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Daarom juist wordt een tempel voor de Chariten 

op een goed zichtbare plaats opgericht, om eraan te 

herinneren dat men ontvangen gunsten moet 

vergoeden. Dat is immers de gratie eigen: als 

iemand ons een gunst heeft bewezen moeten we 

hem niet alleen een wederdienst bewijzen maar een 

andere keer zelf het initiatief nemen om hem onze 

goedgunstigheid te tonen. 
Aristoteles 

 

 

1. Primaat van de praktische rede 

 

“Als ze alleen maar wisten wat ze aan het doen waren, […] zouden ze begrijpen hoe 

belangrijk het voor hen was alles na te laten wat dit kon laten mislukken.” Aan het woord is 

Socrates, de Socrates zoals Hannah Arendt zich die voorstelt
1
, en hij heeft het over zijn 

stadsgenoten met wie hij zich dagelijks op de Atheense agora ophoudt. ‘Als ze maar beseften 

wat ze aan het doen zijn wanneer ze zo onvermoeibaar met elkaar in gesprek gaan, en (zo 

benadrukt de context van het citaat) ook met zichzelf in gesprek zijn, elk voor zich, elk op zijn 

manier. Zagen ze maar in dat het dit gesprek is die hen maakt tot wat ze zijn: vrije burgers van 

een vrije stad.’ Zoiets moet de Socrates die Hannah Arendt voor ogen heeft, hebben gedacht 

wanneer hij het publieke leven in zijn stad gadesloeg. 

Wat hadden de Atheners dan moet begrijpen? Waarom maakt spreken en gesprek hen 

tot wat zij zijn? Omdat het de enige manier is die tot de waarheid leidt, aldus één van de 

meest toonaangevende antwoorden uit de traditie. Als we maar in gesprek blijven, met elkaar 

en met onszelf, dan zullen we ooit het punt bereiken waarop we het met zijn allen eens zullen 

zijn. We vinden dan niet alleen de waarheid waarnaar we zochten, we krijgen er ook de 

waarheid over onszelf bij. We vinden er het ware ‘zelf’ dat we individueel of collectief zijn. 

Dan weet de agora zich de plaats waar de hele polis in haar waarheid rust.  

Alleen, zo voegt Socrates er volgens Arendt aan toe, hebben de mensen op die agora 

niet ‘alles nagelaten wat dit kon doen mislukken’. Wat in dat praten aan de orde was, hebben 

                                                 
1
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bibliografische schets voorzien door Hessel Daalder, vertaald door Marjolijn Stoltenkamp, Rotterdam: 

Lemniscaat, p. 109. 



 2 

ze veeleer buiten spel gezet. De genoemde (platoonse) interpretatie heeft hen daar trouwens 

bijzonder goed bij geholpen, concludeert Arendt. Dit was mogelijk omdat die interpretatie, 

subtiel maar vérstrekkend, een stap te ver is gegaan: ze heeft het feit dat de mens een gesprek 

is met zichzelf en met anderen gedacht vanuit wat dit gesprek oplevert. De waarheid van het 

spreken kwam zo buiten het spreken zelf te liggen. Het ging niet langer om het spreken op 

zich, maar om de waarheid waarvan dit spreken zwanger was. Plato interpreteert terecht de 

‘dialoog’ waar Socrates de mond vol van heeft als wat de ‘logos’ en het wezen van de mens 

uitmaakt. Maar zoals Arendt beweert, gaat Plato in de fout als hij Socrates laat zeggen dat die 

waarheid door het tweegesprek wordt voortgebracht. Dat de dialoog zwanger is van de 

waarheid en die laatste uit de eerste geboren wordt. Dialogeren is voor haar niet een 

‘maieutiek’ die de waarheid ter wereld brengt. De waarheidsdimensie van het dialogeren ligt 

in de loutere act van het dialogeren zelf.  

Wat de burgers in Athene niet begrepen hebben, is dat de waarheid op een radicale 

manier enkel in hun onderlinge gesprek ligt. Dat een gesprek zijn zin niet ontleent aan de 

waarheid waar men verhoopt te arriveren, maar dat de ware dimensie van het gesprek in het 

gesprek zelf ligt, in de eindeloos hernomen act van het discussiëren, het debatteren, het 

spreken als zodanig. Ook al hunkert elk gesprek naar de waarheid die ze voelt opdoemen, het 

meert nooit aan bij die waarheid, omdat de boude handeling van het spreken steeds de 

overhand heeft op de uitgesproken waarheid. Als de dialoog de basis is van het 

waarheidsdenken, ontdoet die de beoogde waarheid van haar vermeende hypostase, van het 

idee dat ze ergens op zich zou bestaan, los van de mens en zijn zoeken ernaar. Als die 

praatzieke burgers in Athene, aan wie we de democratie te danken hebben, iets hadden 

moeten vasthouden en koesteren, was het dus hun eigen spreken zelf geweest. Ze hadden 

moeten begrijpen dat niet een op zich staande waarheid de horizon van hun onderlinge 

dialoog was, maar, omgekeerd, dat de dialoog de horizon van de waarheid was.  

Zeker wat de waarheid van hun ‘polis’ en hun ‘politiek’ aangaat. Politiek, zo stelt 

Arendt, is niet zozeer iets wat we moeten doen, maar wat we in zekere zin altijd al doen. Als 

we ‘echt’ aan politiek willen doen, als we waarachtig ‘polis’ willen vormen, moeten we eerst 

en vooral in onze eigen stappen terug durven treden. We moeten terugvallen in wat we op het 

eigenste moment reeds aan het doen waren wanneer we ons afvroegen wat ons nu te doen 

stond. We moeten met andere woorden terugplooien op ons praten, ons dialogeren met elkaar 

en met onszelf. Denken en spreken begrijpen we spontaan vanuit het resultaat dat ze 

opleveren, vanuit de waarheid die zoals gezegd uit de onderlinge dialoog langzaam opdoemt. 

Maar in plaats van een activiteit vanuit zijn beoogd resultaat te denken, dien je die enkel 
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omwille van zichzelf te valoriseren. Daar, in de act zelf van het denken
2
 en het spreken 

gebeurt wat in dat denken en spreken in het geding is: zo zou men in een notendop de 

basisintuïtie van Hannah Arendts hele theorie kunnen samenvatten.  

In het beroemde interview met Gunter Gaus vraagt zij hem uitdrukkelijk haar niet als 

filosofe aan te spreken.
3
 Maar haar basisintuïtie zoals hier geformuleerd, waagt zich wel 

degelijk volop op fundamenteel filosofisch terrein. Met die stelling moeit ze zich immers met 

het klassieke primaat van de ‘logos’, zoals dat in filosofie en wetenschap sinds Parmenides 

heerst. Voor die laatste is de logos van primair belang: hij is de enige wat ons toegang geeft 

tot het zijn, tot datgene wat is wat het is en nooit zal zijn wat het niet is. ‘Het zijn is, het niet-

zijn is niet’: zo klinkt het in diens fameuze formulering van de non-contradictieregel. Zo staat 

de logos me bijvoorbeeld toe om het woord ‘één’ in een vaste betekenis te handhaven die 

geen verdere uitstaans heeft met de onstandvastige, niet te handhaven ‘eenheden’ die ik 

empirisch waarneem. In dat woord zelf, in die loutere ‘logos’– mits die zuiver en consequent 

wordt gebruikt – ligt dus de toegang tot het zijn als zijn, dit wil zeggen tot het ware, 

onvergankelijke zijn. Hannah Arendts radicaal filosofische interventie bestaat erin die 

parmenidiaanse intuïtie om te keren: juist in de hoedanigheid waarin een woord (logos) niet 

meteen de waarheid toont, maar eindeloos om een weerwoord vraagt en geen enkel woord het 

laatste kan zijn in een dialoog tussen mensen, juist daarin ligt de waarheid van die logos. Of, 

in platoonse terminologie: precies het feit dat de logos zich in het domein van de ‘doxa’ 

(opinie, mening) beweegt, verraadt de werkelijke waarheidsdimensie van die logos.  

Dit is de manier waarop Arendt, zoals zovele moderne denkers na Kant, het primaat 

van de praktische rede huldigt. Bemiddelend tussen de mensen onderling en tussen de mens 

en zichzelf: in die praktijk vindt de rede haar waarheid. Die waarheid kan ze niet theoretisch 

voor zich stellen, ze kan die niet tot voorwerp van aanschouwing maken om er vervolgens de 

hand op te leggen. Die waarheid licht enkel op uit de act zelf van denken, spreken, dialogeren. 

De waarheid is niet iets dat ‘is’; zij is wat haar werk doet als mensen opinies met elkaar 

uitwisselen en met elkaar in discussie gaan. Het werk van de waarheid is dan de dialogerende 

praxis van de logos. Arendt behoedt er zich voor om dit ook te laten gelden voor wat wij 

objectief wetenschappelijke waarheden noemen. Maar waar de mens over menselijke zaken 

spreekt – en dus ook over die menselijke activiteit genaamd redelijk denken – daar stelt ze 

onomwonden dat die waarheid in de dialoog zelf gelegen is, een dialoog die nooit tussen twee 

                                                 
2
 Denken is “een activiteit, niet een passief ergens van genieten”, benadrukt Arendt een paar pagina’s verderop 

(Arendt 2004: 113).  
3
 „Gunther Gaus in Gespräch mit Hannah Arendt“ (uitzending van 28.10. 1964), zie internet: http://www.rbb-

online.de/_/zurperson/interview_jsp/key=zp_interview_638419.html. 

http://www.rbb-online.de/_/zurperson/interview_jsp/key=zp_interview_638419.html
http://www.rbb-online.de/_/zurperson/interview_jsp/key=zp_interview_638419.html
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mensen zonder meer gaat, maar tussen de “twee-in-één” die elk van ons is
4
 of tussen elkeen 

van ons voor zover we met de pluraliteit de we vormen de ‘polis’, de politieke gemeenschap 

uitmaken.  

Om die stelling kracht bij te zetten, verwijst Arendt in een aantal passages van haar 

oeuvre naar de vriendschap, meer bepaald naar de Griekse  (philia), zoals die volgens 

Aristoteles model staat voor het samenleven van vrije mensen in een gemeenschap, een 

‘polis’. Die passages zijn weinig talrijk, al illustreren ze op hun manier wel raak waar het in 

de politieke theorie van Hannah Arendt om te doen is. Ik wil in wat volgt op een aantal van 

die passages ingaan, omdat ze symptomatisch zijn voor een probleem dat mijns inziens in het 

hele denken van Arendt sluimert, een probleem dat ze naar mijn aanvoelen niet echt oplost. 

Maar ze laat het, onwillekeurig of niet, wel in haar denken toe, en dit is heel wat. Als je 

filosofie definieert als het discours dat meer dan welk ander vertoog zijn eigen objecties mee 

oproept en in zijn tekst toelaat, tonen die passages over vriendschap treffend aan hoe 

‘filosofisch’ haar oeuvre wel is. 

 

2. Vriendschap 

 

Ook in “Philosophy and Politics”, een postuum uitgegeven lezing uit 1954, zet Arendt 

omstandig uiteen hoe Plato de crux van Socrates’ optreden op de Atheense agora fout heeft 

begrepen, en hoe in zijn spoor de latere politieke filosofie op het verkeerde been is gezet. 

“Doxa”, schrijft ze, “betekent niet alleen opinie, maar ook glans en faam”.
5
  In het woord 

schuilt ‘’ (dokei moi): ‘me dunkt’, ‘het schijnt mij toe’. Een mening laat ook altijd 

iemand zien die deze mening voorstaat, ze laat blijken hoe de wereld aan iemand verschijnt. 

Trouwens, in de wereld (lees: de publieke ruimte) is men maar ‘iemand’ in zoverre men voor 

een mening uitkomt. De ‘wereld’ is geen zaak (of ‘res’) op zich, het is een publieke zaak (res 

publica), iets wat pas bestaat in de pluraliteit aan standpunten die eraan deelneemt, 

standpunten die op hun beurt maar bestaan in de opinies, de ‘doxai’ die worden uitgewisseld. 

Het is in die zin dat ‘doxa’ ook glans en faam betekent, en wel voor diegene die een doxa 

(mening) in de mond neemt. Maar glans is hier niet de naam voor al wat schijn is, in 

onderscheid met het echte zijn, zoals Plato voorhield. De glans en de faam van de doxa is wat 

elke mens een aparte plaats geeft in de publieke ruimte. Het uiten van hoe de wereld mij 

                                                 
4
 Arendt 2004 : 108-9. 

5
 Arendt, H. (1999), Politiek in donkeren tijden. Essays over vrijheid en vriendschap, ingeleid en vertaald door 

Dirk De Schutter en Remi Peeters, Amsterdam: Boom, p. 125. 
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toeschijnt, draagt bij aan de manier waarop ik aan de wereld en de anderen verschijn. Aan 

mijn naam en faam dus. 

 Vandaar Socrates’ ironie, zijn niet aflatende manier van vragen stellen. Die is niet 

bedoeld om zijn gespreksgenoot uit een grot van leugens weg te halen (zoals Plato 

interpreteerde), maar om diens opinie uit te klaren, en zo het punt helder te krijgen van 

waaruit hij deelneemt aan het debat – aan de publieke sfeer, aan de politiek zonder meer. 

Socrates beseft dat ook zijn eigen standpunt maar zichtbaar kan worden door op de opinies 

van anderen in te gaan en hen toe te staan zijn eigen ‘dokei moi’ te bevragen. Daarin ligt voor 

Arendt de ware betekenis van de socratische ‘maieutiek’. Die methode, zo schrijft ze
6
, 

“onthult de doxa in haar eigen waarheidslievendheid. De rol van de filosoof is in dit geval niet 

die van de heerser over de stad, wel die van de ‘horzel’; hij moet geen filosofische waarheden 

vertellen, maar de burgers waarheidslievender maken.”  

Arendts opmerking rijmt naadloos met het citaat uit Verantwoordelijkheid en oordeel, 

waarmee mijn essay begon. Socrates’ is niet diegene die in naam van de waarheid zijn 

medeburgers uit de grot wegleidt en de richting van de waarheid uitstuurt. Hij laat hen de 

waarheid voelen van wat ze altijd al aan het doen waren: met elkaar, met hem, met zichzelf in 

gesprek gaan. Zijn ‘maieutiek’ is door en door politiek. Ze brengt datgene aan het licht 

waarvan de ‘polis’ altijd al leeft: een uitwisselen van opinies. Die heeft geen ander doel dan 

dit. De onderlinge dialoog tussen haar burgers is een politiek handelen, een act die zichzelf tot 

doel en resultaat heeft. “Het feit iets doorgepraat te hebben, over iets gesproken te hebben – 

de doxa van de een of andere burger -, leek al meer dan resultaat genoeg”.
7
   

 Het is hier dat Arendt het thema van de vriendschap introduceert. In de volgende zin 

schrijft ze: “Het is duidelijk dat dit soort van dialoog, die geen conclusie nodig heeft om 

betekenisvol te zijn, het meest geëigend is voor en het meest gedeeld wordt door vrienden.” 

Dat het niet meteen zo “duidelijk” is als Arendt beweert, spreekt alleen al uit het feit dat die 

zin een nieuwe paragraaf inleidt (getiteld “Dialoog onder vrienden”) die deze stelling 

omstandig toelicht. “Vriendschap”, zo vervolgt ze,  

 

“bestaat inderdaad in grote mate uit dit soort van spreken over iets dat vrienden gemeen hebben. Door te 

spreken over wat tussen hen ligt, wordt het besprokene hen zelfs meer gemeenschappelijk. Het verwerft 

niet alleen een specifieke geleding, maar het ontwikkelt ook en dijt uit, en tenslotte begint het, na 

verloop van tijd en leven, een kleine wereld op zich te vormen, die in vriendschap gedeeld wordt. Met 

andere woorden, politiek gezien trachtte Socrates van de Atheense burgers vrienden te maken, en dit 

                                                 
6
 Arendt 1999: 126. 

7
 Arendt 1999: 126. 
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was inderdaad een zeer begrijpelijk doel in een polis waarvan het leven bestond uit een intense en 

ononderbroken strijd van allen tegen allen, uit aei aristeuein, dit wil zeggen het onophoudelijk tonen dat 

men de beste van allen is.
8
    

 

In haar typering van de vriendschap herhaalt Arendt de crux van haar visie op wat politiek is. 

Mensen zijn geen vrienden louter omdat ze iets gemeen hebben, ze worden vrienden als ze 

over wat ze gemeen hebben met elkaar in gesprek gaan. Pas in dat spreken gaat het 

gemeenschappelijke ook gemeenschapstichtend worden. Dan gaat het een eigen ‘wereld’ 

vormen die hun onderlinge vriendschap ondersteuning en substantie biedt. Pas in die conditie 

kan die vriendschap echt gedijen. Wat voor de vriendengemeenschap geldt, geldt ook voor de 

politieke gemeenschap in het algemeen. Ze vindt haar grond niet rechtstreeks in wat mensen 

gemeen hebben, maar in hun spreken daarover, en pas de handelende activiteit van hun 

onophoudelijk gesprek geeft de gemeenschap consistentie en substantie. Socrates wil van 

Athena maken wat Athena eigenlijk al is: een gespreksgemeenschap, een 

vriendengemeenschap. 

 En dit is nodig, voegt Arendt eraan toe, omdat de Atheense gemeenschap van binnen 

uit wordt belaagd door een “intense en ononderbroken strijd van allen tegen allen”. Iedereen 

wil steeds beter en voortreffelijker zijn dan de andere – in het Grieks: aei aristeuein – en dit 

concurrentieprincipe vreet aan de cohesie – in casu de vriendschap – waarop de gemeenschap 

stoelt. Het is zonder meer de ondergang van de Griekse polis in het algemeen geweest, aldus 

Arendt in het vervolg van die passage:  

 

Uiteindelijk kon deze agonale geest niet anders dan de Griekse stadstaten in het verderf storten, omdat 

hij allianties tussen deze staten nagenoeg onmogelijk maakte en op het binnenlandse vlak het leven van 

de burgers vergiftigde met afgunst en wederzijdse haat (afgunst was de nationale ondeugd van het oude 

Griekenland). Bovendien vormde hij ook een constante bedreiging voor het algemeen welzijn.  

  

De Grieken, zo gaat ze verder, verloren de ware aard van het politieke leven uit het oog, met 

name wat gebeurt tussen de mensen. Politiek gaat niet uit van wat haar burgers op zich zijn 

(zo ligt voor Arendt de fout van de Franse Revolutie bij het feit dat die vertrekt van de rechten 

van de mens op zich). Politiek gaat uit van wat tussen hen gebeurt, en als ze in politiek 

opzicht elkaars gelijke zijn, is die gelijkheid dus in dat ‘tussen’ gebaseerd, in het domein van 

het ‘interesse’ dat hen handelend met elkaar in contact brengt. Dat besef vind je niet bij Plato 

                                                 
8
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maar wel bij Aristoteles terug, voegt Arendt eraan toe. Niet toevallig beslaat het thema 

vriendschap twee van de tien hoofdstukken zijn van Ethica Nicomachea:   

 

Als wij de terminologie van Aristoteles gebruiken om Socrates beter te begrijpen – en grote delen van 

Aristoteles’ politieke filosofie, vooral die waarin hij expliciet tegen Plato ingaat, gaan terug op Socrates 

–, dan kunnen we dat deel van de Ethica Nicomachea citeren waar Aristoteles uitlegt dat een 

gemeenschap niet bestaat uit gelijken, maar in integendeel uit mensen die verschillend en ongelijk zijn. 

De gemeenschap komt tot stand door gelijkmaking, isasthênai. Deze gelijkmaking grijpt plaats in elke 

ruil, zoals die tussen arts en boer, en is gebaseerd op geld. 
9
    

 

Let wel, Arendt refereert hier niet meteen aan de hoofdstukken uit de Ethica Nicomachea die 

over vriendschap gaan (VIII en IX), maar aan dat over rechtvaardigheid (V). In de voetnoot
10

 

verwijst ze meer bepaald naar een passage die gaat over rechtvaardigheid in het domein van 

de ruil en handel . Die laatste hebben maar zin als de zaken die verhandeld of geruild worden 

ongelijk zijn ten aanzien van elkaar. Identieke zaken ruilen heeft geen zin. Ze dienen op zich 

ongelijk te zijn ten aanzien van elkaar. Maar ze moeten vervolgens wel met elkaar op de juiste 

manier vergeleken kunnen worden, en dit veronderstelt een gelijke noemer. Anders is een 

rechtvaardige ruil onmogelijk. Te verhandelen zaken moeten dus gelijk gemaakt worden, en 

dit vanuit de ruimte die tussen hen is, vanuit hun ‘interesse’. Die tussenruimte krijgt een eigen 

autonomie, en wel onder meer omdat daar een fictieve “gelijkmaker” geïnstalleerd wordt die, 

als eenheidsmaat, de onderlinge vergelijking mogelijk maakt. Die gelijkmaker is het geld, zo 

legt Aristoteles omstandig uit. Het biedt de maat waarmee de gelijkheid tussen de dingen 

geïnstalleerd, gemeten en operationeel gemaakt kan worden. In die zin maakt die 

“gelijkmaker”, naast het ruilverkeer, ook de gemeenschap mogelijk, zoals Arendt in de laatste 

geciteerde zin beaamt.  

Maar ze voegt er meteen aan toe dat de echte “politieke, niet-economische gelijkmaker 

de vriendschap, philia” is. Die maakt de mensen echt politiek gelijk. Want alleen die politieke 

gelijkheid – als onder vrienden – respecteert tegelijk de onderlinge ongelijkheid onder de 

burgers, hun onherleidbare pluraliteit. In die zin vindt ze het een spijtige zaak “dat Aristoteles 

vriendschap ziet naar analogie met behoefte en ruil”, dat hij met andere woorden denkt dat 

“politiek uiteindelijk een kwestie van noodzaak is”.  

 

                                                 
9
 Arendt, 1999: 127. Ik ga hier niet in op Arendts al te boude bewering dat Aristoteles politieke filosofie 

teruggaat op Socrates. Die bewering is niet te staven, al was het maar omdat Socrates geen enkel geschrift heeft 

nagelaten, en hij in strikte zin enkel als ‘literaire’ figuur tot ons is gekomen, als hoofdpersonage in Plato’s 

‘fictieve’ dialogen bijvoorbeeld. 
10

 Ethica Nicomachea 1133 a 14.  
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Daarom bekijkt hij vriendschap uiteindelijk vanuit het standpunt van de individuele burger, en niet 

vanuit het standpunt van de polis: de hoogste rechtvaardiging van vriendschap is dan ‘niemand ervoor 

zou kiezen zonder vrienden te leven, ook al bezat hij alle goederen.’ De gelijkmaking in de vriendschap 

betekent uiteraard niet dat de vrienden identiek of aan elkaar gelijk worden, maar veeleer dat zij gelijke 

partners in een gemeenschappelijke wereld worden – dat zij samen de gemeenschap constitueren. Wat 

de vriendschap tot stand brengt is gemeenschap, en het is duidelijk dat deze gelijkmaking een polemisch 

antwoord is op de almaar groeiende differentiatie van de burgers, inherent aan hun agonale leven. 
11

  

 

“De hoogste rechtvaardiging van vriendschap is dat ‘niemand ervoor zou kiezen zonder 

vrienden te leven, ook al bezat hij alle goederen’.” Zelfs wie alles heeft, heeft nog vrienden 

nodig. Zo onmisbaar is vriendschap. En dat maakt haar tot de ultieme ‘raison d’être’ voor de 

samenleving en levert ook het paradigma om politiek engagement en politiek tout court te 

denken, zo stelt Aristoteles. Voor Arendt betekent dit echter vooral dat men vriendschap, en 

dus ook gemeenschap en polis, niet omwille van zichzelf valoriseert. Men denkt ze vanuit de 

dienst die ze het individu kunnen bewijzen, een individu dat zich concurrentieel opstelt ten 

aanzien van andere individuen (en zelfs ten aanzien van de gemeenschap) en daardoor een 

“agonaal” principe in de polis binnenbrengt. Aristoteles’ vriendschapsbegrip als paradigma 

om de politiek te denken is  “een polemisch antwoord op de almaar groeiende differentiatie 

tussen de burgers inherent aan een agonaal leven”.
12

 Ingaand tegen Plato stelt hij terecht “dat 

vriendschap en niet rechtvaardigheid gemeenschappen blijkt te binden”.
13

 Rechtvaardigheid is 

immers een van buiten opgelegde norm, terwijl vriendschap de samenleving van binnenuit 

bijeenhoudt. Maar omdat Aristoteles de vriendschap nog vanuit het individu denkt, 

instrumentaliseert hij ze, maakt hij ze tot een middel waarmee dat individu zich ook ten koste 

van de samenleving kan handhaven. Op die manier wakkert zijn vriendschapsconcept het 

agonale principe aan die in de mentaliteit van het aei aristeuein van de Grieken zo diep 

ingebakken zat.  

 

3. Aristoteles’ idee van  

 

                                                 
11

 Arendt 1999: 128. 
12

 Zo stelt ze in On Revolution (1963): “Volgens de klassieken vormden burgeroorlog en partijstrijd bovendien 

de grootste bedreigingen voor het politieke lichaam, en de  van Aristoteles, die merkwaardige vriendschap 

waaruit volgens hem de verhouding tussen de burgers moest bestaan, was bedoeld als de betrouwbaarste garantie 

tegen die gevaren.” H. Arendt (2004), Over revolutie, Vertaald door R. van Essen, Amsterdam & Antwerpen: 

Uitgeverij Atlas, p. 51.  
13

 Ethica Nicomachea 1155 a 25. 
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Denkt Aristoteles inderdaad de vriendschap vanuit het individu en dus vanuit het paradigma 

van het nut, zoals Arendt hier beweert? Dat Aristoteles de grond van de gemeenschap in het 

ruilverkeer of de handel onder de burgers legt, wijst in elk geval in die richting. Samenleving 

en vriendschap lijken in zijn denken ‘economisch’ gemotiveerd en gefundeerd. Belet dit hem 

dan inderdaad niet om de politiek als een ‘handelen’ te denken, als iets dat niet omwille van 

een of ander doel buiten zich gebeurt, maar zijn doel in zijn eigen activiteit vindt? En dit 

ondanks alle aanzetten die in zijn oeuvre te vinden zijn om dat niet te doen, om de politiek 

vanuit zichzelf of, beter nog, vanuit het primaat van het ‘handelen’ te denken. Want zo goed 

(en dus beter dan Plato) had Aristoteles Socrates’ intentie wel begrepen om de Atheners te 

leren dat de waarheid van hun polis lag in wat ze altijd al aan het doen waren: onvermoeibaar 

steeds weer met elkaar in gesprek gaan.   

Nemen we, om een genuanceerde kijk op die kwestie te krijgen, toch maar eens een 

duik in de aristotelische tekst, en meer bepaald in de reeds aangehaalde passage uit de Ethica 

Nicomachea waar een heuse theorie over het geld wordt voorgelegd. Geld, zo lezen we daar, 

is een concretisering van het recht dat een gemeenschap regelt, een recht gebaseerd, niet op 

boude gelijkheid, maar op “wederkerigheid”. Dit is immers het hoofdthema van de 

betreffende paragraaf: “rechtvaardigheid en wederkerigheid”: 

 

In het ruilverkeer is het niettemin deze vorm van recht die mensen bijeenhoudt, de wederkerigheid: die 

op basis van evenredigheid wel te verstaan, niet op basis van volledige gelijkheid. De stadstaat bewaart 

immers haar samenhang doordat men elkaar evenredig tegenprestaties levert. Mensen proberen ofwel 

kwaad met kwaad te vergelden – als dat niet lukt voelt men zich als een slaaf – ofwel het goede met het 

goede; als dat niet gebeurt is er geen uitwisseling van goederen, terwijl mensen juist daardoor met 

elkaar verbonden zijn. Daarom juist wordt een tempel voor de Chariten op een goed zichtbare plaats 

opgericht, om eraan te herinneren dat men ontvangen gunsten moet vergoeden. Dat is immers de gratie 

eigen: als iemand ons een gunst heeft bewezen moeten we hem niet alleen een wederdienst bewijzen 

maar een andere keer zelf het initiatief nemen om hem onze goedgunstigheid te tonen.
14

  

 

De achtergrond van die passage is de idee dat de gemeenschap haar constitutieve grond vindt, 

niet in de mensen zelf, maar in wat tussen hen is, in hun ‘interesse’, in het ‘tussen’ dat hen 

bindt.
15

 Pas dit ‘tussen’ maakt hen politiek gelijk aan elkaar. De illustraties die Aristoteles 

                                                 
14

 Ethica Nicomachea 1132 b 31 – 1133 a 5. Ik neem de vertaling over uit : Aristoteles (1999), Ethica 

Nicomachea, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. Pannier en J. Verhaeghe, Groningen: 

Historische Uitgeverij, p. 156. 
15

 Voor het idee van « inter-esse », zie onder meer J. Kristeva (1999), Le génie féminin. Tome premier: Hannah 

Arendt, Paris: Fayard, p. 122. 
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geeft en de exemplarische rol die hij in dit verband aan het geld toeschrijft, leren dat hij dit 

‘tussen’ economisch denkt. Te economisch volgens Arendt, en dus te weinig politiek.  

 Maar is dat zo? Hoe moeten we ons die “evenredige tegenprestaties” voorstellen die de 

samenhang van de stadstaat bewaren? Ook al verwijst Aristoteles naar ‘economische’, 

monetair bemiddelde handel, de vraag is of handel en economie hier hetzelfde willen zeggen 

als wat wij daar vandaag onder verstaan. Begrijpen we wel goed wat Aristoteles hier zegt? 

Dat het verkeer tussen mensen – inclusief hun handel – evenredig moet zijn en dus om 

“evenredige tegenprestaties” vraagt, is voor ons meer dan begrijpelijk. Maar wat Aristoteles 

daar meteen aan toevoegt, is dat minder: “Daarom juist wordt een tempel voor de Chariten op 

een goed zichtbare plaats opgericht, om eraan te herinneren dat men ontvangen gunsten moet 

vergoeden.”  

Wat hebben de Chariten en hun tempel met economie te maken? In het Antieke Hellas, 

golden de Chariten als verpersoonlijking van de charis, een moeilijk eenduidig te vertalen 

Grieks woord dat zowel voor ‘weldoen’, ‘charme’, ‘gratie’, ‘uitstraling’ als ‘schoonheid’ kan 

staan. In het Latijn werd dit caritas, de term die het christendom uitkoos om de niet op nut 

gebaseerde relatie van God met de mens uit te drukken: die is misschien niet met charme en 

schoonheid te associëren, maar in elk geval wel met weldaad. Om ons eraan te herinneren dat 

we “evenredige tegensprestaties” moeten leveren (want dit houdt onze gemeenschap bijeen), 

schrijft Aristoteles dat wij moeten opkijken naar de tempel van ‘charis’, van  ‘gratie’, ‘caritas’ 

en ‘weldaad’, van het genereuze weldoen en van het dankzeggen om ons gedane weldaden. 

De evenredigheid (de ‘analogia’, in tegenstelling tot ‘isotès’, gelijkheid) ligt hier niet in het 

uitrekenen van wat ik voor hoeveel kan krijgen of kopen, maar hoe ik de gift die ik mocht 

ontvangen kan beamen met een gepaste tegengift (‘antidosis’, hier vertaald als tegenprestatie). 

Aristoteles refereert met andere woorden niet zozeer aan een economie zoals wij die verstaan, 

aan een kapitalistische economie dus, maar veeleer aan een gifteconomie. Een economie 

waarin rijkdom zich realiseert en uit, niet in het kapitaliseren, maar in het schenken van 

goederen. Dit soort economie luistert naar het paradigma van de “charis”, van de “gratie”, van 

een gift die erom vraagt ontvangen te worden en die uitnodigt tot een tegengift.
16

  

 

                                                 
16

 Geven, ontvangen, een tegengift doen: dit zijn de drie elementen die in een ‘giftcultuur’ onderscheiden moeten 

worden. Zie Marcel Mauss (1983 [1950], Sociologie et anthropologie, Paris : Quadrige / Presses universitaire de 

France, p. 161-164; Alain Caillé (2000), Anthropologie du don: le tiers paradigme, Paris : Desclée de Brouwer, 

p. 9. 
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Dat is immers de gratie [charis] eigen: als iemand ons een gunst heeft bewezen moeten we hem niet 

alleen een wederdienst bewijzen maar een ander keer zelf het initiatief nemen om hem ons 

goedgunstigheid te tonen. 

 

Evenredigheid betekent hier niet louter dat, als ik iets gekregen heb, ik iets evenwaardigs 

moet teruggeven. Ik moet ook zelf, relatief los van de gift die ik kreeg, het initiatief nemen 

om iets te geven. Ik moet met andere woorden de schenker niet alleen evenaren in zijn gift, 

maar ook in zijn initiatief om iets te schenken. Pas dan is er voor Aristoteles sprake van een 

“wederkerige tegenprestatie”.    

 Staat die gifteconomie haaks op alles wat met nut en belang te maken heeft. Wordt ze 

geleid door een principe van belangeloosheid? Een hele traditie in het moderne denken (van 

Pascal tot Derrida en Marion
17

) ziet het graag zo, maar in de gifteconomie die hier op de 

achtergrond van Aristoteles’ tekst speelt is dat zeker niet het geval. De mens heeft er belang 

bij giften te schenken, die te ontvangen en initiatief te nemen in het doen van tegengiften. 

Alleen wordt dit belang niet gedacht vanuit het primaat van het individu, zoals Arendt 

abusievelijk veronderstelt, maar vanuit het primaat van die “wederkerige tegenprestatie”, van 

‘dosis’ en ‘antidosis’, van gift en tegengift. Meer nog, ook het individu zelf wordt vanuit dat 

primaat gedacht. Wat de mens maakt tot wat hij is, ligt niet in het feit dat hij datgene waarvan 

hij leeft kan kapitaliseren. Hij is maar wie hij is in de mate waarin hij dit kan schenken, het als 

een gift ontvangen en het met een tegengift beantwoorden.  

Handel en ruilverkeer zijn ‘nuttig’ volgens Aristoteles, maar dat nut wordt niet zozeer 

naar het principe van het lijf- en zielsbehoud van het individu gedacht, als naar het paradigma 

van de gift. Om te zijn wie hij is moet de mens giften schenken, giften ontvangen en 

tegengiften doen. Het is in die zin dat de mens wezenlijk iets met ‘charis’, de ‘charme’ of 

‘uitstraling’ te maken heeft, en dat hij de tempel der Chariten in ‘het midden’ moet houden, 

dit wil zeggen centraal stellen. Voor de aristotelische ‘ethiek van het midden’ vormt de charis 

immers zo’n midden, ‘meson’, dat hij als maatgevend moet laten gelden. In dat ‘midden’ valt 

trouwens ook het geld te situeren
18

. Zonder geld zou het voor het giftverkeer heel wat 

moeilijker zijn om de koers van het ‘midden’ te blijven varen en zijn principe van 

evenredigheid te handhaven.  

                                                 
17

 Jacques Derrida, “Donner la mort”, in Jean-Michel Rabaté & Michael Wetzel (réd.) (1992), L’éthique du don. 

Jacques Derrida et la pensée du don, Colloque de Royaumont, décembre 1990, Paris : Métaillié-Transition, p. 

11-108; Jean-Luc Marion (1997), Etant donné. Essay d’une phénomenologie de la donation, Paris : Presses 

Universitaires de France.  
18

 “Daarom moeten ook alle goederen die uitgewisseld worden in zekere zin met elkaar vergelijkbaar zijn. Met 

dat doel is het geld in omloop gebracht; dat vormt in zekere zin het midden , meson].”; Ethica 

Nicomachea 1133 a 20-21; Aristoteles 1999: 156-157. 
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 Als je Aristoteles’ philia-concept vanuit het paradigma van de gift leest, wordt ook 

meteen de op het eerste gezicht vreemde opmerking duidelijk waarmee hij zijn eigenlijke 

exposé over vriendschap in het achtste boek van de Ethica Nicomachea begint. Om het idee te 

ondersteunen dat vriendschap “onmisbaar is voor het leven”, schuift hij het volgende 

argument naar voren:  

 

Zonder vrienden zou niemand willen leven, ook al bezat hij alle andere goederen. 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 in relatie tot vrienden dat men diensten kan bewijzen en dat dit 

waardering verdient. Trouwens, hoe kan iemand zulke voorspoed veilig stellen en behouden zonder 

vrienden? 
19

 

 

Het argument baadt opnieuw in de economische sfeer, maar de zin ontgaat ons als we het 

begrijpen naar de ‘format’ van onze eigen kapitalistische economie. Al heeft iemand alles wat 

hij nodig heeft, al zijn diens behoeften in alle opzichten bevredigd en heeft hij alle macht die 

hij zich kan voorstellen, ook dan heeft hij nog vrienden nodig. Of, exacter, juist hij heeft er 

“meer dan anderen” nood aan. Waarom? Omdat rijkdom en macht hun zin ontlenen aan het 

gifteconomische paradigma. Aristoteles zegt dit niet letterlijk (daarvoor zitten hij en zijn 

cultuur er nog te zeer in ondergedompeld), maar uit die zin spreekt duidelijk dat hij vanuit die 

veronderstelling spreekt. Rijke en machtige mensen moeten hun rijkdom en hun macht 

kunnen schenken, net zoals ze in staat moeten zijn die als geschenk te ontvangen en deze gift 

dan weer met tegengeschenken te beantwoorden. Waartoe dient al die voorspoed als je er 

geen gunsten mee kunt verlenen, als je er geen giften mee kan doen, als je “de mogelijkheid 

tot weldadigheid ontnomen” wordt (zoals een andere vertaling het formuleert
20

)? Het is dit 

netwerk van gift- en tegengift dat mensen tot vrienden maakt, en dat derhalve ook iemands 

rijkdom en macht veilig stelt, zoals Aristoteles aangeeft in de laatste zin uit het citaat.  Net 

zoals het ook een steun is voor minder gegoeden, zo voegt hij er meteen aan toe:  

 

En in armoede en bij andere tegenslagen beschouwt men vrienden als de enige toevlucht. Evenzo is men 

van mening dat vriendschap jonge mensen behoedt voor misstappen, oude mensen verzorging biedt en 

bijstaat wanneer lichamelijke zwakte hen verhindert te handelen, en mensen in de bloei van hun leven 

aanspoort tot edele daden […].
21

  

                                                 
19

 Ethica Nicomachea 1155 a 5-10; Aristoteles 1999: 243 (ik cusiveer). 
20

 Aristoteles (1954), Ethica Nicomachea, vertaald en ingeleid door R.W. Thuijs O.P., Klassieke Gallerij nr. 84, 

Antwerpen: De Nederlandse Boekhandel, p. 211. 
21

 Ethica Nicomachea 1155a11-14; Aristoteles 1999: 243. 
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“Edel” vertaalt hier het Griekse “kalos”: schoon, mooi. Vriendschap spoort aan tot mooie 

daden, daden met charme en uitstraling, daden die een gift zijn voor hen die ze willen 

ontvangen en die de ontvangers vervolgens aanzetten om als tegengift ook zelf mooie daden 

te stellen. Het hoeft geen betoog meer dat, als dit gebeurt, die ‘vrienden’ met zijn allen 

opkijken naar de ‘tempel van de Chariten’ die ze in hun onderlinge netwerk keurig in het 

‘midden’ van hun aandacht houden. Die charis maakt van die mooie daad meteen ook een 

ethisch goede daad, en van de vriendschap de grondslag voor elke ethiek. Het is uiteraard 

geen toeval dat Aristoteles de vriendschap uitgerekend in de ethica heeft behandeld. De eerste 

zinnen van boek VIII liegen er niet om:  

 

Het volgende thema dat we moeten bespreken is vriendschap. Vriendschap is namelijk een vorm van 

voortreffelijkheid
22

 of is althans met voortreffelijkheid verbonden. En bovendien is zij onmisbaar voor 

het leven.
23

  

 

Vriendschap is een vorm van – of minstens innig verbonden met – ‘aretè’ (): deugd, 

voortreffelijkheid. En ze is in die zin onderhevig aan wat eerder met een aanverwant Grieks 

woord is genoemd: het ‘aei aristeuein’ (), het altijd beter willen zijn, worden 

of doen. Hannah Arendt had het er over in negatieve zin: als de nietsontziende 

concurrentiedrift die de Griekse polis van binnenuit heeft uitgehold. Maar zowel in Aristoteles 

eigen ethiek als in de gift/tegengiftcultuur die er de culturele achtergrond van vormt, hoef je 

dit ‘aei aristeuein’ niet per se negatief te duiden. De deugd, ‘aretè’, bestaat er voor Aristoteles 

in het beste uit je zelf te halen, in het aristeuein, dit wil zeggen de niet aflatende betrachting 

om je capaciteiten en talenten zo optimaal mogelijk te verwerkelijken. Om je ‘dunamis’ in 

werking (energeia) te zetten, zoals het in zijn jargon heet; of, in het Latijn van de 

middeleeuwse, aristotelisch georiënteerde scholastiek: je potentia in act te brengen. In die zin 

valt de deugd samen met een ‘kracht’ of een ‘energie’, en het komt er voor de deugdzame 

mens op aan die onophoudelijk verder te optimaliseren.  

Aristoteles is dus de laatste om te stellen dat die houding nefaste concurrentie in de 

hand werkt. Integendeel, het is een door en door ethisch streven, en pas tussen dergelijke 

ethische ‘strevers’ is ware vriendschap mogelijk. Want als ‘politiek dier’ – dit wil zeggen als 

inherent sociaal wezen – moet je je deugd per definitie in politiek verband ontwikkelen. In 

                                                 
22

 Thuijs vertaalt “deugd” (Aristoteles 1954: 211). 
23

 Ethica Nicomachea 1155a1-2; Aristoteles 1999: 243. 
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mijn streven om het steeds beter te doen (aei aristeuein) moet ik me laten uitdagen door de 

manier waarop iemand die mijn gelijke is hetzelfde doet. Het is die uitdaging die wij elkaar te 

geven hebben en die van ons vrienden maakt in de volle zin die Aristoteles aan dat woord 

geeft: vriend, niet omwille van het wederzijdse nut of genot dat het oplevert, maar vriend 

omwille van de wederzijdse erkenning van het goede en de deugd in de ander. Een 

vriendschap waarbij de een van de ander houdt “in zoverre hij is wie hij is”.
24

 En wie is de 

ander, wat is diens ‘zijn’ of, wat op hetzelfde neerkomt, wat is diens ‘deugd’? Het is het 

vermogen om de ‘deugd’ die in hem zit, steeds beter maken; de aretè steeds te ‘aristeuein’, te 

optimaliseren.  

Dat dit niet noodzakelijk tot “agonale” concurrentie moet leiden, wordt duidelijker als 

je de concrete maatschappelijke context in aanmerking neemt van het publiek dat Aristoteles 

bij het schrijven van zijn Ethica Nicomachea op het oog had, met name de vrije burgers van 

Athene (of van om het even welke andere vrije polis). Vrije burger was men toen niet omdat 

men mens was zoals iedereen, zoals wij sinds de Franse Revolutie en haar “Verklaring van de 

rechten van de mens en van de burger” aannemen. In de Antieke Tijd vormden de vrije 

burgers een numerieke minderheid, en hun vrijheid bestond erin te heersen. Te heersen over 

een stuk wereld rondom zich, te heersen over anderen. Het is aan die vrije ‘heerlijkheid’ of 

die ‘heerlijke’ vrijheid dat het aristotelische systeem een theoretische formulering verleent. 

Vrijheid wordt er als een geactualiseerde potentie gedacht, als het gerealiseerde vermogen om 

zichzelf te zijn en zich waar te maken. De totaliteit van het zijn is door dit vermogen 

gekenmerkt, maar bij de mens is dat vermogen tot zelfstandigheid bij uitmuntendheid 

aanwezig. Dat uit zich in het vermogen van de mens om zijn omgeving aan zich aan te passen, 

zowel technisch als sociaal (om het in moderne termen te zeggen). Wat betekent dat hij ook 

heerst over anderen, met name over slaven, vrouwen en kinderen.  

De vrije mens die Aristoteles (en met hem de hele antieke oudheid) op het oog heeft, 

is met andere woorden een man. Niet elke man, maar een man die in staat is heer te zijn, dit 

wil zeggen te heersen over die mensen die niet tot diezelfde graad van zelfstandigheid en 

heerschappij in staat zijn: kinderen, vrouwen, slaven. Die zijn daar niet toe in staat, zo gelooft 

de common sense van de Antieke Oudheid, vooral omdat ze er niet in slagen ten volle over 

zichzelf te heersen. Want dit is voor de heer het moeilijkst: zichzelf te beheersen of, in 

                                                 
24

 “Volmaakte vriendschap is vriendschap tussen goede mensen, dat wil zeggen, tussen mensen die elkaars 

gelijken zijn op het stuk van voortreffelijkheid [aretè]. Die wensen elkaar namelijk op dezelfde wijze het goede 

toe in zoverre zij goed zijn; en ze zijn goed op zichzelf. Mensen nu die hun vrienden het goede toewensen 

omwille van henzelf zijn vrienden bij uitstek; zij houden immers van een ander in zoverre hij is wie h ij is en niet 

omwille van een bijkomstige eigenschap.” Ethica Nicomachea 1156 b 6-12: Aristoteles 1999: 247. 
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aristotelische termen, in de naar alle kanten uitdijende wereld het juiste midden te houden, 

zodat de zijnskracht die in je is optimaal tot zelfontplooiing kan komen. Pas als je dit kunt, 

kun je ook anderen die niet zo’n graad van zelfstandigheid hebben – die niet zo’n zelf-heer 

zijn – bij hun mindere zelfheid bijstaan en ervoor zorgen dat we met zijn allen meewerken om 

de zelfstandigheid van al wat is zo optimaal mogelijk te verwerkelijken. Dit is Aristoteles’ 

positieve lectuur van de ongelijkheid die onder de Antieke mensen heerste.   

 Vandaar dat de vrije heren niet zomaar elkaars gelijken zijn. Zij worden slechts 

gelijken in de mate ze elkaar in die hoedanigheid erkennen. Dat is nu eenmaal één van de 

consequenties van hun vrijheid. En die gelijkheid bestaat erin elkaar als heer en heersers te 

erkennen. Niet zozeer om over elkaar te heersen, maar om van elkaar te zien en te leren hoe 

het precies moet om over zichzelf en over anderen op een optimale manier te heersen. Te 

leren van de ander hoe hij het juiste midden houdt en te pogen dat minstens even goed, zoniet 

beter te doen.  

 Het is nu ook duidelijk waarom voor Aristoteles echte vriendschap enkel tussen 

‘heren’ kan. Alleen zij die optimaal zelfstandig kunnen zijn, die in staat zijn op eigen benen te 

staan en anderen rondom zich op de been te houden, kunnen het aan om van de ander te 

houden om wat hij is, met name autarkisch, zelfstandig, heersend over anderen en over 

zichzelf. Alleen zij kunnen het aan van een ander te houden als wat hem, net als hijzelf, tot 

een uitstekende exponent maakt van de zelfheid die het Zijn is. 

 Op de achtergrond van die herenvriendschap speelt een cultuur die nog doordrongen is 

van een gifteconomie. Heersen over kinderen, vrouwen en slaven is immers niet incompatibel 

met het paradigma van de gift. Heersen wordt dan een gift die de niet-zelfstandige in staat 

stelt te delen in de zelfstandigheid van de heer – en, via hem, van het Zijn in zijn geheel. Wat 

de heer geeft aan diegene over wie hij heerst, is niets minder dan een participatie in het volle 

zelfstandige leven. In de gift die de heren elkaar geven, in het spel van gift, ontvangst en 

tegengift waaruit concreet hun vriendschap bestaat, erkennen ze elkaar in hun beider 

vermogen tot zo’n gift. Een erkenning die op zijn beurt een gift is, en die er dus naar streeft 

om de ander in zijn vrijgevigheid te overtreffen. Vandaar de lange en lovende behandeling 

van die laatste deugd aan het begin van boek IV van de Ethica Nicomachea.
25

  

                                                 
25

 De eerste zin van dit boek geeft al te kennen dat “bezit” – rijkdom en, ruimer, economie – bij Aristoteles 

moeten gedacht worden vanuit het primaat van de gift. Die geeft het juiste “midden” aan waarnaar omgang met 

bezit moet beoordeeld worden. “Laten we het nu hebben over vrijgevigheid [ς , eleutheriotès]. Men 

neemt algemeen aan dat die het juiste midden vormt in de omgang met bezit. […] men prijst de manier waarop 

hij bezittingen geeft en verkrijgt: vooral de manier waarop hij ze geeft. Onder bezit verstaat men alles waarvan 

de waarde wordt gemeten in geld.” (Ethica Nicomachea  Aristoteles Ook 
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Is de Griekse polis aan het aei aristeuein ten onder is gegaan, zoals Arendt beweert in 

haar postuum verschenen lezing “Filosofie en politiek”, en dit ondanks het idee van de 

vriendschap, philia, dat Aristoteles ertegen in stelling bracht? De aristotelische tekst gaf te 

kennen dat de zaken toch enigszins anders liggen. Eerder dan een remedie tegen het aei 

aristeuein  is de vriendschap iets wat dit juist in de hand werkt, en dit om de meest ethische 

redenen. De ‘heren’ dienen zich in hun heer zijn – of in het vrij zijn, wat op het zelfde 

neerkomt – steeds beter te bekwamen, en horen zich daarvoor door elkaar uitgedaagd te 

weten. En precies omdat de economische cultuur waarbinnen die aristotelische ‘heren’-ethiek 

speelt nog luistert naar het paradigma van de gift, loopt die concurrentie uit op een genereuze 

vrijgevigheid waarbij de vrije heren met elkaar wedijveren in de weldaden die ze kunnen 

verzinnen voor de hele gemeenschap (inderdaad voor de hele gemeenschap, want daarover 

zijn ze ‘heer en meester’, dus daaraan moeten ze schenken).  

 

4. Arendts ‘dividu’ 

 

“Als ze alleen maar wisten wat ze aan het doen waren …” Voor Arendt waren Socrates’ 

stadsgenoten met elkaar aan het praten op de agora, meningen met elkaar aan het uitwisselen, 

en ze hadden in haar ogen moeten beseffen dat dit op zich reeds einddoel en bestemming van 

hun politieke bezigheden was en niet een noodzakelijk middel om met zijn allen ergens te 

geraken. Die idee van een handelen (praxis) dat zijn doel in zich heeft, is een centrale idee bij 

Aristoteles, maar helaas heeft hij het politieke nog teveel vanuit het individu gedacht. We 

zagen dat dit idee gecorrigeerd dient te worden: de basisvooronderstelling bij Aristoteles is 

niet zonder meer het individu. Daarvoor is zijn denken nog te zeer doordrongen van wat we 

een gift-economie genoemd hebben. Zijn individu is nog gefundeerd in een inter-esse, in een 

‘tussen’ waar de gift/tegengiftprocédé speelt en dat de ware achtergrond vormt van 

Aristoteles’’politieke’ definitie van de mens.  

 We kunnen ons nu de vraag stellen of Arendt, die Aristoteles’ primaat van het 

handelen terug in ere wil herstellen in ons moderne nadenken over politiek, wel zelf helemaal 

ontsnapt aan wat ze Aristoteles aanwrijft, met name dat hij de zaak te zeer vanuit het individu 

denkt. En dit ondanks het feit dat haar theorie een zeer interessante poging in de 20
ste

 eeuwse 

politieke filosofie is om daaraan te ontsnappen.  

                                                                                                                                                         
etymologisch is een verband te ontwaren tussen vrijheid , eleutheria), vrij (ς , eleutheros) 

en vrijgevigheid (ς , eleutheriotès).  
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 In de postume lezing “Philosophy and Politics” die we aan het volgen zijn, definieert 

ze “het politieke element in de vriendschap” als het feit  

 

dat elk van de vrienden in de waarheidlievende dialoog de waarheid, inherent aan de opinie van de 

ander, kan begrijpen. Meer dan zijn vriend als persoon, begrijpt een vriend hoe en in welke specifieke 

geleding de gemeenschappelijke wereld verschijnt aan de ander die als persoon te enen male ongelijk en 

verschillend is. Dit soort van begrijpen – het zien van de wereld vanuit het standpunt van de ander 

(zoals wij vandaag op een afgezaagde manier zeggen) – is het politieke inzicht par excellence.
26

  

 

Politieke vriendschap – vriendschap als paradigma voor politiek – heeft haar vertrekunt bij de 

ander, van bij het respect voor andermans perspectief op de gemeenschappelijke wereld. De 

ander als vriend beschouwen is hem niet simpelweg als een gelijke beschouwen maar hem 

erkennen als een singulier punt (even singulier als het mijne) van waaruit de wereld zich 

ontsluit. Het is dus ook erkennen dat de polis een pluraliteit is van ongelijke, singuliere 

standpunten, zoals die zich uiten in een nooit af te sluiten variëteit van opinies. 

 Maar verlegt Arendt dan niet gewoon het individu, in zijn hoedanigheid van politiek 

fundament of ‘subject’, van het zelf naar de ander? Is hier geen sprake van een eenvoudige 

omkering: het leven van de polis wordt gedacht vanuit het primaat van het individu, zij het 

niet het individu dat ik ben, maar de ondeelbare, onherleidbare eigenheid van het individu dat 

de ander is? 

 Het vervolg van Arendts lezing lijkt dit vermoeden te ontkrachten. De politieke 

betrachting van Socrates om van Athene een polis gebaseerd op vriendschap te maken, 

behelst in haar ogen een genuanceerde visie op het politieke subject. Die visie ligt verwoord 

in twee maximes die Socrates aan het politieke subject voorschrijft.  

 

Het ene ligt vervat in het woord van de Delphische god Apollo, gnôthi sauton, ken uzelf. Het andere 

wordt vermeld door Plato (en herhaald door Aristoteles): ‘Het is beter om met de hele wereld in 

onenigheid te verkeren dan, één zijnde, met zichzelf in onenigheid te verkeren’.
27

  

 

Wat is voor Socrates – voor de ‘Socrates’ die Arendt zich voor de geest haalt – het resultaat 

van die ‘zelfkennis’ waartoe de Delphische spreuk oproept? Dat die kennis perspectivistisch 

is, dat wat ik weet nooit mijn singuliere standpuntelijkheid ten volle kan overstijgen en dus 

nooit een waarheid zal kunnen claimen die boven de pluraliteit van de singuliere opinies 

                                                 
26

 Arendt 1999: 128.  
27

 Arendt 1999: 129. 
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uitsteekt. Mezelf kennen is beseffen dat mijn kennis door de grenzen van mijn ‘zelf’ getekend 

is; beseffen dat   

 

enkel door het weten van wat mij verschijnt – enkel aan mij, en daarom voor altijd gebonden aan mijn 

eigen concrete bestaan –, ik ooit de waarheid kan begrijpen. Absolute waarheid, die voor alle mensen 

dezelfde zou zijn, en daarom niet gebonden aan en onafhankelijk van het bestaan van ieder mens 

afzonderlijk, is voor sterfelijken onbereikbaar.
28

  

 

Mezelf kennen is mijzelf omhelzen als het punt van waaruit ik niets meer dan een doxa kan 

uiten, én beseffen dat juist in het praktische primaat van die doxa de waarheid van de politiek 

ligt. Mezelf kennen is “waarheid te zien in elke doxa en op zulke wijze te spreken dat de 

waarheid van iemands opinie zich aan hemzelf en aan anderen openbaart”.  

 Maar moet dat ‘zelf’ zich dan neerleggen bij een relativisme, bij een houding die zegt 

dat de waarheid voorgoed versplinterd ligt over een hopeloos uitgewaaierde veelheid aan 

opinies en haar geldingkracht als algemeen referentiepunt verloren heeft? Socrates’ tweede 

maxime belet dat. Verwijzend naar een passage bij Plato
29

, zegt Arendt (mét Socrates) dat het 

in een discussie niemand is toegestaan om met zichzelf in tegenspraak te zijn. Het mag dan 

wel zo zijn dat geen enkele opinie de absolute waarheid mag claimen, de waarheid is wel 

degelijk in het spel, en eerst en vooral in de onverdeelde manier waarop iemand ze verdedigt. 

Ook al heb je niet de pretentie de absolute waarheid in pacht te hebben, je moet wel als één 

man, onverdeeld, achter je opinie aangaande de waarheid staan. Het is op die manier dat de 

waarheid een van de geldende oriëntatiepunten in het leven van de gemeenschap blijft, ook 

volgens Arendt.  

In het politieke domein dient het subject met andere woorden onverdeeld, ‘in-dividu’, 

te zijn. Maar dit betekent niet dat het ook op zich een onverdeeld in-dividu is. Integendeel. 

Het subject kan politiek maar onverdeeld achter zijn opinie staan, als het ook verdeeld kan 

zijn en, meer nog, als het op zich verdeeld is.   

 

Voor zover ik één ben zal ik mijzelf niet tegenspreken, maar ik kan mijzelf tegenspreken omdat ik in het 

denken twee-in-één ben; daarom leef ik niet enkel, als één, samen met anderen, maar ook met mezelf.
30

  

 

                                                 
28

 Arendt 1999: 129. 
29

 Gorgias 482c: “Welnu, [zegt Socrates aan Callicles] als ge mijn mening wilt, mijn beste : lieven een niet-

gestemde en valsklinkende lier bespelen, lieven een valszingend koor leiden, liever in meningsverschil, ja in 

tegenspraak zijn met de grote hoop van de mensen dan, op mijn eentje, met mezelf in disharmonie te leven en 

mezelf tegen te spreken.” (Plato[1978], Verzameld werk I, vertaald door X. de Win, Baarn en Antwerpen: Ambo 

en De Nederlandse Boekhandel, p. 143). 
30

 Arendt 1999: 131. 
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Het boude feit dat ik kan denken – dit wil zeggen praten met mezelf – veronderstelt dat ik niet 

zomaar mezelf ben, maar dat ik met mezelf ben. Als ik voor mijn opinie uitkomt, moet ik in 

overeenstemming zijn met mezelf. Ik moet ‘als één man’ achter wat ik te zeggen heb staan; 

Maar dat kan slechts nadat ik eerst goed heb nagedacht, en nadenken kan ik niet ‘als één 

man’; daarvoor moet ik de tweeheid in mij alle kans geven en met mezelf in discussie gaan tot 

‘wij’ – ik en mezelf – eruit geraken en één opinie hebben gevormd. Arendt schrijft:  

 

De vrees voor de contradictie komt voort uit het feit dat ieder van ons, één zijnde, terzelfdertijd kan 

praten met zichzelf (eme emautô), alsof hij met z’n tweeën was. Juist omdat ik al twee-in-één ben, 

tenminste wanneer ik probeer te denken, kan ik, om Aristoteles’ definitie te gebruiken, een vriend 

ervaren als een ‘ander zelf’ (heteros gar autos ho philos estin).
31

    

 

Maar geldt dit twee-in-één zijn enkel en alleen voor het denken? Vertolkt het ook niet de 

conditie van het samenzijn, het samenleven, het politieke? Is voor Aristoteles, naar wie 

Arendt hier verwijst, het individu niet wezenlijk sociaal (op anderen betrokken en in die zin 

‘politiek’) omdat het in de eerste plaats sociaal is ten aanzien van zichzelf? We hebben met 

onszelf niet alleen te spreken, maar ook – algemener – te leven, en dat ‘met’ geeft aan dat ‘ik’ 

en ‘ik’ niet zonder meer dezelfde zijn, ook niet in het politieke. En dat ik daarom, net zoals ik 

met anderen moet omgaan, ook met mezelf moet omgaan. 

 Dat ik met andere woorden ook mijn eigen vriend ben. Want ook hier fungeert 

vriendschap als het paradigma waarin Aristoteles de ‘gemeenschap met mezelf’ denkt. In 

Magna Moralia (een betwiste tekst waarvan velen toch het auteurschap aan Aristoteles 

toeschrijven), wordt de vraag of vriendschap met zichzelf mogelijk is, positief beantwoord.
32

 

Even verderop in dezelfde tekst wordt dit bevestigd door de stelling dat, om mezelf te kennen, 

ik letterlijk naar de ander, als naar een spiegel, moet kijken.  

 

We are not able to see what we are from ourselves. […] As then when we wish to see our own face we 

do so by looking into the mirror; in the same way when we whish to know ourselves we can obtain that 

knowledge by looking at our friend. For the friend is, as we assert, a second self. 
33

  

 

                                                 
31

 Arendt 1999: 130. Arendt citeert Ethica Nicomachea 1166a31 (Aritstoteles 1999 : 282).  
32

 Magna Moralia 1211 a 16 – 1211 b 2. Aristotle (1915), The works of Aristotle: Magna Moralia, Ethica 

Eudemia, De virtutibus et vitiis, Translated into English under the editorship of W.D. Ross, M.A., Oxford: 

Clarendon Press (zie internet: http://www.archive.org/details/magnamoralia00arisuoft).  
33

 Magna Moralia 1213 a 15-26 (http://www.archive.org/details/magnamoralia00arisuoft); geciteerd in : M. Kendal 

Woodruff, “The ethics of generosity and friendship: Aristotle’s gift to Nietzsche?” in: M. Osteen (ed.) (2002), 

The question of the Gift. Essays across disciplines, London & New York: Routledge, p. 125. 

http://www.archive.org/details/magnamoralia00arisuoft
http://www.archive.org/details/magnamoralia00arisuoft
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Het Ik haalt zijn zelfkennis uit een ander, tweede zelf. Het zichzelf kennende Ik veronderstelt 

een niet-aflatend onderhoud met zijn tweede zelf, een zelf dat uit het gelaat van een ander, een 

vriend, moet worden afgelezen. En dat gelaat leert hem onder meer dat het hem nooit genoeg 

leert, dat de zaak niet rond is wanneer hij bij de ander nota neemt van zichzelf om vervolgens 

te denken een definitieve kennis van zichzelf te hebben. Het Ik ziet in zijn vriend de vriend 

die ook het Ik is voor de ander. Het aristotelische paradigma van de vriendschap ernstig 

nemen tot op het niveau van de zelfkennis (en het is duidelijk dat ook Aristoteles dit 

denkspoor niet tot het einde toe doorzet) levert een radicaal sociale theorie van het 

zelfbewustzijn en de zelfkennis op. Zelfkennis is wezenlijk het resultaat van een speculaire 

relatie tot de ander/gelijke, zij het dat die spiegelverhouding niet bij zichzelf aankomt, maar 

de vorm heeft van een nooit aflatende relatie met zichzelf. Het giftparadigma dat we 

hierboven in Aristoteles’ vriendschapsidee ontwaarden, kan zich ook hier laten gelden. 

Zelfkennis is het resultaat van wat mij vanuit de ander/gelijke wordt gegeven, en dit resulteert 

niet in een ‘zelf’ dat ik dan heb, maar in het vermogen mij aan anderen te schenken als hun 

‘tweede zelf’.  

 Arendts interpretatie van het politieke subject laat zich moeilijk rijmen met die 

giftparadigmatische benadering. In het denken mag het Ik dan in zichzelf door een 

onherleidbare tweeheid getekend zijn die slechts bestaat in de nooit aflatende giftrelatie die ze 

met elkaar hebben, eenmaal dat het Ik zich op de openbare ruimte van de polis waagt, 

eenmaal het daar als drager/subject van zijn mening moet verschijnen, dient het zich volgens 

Arendt als een “persoon” naar voren te schuiven. Voor Arendt betekent dit dat het politieke 

subject, “in overeenstemming met zichzelf”, als één moet verschijnen, als onverdeeld, als in-

dividu. 

 De vraag die zich vandaag, in onze laatmoderniteit, opdringt is of dit wel mogelijk is, 

of de denkende twee-in-één die de mens is, in de publieke ruimte überhaupt als één, als in-

dividu, kan verschijnen. Of hij met andere woorden, in zijn hoedanigheid van in-dividu, het 

‘dividu’ eigen aan de publieke verschijningsorde meester kan en ten goede kan keren? 

Mogelijkerwijs was dit in vroeger tijden – in het Antieke Athena van Socrates en Aristoteles – 

inderdaad mogelijk. Aristoteles kon nog bevestigen dat, in tegenstelling tot de wereld van de 

wetenschap, die van de politiek niet boven de schijn van de doxa uitkwam, omdat de mens die 

hij voor ogen had een ‘heer’ was in staat om die schijn te beheersen. Maar is de schijn die 

vandaag aan de politieke doxa hangt nog te beheersen? Gaan de meningen – de doxai – die 

meer dan ooit ook het moderne politieke landschap uitmaken nog terug op “personen”, uit 

mensen uit één stuk, conform aan zichzelf? En stel dat dit occasioneel nog het geval is, staat 
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dat toe de moderne politiek van daaruit te benaderen? Zijn die “personen” niet eerder 

uitzondering dan regel?  

Ook Arendts analyse moet constateren dat, in onze laatmoderniteit, de orde van het 

verschijnen – met haar inherente gespletenheid – dermate dominant is geworden dat het haast 

niemand meer lukt om als “persoon” aan het politieke toneel deel te nemen. De vraag is echter 

of dit proces nog om te keren is, of met andere woorden onze laatmoderne conditie nog 

toelaat om het politieke subject als ‘persoon’ te denken. Verkeert ons moderne denken nog 

wel in de conditie waarin het vermag de tweeheid of gespletenheid die Arendt (met 

Aristoteles) aan het denken toeschrijft, op te heffen in de eenduidigheid van zijn handelen? 

Tast vandaag de dag het ‘tussen’, dat het domein typeert waarop we ‘politiek’ opereren, ons 

statuut van subject van het politieke niet aan? Is ook de politieke ‘persoon’ in arendtiaanse zin 

niet onherstelbaar door dit ‘tussen’ getekend. Om het met een referentie aan het giftparadigma 

dat op de achtergrond van Aristoteles ethisch-politieke filosofie te stellen: het politieke 

domein leeft, net als vriendschap, van een ‘tussen’ waarin de relatie slechts kan gedijen omdat 

de giften die daar over en weer gaan elkaar nooit opheffen. Maar moeten we dan ook de 

relatie tussen het ik en zichzelf, ook als het op de politieke agora verschijnt, niet als een 

gift/tegengift relatie denken, als een relatie tussen het ik en zichzelf die niet tot een éénheid, 

tot een sluitende overeenkomst terug te brengen is?   

 Het vierde en laatste deel van ‘Thinking’ uit The Life of the Mind heeft als titel: 

“Where are we when we think?”.
34

 Een gelijkaardige vraag kun je ook met betrekking tot het 

‘politieke handelen’ stellen. Waar zijn we als we handelen, als we op het publieke toneel voor 

onze overtuiging uitkomen? De vraag is des te pertinenter als ze niet het Antieke Athene, 

maar de moderne gemediatiseerde mondiale kosmopolis voor ogen heeft? Is, op dat toneel, de 

twee-in-één die we zijn tot één herleid? Of moeten we toegeven dat de mediatisering van de 

verschijningswereld waarin we leven inderdaad zover is gevorderd, dat we niet langer in staat 

zijn die mediatisering als ‘persoon’, als ‘man uit één stuk’, meester te zijn?  

Het komt me voor dat we vandaag de dag het politieke vanuit het primaat van de 

media moeten denken, en dat dit belet om het politieke reilen en zeilen terug te voeren naar 

personen die zich, als vrije ‘heren’, de vrijheid nemen om zich ‘herrschaftsfrei’ met elkaar te 

onderhouden (zoals de aristotelische achtergrond van Arendts denken veronderstelt). We zijn 

uitgeleverd aan de media, wat wil zeggen dat we maar iemand zijn voor zover dit mondiaal 

uitgewaaierde spiegelveld ons ergens representeert. Willen we enigszins vat krijgen op 

                                                 
34

 H. Arendt (1980), Denken, Deel I van Het leven van de geest, verzorgd door M. McCarthy, vertaald door T. 

Graftdijk, Amsterdam: Arbeiderspers, p. 217 e.v.  
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onszelf en op hoe we ons met elkaar verhouden, zullen we van de primauteit van die media 

moeten uitgaan.  

 Als de politiek een zaak van handelen is (en niet van maken of arbeiden), hoe dan dat 

handelen te denken met een subject dat nooit ten volle in overeenstemming is met zichzelf, 

dat op het meest fundamentele vlak vervreemd is in een wereld van verschijningen die niet op 

een fundament terug gaan, maar zelf als fundament dienen. Dit is de opgave waarvoor 

Arendts oeuvre ons mijns inziens stelt. De schets van hoe zulks in zijn werk kan gaan, vergt 

een ander, apart essay, al mag het nu al duidelijk zijn dat daarin een hernieuwde interpretatie 

van het giftparadigma (dat al in Arendts Aristoteles-referentie schuilging) onmisbaar zal zijn.  

 

 

 


