerd 
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door overheidsinstituten en - maatregelen waardoor zij zich juist een a-sociale le

venswijze kunnen veroorloven. Met het oog daarop valt het te prefereren, wan

neer de overheid juist die sferen zou bewaken en stimuleren waar de vorming van 

een deugdelijke levenshouding mogelijk is en waar de onderlinge solidariteit van 

burgers daadwerkelijk aan de dag moet worden gelegd, en hun deugdelijk hande

len ook als iets prijzenswaardigs kan worden ervaren. 

Dit mag in theorie aardig klinken, toch lijken in het huidige maatschappelijke dis

cours nu juist noties als deugd en rechtvaardigheid hopeloos ouderwets, niet sexy 

genoeg zogezegd. Bovendien, een samenleving die het deugen van haar burgers 

tot ideaal heeft, staat op gespannen voet met een consumptiemaatschappij die ge

regeerd wordt door de vrije markt waarin, precies vanwege de subjectieve vrij

heid, eigenlijk ook niet meer gemoraliseerd mag worden. Het praten over normen 

en waarden is inderdaad zinloos zolang niet de innerlijke tegenstrijdigheid van 

onze huidige cultuur wordt onderkend en zelf tot probleem wordt gemaakt. De 

waarden die door ons feitelijk worden uitgedragen en vooral ook de wijze waarop 

wij dat doen, hebben weinig met deugd van doen. Dan moeten we ook geen 

deugdzaamheid van de burgers verwachten. Hoe kunnen wij bijvoorbeeld onze 

kinderen nog geloofWaardig bijbrengen dat kennis en vorming in zichzelfnastre

venwaardig en genoeglijk zijn, terwijl we onze scholen en universiteiten volhan

gen met reclame's waarin juist de simpele consumptie hooglijk wordt gewaar

deerd? 
Kenmerk van de consumptiemaatschappij is dat zij zich richt op het geluk als een 

consumptieve beleving, waarin de (anonieme) consument door iets buiten zich-

Gechargeerd ge- zelf zijn behoefte bevredigt - ofhet nu een boterham, een nieuwe auto, een pret-

zegd: Alles en ieder- park of een pornofilm is - en daarin zo gemakkelijk mogelijk zijn genoegen vindt. 

een moet worden Hij consumeert dat wat buiten hem zelf ligt omwille van zijn genoegen en is daar-

gecontroleerd en voor dus ook voortdurend op de aanwezigheid van dit, liefst makkelijk beschikba-

gecorrigeerd, nie- re goed aangewezen. Onze cultuur is de laatste decennia dan ook extreem extra-

mand wordt nog vert geworden, wat zelf een verlies aan innerlijke kracht impliceert en een 

eervol vertrouwen voortdurende afhankelijkheid van iets buiten ons genereert. Voor zover de markt 

gegeven, omdat tegen betaling kan zorgen voor de aanwezigheid van dit uitwendige consumptie-

voortdurend het ge- goed is zij nu juist gebaat bij deze afhankelijkheid en stimuleert zij dus ook het 

vaar bestaat dat ie- rusteloze streven naar een oneindig meer. 

mand zich onttrel{t De op plezier en gemak gerichte consumptieve levenshouding slaat bovendien 

aan de verplichtin- over op levensgebieden die naar hun aard niet tot de sfeer van de markt behoren, 

gen van zijn functie zoals het onderwijs en intermenselijke relaties überhaupt, waaraan dan de eis 

of zelfs die van wordt gesteld dat het wel leuk moeten blijven, omdat iemand er anders geen zin 

rechtsorde. meer in heeft. Niet alle vorming is echter eenduidig leuk, en zeker niet in de con

sumptieve zin van het woord, maar kent zijn eigen noodzakelijke negativiteit. 

Waar niets meer met moeite verkregen ofin stand gehouden wordt, is ook niets 

meer de moeite waard. Men verliest zijn zelfrespect en eergevoel, kiest de makke

lijkste weg, wordt over alles ironisch en raakt uiteindelijk blasé, verveeld, baldadig 
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De neoliberale 'to

taalmarkt' l<an der

halve niet haar ei-

gen gezondheid 

bewaren, maar 

heeft daartoe ook 

(kleinschalige) sfe

ren nodig die niet 

in haar termen te 

besturen ofte be

grijpen zijn. 

of zelfs gewelddadig; de unbearable lightncss ofbeing. 

Omdat bij ontstentenis van deugd de controle over de deugdelijkheid van ie

mands handelen bij ons steeds minder vanuit een autonome levenshouding 

geschiedt - die daarin ook haar eer zou kunnen leggen - moet zij juist in (groot

schalige) uitwendige machinaties worden gelegd, die zelf weer een enorme bevei

ligingsindustrie tot gevolg hebben. Gechargeerd gezegd: Alles en iedereen moet 

worden gecontroleerd en gecorrigeerd, niemand wordt nog eervol vertrouwen ge

geven, omdat voortdurend het gevaar bestaat dat iemand zich onttrekt aan de ver

plichtingen van zijn functie of zelfs die van de rechtsorde. Er moeten overal con

trolerende commissies worden ingesteld, rendementen gemeten, camera's en 

beveiligingssystemen worden geplaatst, beveiligingsdiensten ingehuurd en poli

tieaanwezigheid uitgebreid, maar er moeten eigenlijk ook weer controles op de 

kwaliteit van de controlerende en corrigerende instanties worden gehouden, om

dat immers fraude en corruptie overal op de loer liggen. Op die manier worden we 

in feite steeds minder vrij en krijgen we juist steeds minder respect. Dat is bijvoor

beeld het geval binnen het onderwijs, waar de instituten en leraren op resultaten 

worden 'afgerekend', terwijl we ondertussen zien dat, mede door de neo-liberale 

controlemechanismen, daar nu juist ook weer fraude ontstaat. Iets wat inwendig 

geleefd moet worden, valt namelijk niet te veruitwendigen. 

We zien zo de innerlijke tegenspraak van onze cultuur. Door de grenzenloze ex

ploitatie van een consumptieve en competitieve levenshouding - die zich inmid

dels op alle levensgebieden uitstrekt - ondermijnt ze uiteindelijk zichzelf. Deze 

ondermijning manifesteert zich in een toename van geweld en corruptie, juridifi

catie, discipline-problemen, gebrek aan vorming bij de burgers, achteruitgang van 

onderwijs, gezinsproblemen enz .. De neoliberale 'totaalmarkt' kan derhalve niet 

haar eigen gezondheid bewaren, maar heeft daartoe ook (kleinschalige) sferen no

dig, die niet in haar termen te besturen ofte begrijpen zijn. Dit zijn de elementai

re sferen waarin de mens deugdelijk gevormd wordt tot een gemeenschapswezen 

dat zijn eigen vrijheid en verantwoordelijkheid aan kan en waardoor hij de imma

nente zin van het leven met anderen leert ervaren, zoals het gezin, de buurt, de 

vereniging, de school, het kerkgenootschap, de beroepsgroep, de werkvloer. De 

overheid zou in ieder geval deze institutionele omgeving - die mede de ontwikke

ling van een deugdelijke levenshouding bevordert - kunnen koesteren en stimule

ren. De rest is dan inderdaad aan de burger; wanneer die tenminste goed zijn ver· 

antwoordelijkheid leert kennen en leert nemen. 

Dr. A.M. Verbrugge is Universitair hoofddocent sociaal-culturele wijsbegeerte aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam 
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Over vriendschap 

ARISTOTELES 

" ... Het volgende thema dat we moeten bespreken, is vriendschap. Vriendschap is 

namelijk een vorm van voortreffelijkheid ofis althans nauw met voortreffelijkheid 

verbonden. En bovendien is zij onmisbaar voor het leven. Zonder vrienden zou nie

mand willen leven, ook al bezat hij alle andere goede dingen. Rijkelui en mensen 

met een hoge functie of een machtspositie hebben immers zoals bekend nog meer 

dan anderen behoefte aan vrienden. Waartoe dient zulke voorspoed immers als 

men niet de mogelijkheid heeft een ander gunsten te verlenen?' Het is toch vooral 

in relatie tot vrienden dat men diensten kan bewijzen en dat dit waardering ver

dient. Trouwens, hoe kan iemand zulke voorspoed veilig stellen en behouden zon

der vrienden? Want hoe groter die is, des te meer risico is eraan verbonden. En in 

annoede en bij andere tegenslagen beschouwt men vrienden als de enige toe

vlucht. Evenzo is men van mening dat vriendschap jonge mensen behoedt voor 

misstappen, oude mensen verzorging biedt en bijstaat wanneer lichamelijke zwak

te hen verhindert te handelen, en mensen in de bloei van hun leven aanspoort tot 

edele daden: 'wanneer twee te zamen gaan", dan is men namelijk beter in staat 

iets te bedenken en uit te voeren. De liefde van ouders voor hun kinderen en van 

kinderen voor hun ouders is kennelijk een natuurlijk gegeven, niet alleen bij men

sen, maar ook bij vogels en de meeste andere dieren. En ook zijn leden van een zelf~ 

de soort, en vooral mensen, door een natuurlijke vriendschap met elkaar verbon

den; daarom waarderen wij hen die menslievend zijn. Wie reizen maakt, kan zien 

dat tussen alle mensen een natuurlijke affiniteit en vriendschap bestaat. 

Kennelijk waarborgt vriendschap ook de eenheid van stadstaten en bekommeren 

wetgevers zich nog meer om vriendschap dan om rechtvaardigheid. Eendracht 

lijkt namelijk verwant aan vriendschap en juist eendracht streven wetgevers boven 

alles na, terwijl zij tweedracht, die een vijandschap is, boven alles willen uitban

nen. Wanneer mensen bevriend zijn, is er geen rechtvaardigheid meer nodig; wan

neer ze daarentegen alleen maar rechtvaardig zijn, hebben ze ook nog vriendschap 

nodig, en de hoogste graad van rechtvaardigheid wordt door allen beschouwd als 

een uitdrukking van vriendschap. Vriendschap is evenwel niet alleen onmisbaar, 

zij is ook edel': mensen die de vriendschap van hun vrienden met vriendschap be

lonen prijzen wij: veel vrienden hebben wordt algemeen als iets moois beschouwd; 

en sommigen zijn van oordeel dat wie een goed mens is ook een goed vriend is 4 ... " 

MET TOESTEMMING OVERGENOMEN UIT: ARISTOTHES, ETHICA (ETIJICA NICOMACHEA), 

HISTORISCHE UITGEVERIJ, OPENING BOEK 8, 1155A2- 1155A34, P.243-244. 
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Noten 

1. De gedachte dat solidariteit tussen leden van een gemeenschap zich concreet 

en publiek moet manifesteren, was in de antieke cultuur gangbaar. Al in de 

klassieke periode trad de meer gegoede burger op als 'weldoener'. Hij verleen

de gunsten aan de hele stad of aan een deel van de bevolking en werd daarvoor 

beloond met een standbeeld of een krans. 

2. Zie Homerus, Ilias x 224-226. 

3. Ze is niet alleen een noodzakelijke voorwaarde, maar ook een doel op zichzelf, 

een ethische waarde en daarom in zekere zin ook een voortreffelijkheid (verge

lijk 1115b 13-14) 

4. Zie Plato, De Staat 334 e5 - 335 a5. 
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