
paul  van tongeren
Over liefde en vriendschap
met name in Thomas’ receptie van Aristoteles’
tractaat over de vriendschap 

inleiding

De liedjeszanger Jaap Fischer vertelt in een van zijn liedjes
een sprookje over een prinses die ingewijd moet worden in
de liefde. Daartoe laat haar vader, de koning, drie mannen
naar het hof komen, om haar over de liefde te vertellen. De
eerste is een geleerde. In zijn betoog zegt hij onder andere:

En liefde is niet houden van;
je kan van zoveel vrouwen houên,
je kan met zoveel vrouwen trouwen
– als je er wat in ziet – 
maar liefde is dat niet.
Je houdt van kip met appelmoes.
(en toen knikte de prinses, want ze hield onzettend 
veel van kip met appelmoes).

En toen had de geleerde het over amor en caritas
en wat het verschil daartussen was;
over agapè, eroos en philia
over een diner voor twee, met dansen na…
En de prinses was heel stil, en zo luisterde ze;
en toen ze wat mocht vragen, fluisterde ze:
‘en zoenen?’
‘Zoenen staat niet in Koenen’ zei de geleerde.1

Nadenken over liefde en vriendschap is uitdagend en
moeilijk. Het uitdagende zit niet alleen in de grote en diepe
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liefdeservaringen die ons kunnen verrukken, maar ook in
de erkenning dat alles wat we doen, getuigt van een bewo-
genheid die minstens met liefde (met wat ons lief is, met
waar we van houden, met wat we graag doen of graag heb-
ben) te maken heeft: liefde hoort tot de meest ingrij pende
èn tot de meest alledaagse ervaringen van ons leven.
Nadenken daarover is daar om echter niet alleen uitda-
gend, maar om diezelfde reden ook moeilijk: het alle -
daagse houden-van lijkt te dichtbij om goed waargenomen
te kunnen worden en de diepe liefdes ervaring lijkt het den-
ken te overstijgen en achter zich te laten.
Thomas van Aquino heeft zich onder andere gebogen

over de vraag naar het ver band tussen deze twee vormen
van liefde. Hij doet dat heel uitdrukkelijk in quaes tio 26,
artikel 4, uit de prima secundae pars (I-II) van de Summa
theologiae, een tekst die volgens James McEvoy ‘een van de
meest beroemde uit de gehele Sum ma’ is.2 Dit artikel, dat
handelt over de vraag: of de liefde kan worden onderver -
deeld in vriendschapsliefde en begeerte-liefde, neem ik als
uitgangspunt voor deze bijdrage, waarin ik vervolgens
vooral op de vriendschapsliefde wat nader zal ingaan.

twee soorten van l iefde

‘Of de liefde onderverdeeld kan worden in vriend-
schapsliefde en liefde van begeerte.

[Daartegen pleit
- dat volgens Aristoteles de liefde een passie is en de
vriendschap een dispositie; maar een dispositie kan
geen onderdeel zijn van een passie.
- begeerte en liefde zijn verschillende species van een-
zelfde genus (nl. passie), en je kunt de ene species niet
onderverdelen in termen van de andere.
- volgens Aristoteles zijn sommige vormen van
vriendschap om plezier of nut, en dus iets van de
begeerte.
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Maar ervoor pleit dat we op deze twee verschillende
manieren lijken te ‘houden van’ bijvoorbeeld resp. van
wijn en van een vriend.]

Zoals Aristoteles zegt (Rhetorica II, 4, 1380b35), is
beminnen: voor iemand het goede willen. De beweging
van de liefde gaat dus in twee richtingen: enerzijds naar
het goede dat men voor iemand wil, voor zichzelf of
voor een ander, en anderzijds naar degene voor wie
men dat goede wil. Welnu, de liefde van de begeerte
heeft betrekking op dat goed dat men wil voor de ander,
en de vriendschapsliefde op degene voor wie men het
goede wil.
In deze verdeling is het ene eerder, het andere later.
Want wat met vriend schapsliefde wordt bemind, wordt
zonder meer en in zichzelf bemind. Maar wat met de
liefde van de begeerte wordt bemind, wordt niet zonder
meer en in zichzelf bemind, maar voor een ander. Zoals
we iets dat zelf is [substantie], zonder meer een zijnde
noemen, maar iets dat in iets anders is [accident], alleen
maar in zekere zin zijnde noemen, zo geldt dat ook voor
het goede, dat immers coëxtensief is met zijnde: goed
zonder meer noemen we dat wat zelf goedheid heeft,
maar wat goed is voor iets anders, noemen we goed in
zekere zin. Bijgevolg is de liefde waardoor iemand
bemind wordt opdat het hem/haar goed gaat, liefde
zonder meer; maar de liefde waardoor iets wordt
bemind opdat het goed voor een ander zij, is liefde in
zekere zin.

[Op grond hiervan worden de objecties als volgt beant-
woord:
- we zeggen niet dat liefde bestaat uit begeerte en
vriendschap, maar uit liefde-van-de-begeerte (begeer-
te-liefde) en vriendschaps-liefde; vriend noemen we
degene voor wie we iets goeds willen; begeren doen we
wat we voor ons zelf willen.
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- waarmee ook de tweede objectie is beantwoord.
- ook in de vriendschap om het nut en het genoegen wil
iemand een goed voor de vriend, en kun je dus spreken
van vriendschapsliefde. Maar omdat dat goed uiteinde-
lijk betrokken is op het eigen genoegen of nut, heeft
deze liefde toch iets van de begeerte-liefde en is ze geen
echte vriendschapsliefde.]’ 
s .th. i-ii ,  q.26,  a .4

een dubbel  onderscheid

Er lijken door Thomas verschillende onderscheidingen te
worden gemaakt, die deels door elkaar lopen. Op de eerste
plaats gaat het erom de hoofdvraag te beantwoorden: is de
liefde te verdelen in deze twee soorten: begeerte-liefde en
vriendschapsliefde? Dat wil zeggen: zijn er deze twee
soorten van liefde, en zijn dit de enige twee soorten? Dat
laatste element van de vraag wordt niet expliciet uitge-
werkt, maar blijkt wel uit de wijze waarop de vraag, zoals
Thomas hem stelt, wordt beantwoord. Het antwoord op
de gestelde vragen is positief.
De belangrijkste distinctie die Thomas maakt om zijn

antwoord te beargumen teren is tussen dat wat bemind
wordt, en degene voor wie iets bemind wordt. Dit is een
formele distinctie die twee aspecten onderscheidt in elk
bemin nen. Ook al in de prima pars (S.Th. I, q.20, a.1 ad 1)
heeft Thomas gezegd dat de act van de liefde altijd naar
twee dingen tendeert: naar het goede dat men voor iemand
wil, en naar degene voor wie men het goede wil. Beminnen
wordt hier, in onze tekst uit de prima secundae, gedefi-
nieerd met Aristoteles, die zegt dat het bestaat in een goed
willen voor iemand.3 Als iets bemind wordt, zo is de
gedachte, wordt het altijd bemind voor ie mand. Maar ook
andersom: als ik van iemand houd, wens ik hem of haar
iets toe, namelijk het goede; waarbij dat goede welis waar in
principe algemeen is (zoals we iemand ‘het beste’ wensen,
of ‘alle goeds’), maar zich vervolgens concretiseert in
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bepaalde goederen: een bos bloe men, of hulp in nood. 
Nu kan die iemand die ik bemin en voor wie ik ‘iets’

bemin, een ander zijn, maar ik kan het ook zelf zijn. En
hier verschijnt een tweede onderscheiding, die overigens
in Thomas’ tekst vrijwel geheel impliciet blijft. In de mate
waarin ik van mijzelf houd, zal ik mijzelf het goede wen-
sen, en zal ik allerlei dingen willen voor mijzelf. Als ik van
wijn houd, is de wijn het goed dat ik bemin, en ben ik zelf
degene voor wie ik het bemin. Deze uitwerking van het
onderscheid – dat ik ook zelf degene kan zijn voor wie ik
het beminde goed wil – bevestigt het formele karakter
ervan. In eerste instantie gaat het slechts om het onder-
scheid tussen de zaak die men be mint en degene voor wie
men het bemint, of aan wie men het toewenst.
Het klinkt voor ons wat vreemd als Thomas vervolgens

dit onderscheid al be noemt in termen van begeerte en
vriendschap. Maar we moeten ons realiseren dat hij hier –
zoals hij ook zelf in zijn antwoord op de eerste objectie nog
eens aangeeft – niet spreekt over vriendschap en begeerte
(alsof dat de twee soorten van liefde zouden zijn, en alsof
liefde dus ofwel begeerte ofwel vriendschap zou zijn),
maar over vriend schaps liefde en begeerteliefde als twee
onderscheiden liefdes betrekkingen, of – zoals we nu moe-
ten zeggen – twee componenten van elk be minnen. Tho-
mas zegt niet dat beminnen verdeeld kan worden over
enerzijds de passie van het begeren en anderzijds de deugd
van de vriendschap, maar dat de passie van het beminnen
zelf twee – beide passionele – componenten heeft. Louter
formeel gesproken, en als we de analyse niet verder door-
voeren dan tot op dit punt, moeten we zeggen dat er in elk
beminnen een begeerte-liefde tot een zaak en een vriend-
schapsliefde tot een persoon gegeven is.4
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verschillende gedaanten van de
vr iendschapsl iefde

Vervolgens wordt dit onderscheid uitgewerkt en worden
de onderscheiden delen in een ordening geplaatst. Inzo-
verre iets wordt bemind met de vriendschaps lief de, wordt
het in zichzelf en zonder meer bemind, maar inzoverre iets
met be geer teliefde wordt bemind, wordt het voor iets
anders bemind. We kunnen dit het gemakkelijkst duidelijk
ma ken als we denken aan gevallen waarin het mij om mij-
zelf te doen is, d.w.z. waar in ik zelf degene ben die door
mij (met vriend schaps liefde) wordt bemind. Ik houd
immers niet van de wijn omwille van de wijn, maar omwil-
le van mijzelf. Wat zou mij de wijn kunnen schelen als hij
niet gedronken kon worden! ‘Het zou dwaas zijn om te
zeggen dat iemand het goede voor de wijn wilde; maar een
mens wil het goed dat de wijn is, voor zich zelf. Als een
mens van wijn houdt, is hij dus niet welwillend jegens de
wijn, maar jegens zichzelf.’5 Maar an ders om houd ik niet
van mijzelf omwille van iets of iemand anders, maar alleen
om mijzelf. Ik zelf ben voor mijzelf niet een middel voor
iets anders. Daartegen over is de wijn alleen maar een goed
om dat hij goed (dat is in dit geval: aange naam) is voor
iemand, in dit geval voor mij. Datgene wat bemind wordt
met be geer te-liefde, veronderstelt dus een vriend schaps-
liefde voor iemand voor wie die zaak bemind wordt. En
dus is de be geer te-liefde afhankelijk van een vriend schaps-
liefde en is ze secundair ten opzichte van die laatste. Daar-
om noemt Thomas de vriendschapsliefde liefde zonder
meer, en de begeerte-liefde, liefde in relatieve zin.
Het door Thomas gepresenteerde onderscheid impli-

ceert wel dat een zaak altijd met begeerte-liefde wordt
bemind (er moet immers altijd iemand zijn voor wie de
zaak bemind wordt), maar het betekent niet zonder meer
dat een persoon al tijd met vriend schapsliefde wordt
bemind. Ik kan immers ook van iemand hou den, omdat en
voorzover hij of zij nuttig of aangenaam voor mij is. In dat
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geval is de vriend schapsliefde voor mijzelf de eigenlijke
liefde in functie waarvan ik de andere persoon bemin.
Eigenlijk moeten we zeggen dat in zo’n geval die ande re
per soon een zaak is die ik omwille van mijzelf bemin, en
die ik dus met be geerte-liefde bemin. Als ik daarentegen
een ander met vriendschapsliefde bemin, kan hij –zo lijkt
het – niet middel voor mijzelf, maar moet hij zelf einddoel
van die liefde zijn.
Toch is dat niet zonder meer het geval. Ook Thomas

herinnert zich dat Aristo teles het onderscheid maakt tus-
sen drie soorten van vriendschap: die om het nut, die om
het genot en die om het goede.6Weliswaar is alleen de laat-
ste vol maakt en volgens Thomas de voornaamste soort
van vriendschap (amicitia principalis7), maar dat neemt
niet weg dat ook de andere wel degelijk vormen van vriend-
schap zijn.8 Door Thomas’ onderscheid tussen de twee
componenten van het beminnen9 kan dit gemakkelijker
worden begrepen dan bij Aristoteles het geval is. Want ook
als ik van iemand alleen maar houd, omdat en voorzover
hij of zij nuttig is voor mij, blijft staan dat hou den-van
betekent dat ik aan die persoon het goede toewens, en dat
ik dus dat goe de bemin omdat het voor die persoon goed
is, of door hem of haar goed geacht wordt. Zo zeggen we
bijvoor beeld dat we iemand te vriend houden, omdat we
hem nog nodig zullen hebben. De wijze waarop we hem te
vriend houden be staat erin dat we hem de aandacht of de
erkenning of eventueel het plezier en de cadeautjes geven
die hij graag heeft. Die aandacht, die erkenning, dat plezier
en die cadeautjes zijn begeerde of be min de dingen die ver-
wijzen naar de persoon door wie ze begeerd worden, en
ten behoeve van wie ik ze zal nastreven. Inzo ver re ik dus
zelfs in een dergelijke nuttigheidsverhouding een persoon
bemin aan wie ik het goede (het door hem goed geachte)
toewens, is ook daar sprake van vriendschapsliefde. Maar
inzover re ik die andere persoon alleen maar het goede toe-
wens, opdat hij zelf een goed (nuttig, aangenaam) voor mij
is, ben ik zelf het object van mijn vriendschaps liefde, en
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bemin ik de ander met begeerte-liefde als een nuttige zaak
voor mijzelf. Deze uitwerking bevestigt nog een keer dat
we hier met een formeel onderscheid te doen hebben bin-
nen de passie van het beminnen, en dat Thomas op deze
plaats geen fenome nologie van de vriendschap geeft. 
Het is in dat opzicht verwarrend als we zien dat hij niet-

temin vertrok van een definitie door Aristoteles, waarin
deze wel de ge lijk over reële vriendschap spreekt. De
definitie bij Aristoteles luidt volledig: ‘beminnen is iemand
toewen sen wat goed geacht wordt, omwille van diegene en
niet omwille van zichzelf, en naar vermogen ook doen wat
men wenst’. Thomas neemt alleen het eerste stukje van de
definitie, en laat de rest weg, waarin Aristo teles het onder -
scheid maakt tussen zichzelf en de ander als object van
(vriend schaps )liefde. Niettemin klinkt ook dat onder-
scheid wel degelijk door, en lijkt het plotseling expliciet te
voor schijn te komen in het antwoord op de eerste objectie.
Daar stelt Thomas immers dat ‘begeren’ betekent ‘iets
voor ons zelf willen’, en lijkt hij ‘ons zelf’ te plaat sen tegen-
over ‘de vriend’. Maar ik denk dat ook hier het primaire,
formele onderscheid overweegt, en dat we de tekst als
volgt kunnen lezen: ‘vriend noemen we diegene (ik voeg
toe: of we dat nu zelf zijn of een ander) voor wie we iets
goeds willen, maar bege ren noemen we, (wat betrekking
heeft op) datgene wàt we voor ons zelf (ik voeg toe: of voor
de vriend) willen.’
In het volgende wil ik vooral de betekenis van de vriend-

schap, en het verschil tussen vriendschapsliefde en vriend-
schap wat nader uitwerken.

amor –  amor amicit iae  –  amicit ia

Laten we op de eerste plaats nog eens, maar nu met behulp
van ook andere teksten van Thomas, de belangrijkste
begrippen op een rij zetten, om hun onderlinge verhoudin-
gen goed te kunnen beschrijven. De amor (liefde) is een
passie, zeiden we (S.Th. I-II, q.26, a.2), en wel een zeer fun-
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damentele. Dat is niet helemaal correct. Het geldt namelijk
in strikte zin alleen voor de mens. We moeten niet ver -
geten dat we de bepaling van de liefde als passie uit het
tweede, antropologische deel van de Summa haalden.
Maar ook in God is wel degelijk liefde – zelfs iets als
begeerte-liefde, zoals we nog zullen zien –, maar niet op de
wijze van de passie. Vandaar dat Thomas preciseert: pas-
sie wordt in dubbele zin gebruikt: in eigen lij ke of strikte
zin (en dan heeft het betrekking op de passies in verband
met het zintuiglijk streven) en in ruimere zin (en dan heeft
de term betrekking op de wil).10Als act van het zintuiglijke
streven is de liefde een passie, maar niet als act van het ver-
standelijk streven (appetitus intellecti vus) (S.Th. I, q.20, a.1
ad 1). Op deze laatste wijze is de liefde in God. We zullen
daarop terugko men. Ook voor de mens is de liefde overi-
gens niet alleen maar ‘pure’ passie, zoals juist met betrek-
king tot de vriendschap zal blijken. De meest algemene
bepaling van de liefde is daarom deze die zegt dat ze de
eerste beweging van de wil is en van elke strevende kracht
(S.Th. I, q.20, a.1).
Van die liefde hebben we gezien dat ze altijd een dubbele

gerichtheid vertoont: ze is gericht op een goed dat ze voor
iemand wil, en ze is gericht op die iemand voor wie ze het
goede wil (S.Th. I, q.20, a.1 ad 3 en I-II, q.26, a.4). Het eerste
wordt begeerte- liefde genoemd (amor concupiscentiae),
het tweede vriendschapsliefde (amor amicitiae). We kun-
nen dus van twee vormen van liefde spreken, als we maar
niet vergeten dat die twee vormen niet zonder elkaar kun-
nen, dat ze twee com po nenten van elke reële liefde vor-
men. Dat betekent dat ook engelen, en ook God iets als
begeerte-liefde kennen, ook al hebben zij geen zintuiglijke
begeerten. Met betrekking tot de engelen blijft dat bij Tho-
mas impliciet (vgl. S.Th. I, q.60, a.3), maar ten aanzien van
God zegt Thomas het met zoveel woorden: ‘In eigenlijke
zin bemint God de onredelijke schepselen niet met vriend-
schapsliefde, maar met een quasi-begeerteliefde, inzover-
re hij ze toe-ordent aan de redelijke schepselen en ook aan
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zichzelf.’ (S.Th. I, q.20, a.2 ad 3; vgl. ook II-II, q.25, a.3 cor-
pus en ad 1) Het kan geen gewone begeerte-liefde zijn,
omdat er van gebrek en van begeerte geen sprake is in
God. Maar de aard van deze liefdesbetrekking, nl. die op
een goed dat (door God) voor iemand (voor de mens bij-
voorbeeld) gewild wordt, moet niette min onderscheiden
blijven van de liefdesbetrekking op degene (de mens) voor
wie hij dat goed wil.
Van de vriendschapsliefde hebben we gezien dat ze

zowel op ons zelf als op een ander betrekking kan heb -
ben. Vriendschapsliefde is echter nog geen vriendschap.
Vriend schap is alleen maar mogelijk wanneer de vriend-
schapsliefde op een an der gericht is. Daarnaast (maar niet
los daarvan) zijn er meer verschillen tussen de vriend-
schapsliefde en de vriendschap. Maar alvorens daarop in
te gaan, be sluit ik deze paragraaf met een nadere bepaling
van de vriendschaps liefde. Want ondanks het verschil tus-
sen vriendschap en vriendschapsliefde, is er één ele ment
uit de definitie van de vriendschap zoals Thomas die van
Aristoteles over neemt, dat wel reeds de vriendschapsliefde
kwalificeert, en dat is de welwillend heid of benevolentia.
Vriendschap is primair: voor iemand het goede willen. Als
we het hierbij laten (en dus niet uitwerken wie die ander is,
en welke verdere con dities gegeven moeten zijn), geldt
deze bepaling ook voor de vriend schaps liefde. Dit onder-
scheidt haar van de begeerteliefde die gericht is op het
goede dat we (voor iemand) willen, in plaats van op degene
voor wie we het willen. ‘Niet elke liefde is vriendschaps -
liefde, maar alleen die welke met welwillendheid gepaard
gaat, dat wil zeggen wanneer we zo van iemand houden,
dat we hem het goede toewensen.’ (S.Th. II-II, q.23, a.1).

vr iendschap

Maar, zoals gezegd, welwillendheid alleen volstaat niet
voor vriendschap. Een na dere uitwerking van de verdere
kenmerken van de vriendschap zal ons in staat stellen te
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begrijpen waarom de zelfliefde geen vorm van vriend-
schap kan zijn en wat de verhouding is tussen de vriend-
schap en de deugd. Daartoe geef ik eerst een paar tekstpas-
sages in vertaling:

‘Op de eerste plaats is vriendschap een betrekking die
wehebbenmetdegeneaanwiewehetgoedetoewensen.
(…) op de tweede plaats is elke vriendschap geba seerd
op een zekere levensgemeenschap, want – zoals Aristo-
teles zegt (Ethica Nic.VIII, 5, 1157b19) –niets is zozeer
eigen aan de vriendschap als wel dit: samen te leven’. 
s .th. ii-ii ,  q.25,  a .3

‘Volgens Aristoteles beantwoordt niet elke liefde aan de
definitie van vriendschap, maar alleen de liefde die
gepaard gaat met welwillendheid, dat wil zeggen, wan-
neer we iemand zo beminnen dat we hem het goede
toewensen. Als we aan dingen waarvan we houden, niet
het goede toewensen, maar het goed van die dingen aan
ons zelf toewensen, zoals wanneer we zeggen dat we
van wijn houden, of van een paard of iets dergelijks, dan
is dat geen vriendschapsliefde maar begeerteliefde.
Want het is belachelijk om te zeggen dat iemand
bevriend is met de wijn of met het paard.
Maar ook welwillendheid is niet voldoende om van

vriendschap te kunnen spreken. Daarvoor is een weder-
kerige liefde nodig, want een vriend is de vriend van
zijn vriend. Een dergelijke wederkerige welwillendheid
is gefundeerd op een zekere gemeenschap’. 
s .th. ii-ii ,  q.  23,  a .1

‘Vriendschap kun je alleen maar hebben met redelijke
schepselen, tussen wie een wederkerige liefde (redama-
tio) kan bestaan, en een gemeenschap in de zaken des
levens; en die het goed of slecht kan gaan, al naar gelang
het lot en het geluk. Zo kun je ook alleen tegenover
zulke wezens welwillend zijn’. 
s .th. i ,  q.20,  a .2 ad 3
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Vriendschapsliefde is alleen maar mogelijk in relatie tot
personen, omdat we alleen ten opzichten van hen welwil-
lend kunnen zijn. Maar voor vriendschap is meer vereist
dan welwillendheid alleen, namelijk wederkerigheid. Die
wederke rig heid wordt op twee manieren uitgewerkt.
Enerzijds principieel, anderzijds in termen van een
beschrijving van datgene waaraan je vrienden herkent.
Principi eel geldt, dat pas dàn van vriendschap sprake is,
wanneer niet alleen de een van de ander houdt, maar ook
de ander van de een. Je kunt wel van iemand houden zon-
der dat die liefde beant woord wordt, maar een dergelijke
‘ongelukkige’ liefde noemen we geen vriend schap. Bij
vriendschap hoort ‘redamatio’, wederliefde. Je kunt niet
zeggen dat je met iemand bevriend bent, wanneer die
ander niet zal zeggen dat hij met jou bevriend is: een vriend
is de vriend van zijn vriend. 
Een dergelijke wederkerig heid is gebaseerd op gemeen-

zaamheid en gemeenschap (communicatio) volgens Tho-
mas. Als we die funderingsrelatie serieus moeten nemen,
betekent gemeenschap primair alleen maar dat vrienden
elkaar minstens nu en dan moeten ontmoeten, en – zoals
Aristoteles zegt – van elkaar moeten weten dat ze elkaar
graag mogen. Bij Aristoteles is dat (het weten van elkaars
genegenheid) het laatste element van zijn definitie van
vriendschap: mensen die elkaar het goede toewensen zon-
der dat van elkaar te weten, noem je immers ook nog geen
vrienden.11 Als Thomas die passage uitlegt in zijn com-
mentaar zegt hij dat dit punt afgeleid is van de con ditie van
wederkerigheid.12Maar vervolgens betekent deze gemeen-
schap door gaans meer dan alleen maar dit minimum. We
herkennen vrienden immers aan het feit dat ze regelmatig
contact met elkaar hebben, dat ze vaak en graag ‘sa men
dingen doen’, zoals we tegenwoordig wel zeggen, gedach-
ten en gevoelens uitwisselen, samen optrekken, en zo ver-
der.
In deze aanvullende kenmerken, naast de welwillend-

heid (die we immers ook nog jegens onszelf kunnen heb-
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ben, ja: zùllen hebben), ligt mijns inziens de be lang rijkste
reden waarom er geen sprake kan zijn van vriendschap
met jezelf. Voor vriendschap zijn er minstens twee nodig,
omdat het verschil en de afstand nodig is, die de mogelijk-
heidsvoorwaarde vormen voor wederkerigheid, geza men -
lijkheid en het plezier dat vrienden daaraan beleven. In
paragraaf 1559 van zijn commentaar op Aristoteles’ Ethica
Nicomachea vergelijkt Thomas de vriend schap met de
commutatieve (of ruil-) rechtvaardigheid. Evenzeer als die
recht vaardigheid verschillende partners veronderstelt, zo
geldt dat ook voor de vriend schap. 
Op een andere plaats gaat Thomas expliciet in op de

vraag of we met onszelf be vriend kunnen zijn. De vraag is
daar of een mens ook van zichzelf moet houden met de
liefde die caritaswordt genoemd. Zonder hier in te gaan op
de vraag hoe precies de caritas wordt begrepen13 en wat
precies de verhouding is tussen de Aristotelische philia en
de christelijke caritas14, kunnen we vertrekken van Tho-
mas’ vaststel ling dat de caritas een soort van vriendschap
is. Strikt genomen, zegt Thomas, kun nen we geen vriend-
schap met onszelf hebben. Niet omdat dat niet zou mo gen,
maar omdat we met onszelf al meer één zijn, dan vrienden
met elkaar wil len zijn: ‘Vriendschap impliceert een zekere
vereniging (unio). Zo zegt Diony si us bijvoorbeeld dat de
liefde een verenigende kracht is. Maar met zichzelf vormt
men een eenheid (unitas), wat meer is dan een vereni-
ging.’15We zitten al te dicht bij onszelf om nog met onszelf
bevriend te kunnen zijn. Dat dit geenszins een veroorde-
ling van de zelfliefde impliceert, blijkt nog duidelijker uit
het ver volg, waar Thomas zegt: ‘Daarom: zoals de eenheid
het principe is van de ver eniging, zo is de liefde waarmee
iemand zichzelf bemint, het principe (de vorm) en de wor-
tel van de vriendschap. Want als wij met anderen bevriend
zijn, dan betekent dat dat we ons tot hen verhouden als tot
onszelf.’16 In het ver schil dat in dit ‘als’ ligt opgesloten (het
is geen identiteit maar een gelijkaardig heid) ligt de reden
dat we met onszelf niet bevriend kunnen zijn – ook al kun-
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nen we wel, en zullen we ook doorgaans met een vriend-
schapsliefde van ons zelf houden, onszelf het goede toe-
wensen.
Dit verschil tussen vriendschapsliefde en vriendschap

werkt door in Aristoteles’ opvatting van de vriendschap
als een deugd, en in Thomas’ uitleg daarvan.

deugd

Aristoteles opent het tractaat over de vriendschap in zijn
Ethica Nicomacheamet de intrigerende opmerking dat zij
een deugd is of iets in verband met de deugd.17 Thomas
neemt ook deze opmerking tot in de details serieus, zowel
in zijn commentaar, als in zijn eigen verwerking van het
thema van de vriend schap in de Summa. In zijn uitleg van
(dit zinnetje uit) de Ethica geeft hij twee redenen waarom
de vriendschap een deugd genoemd kan worden: ten eer-
ste omdat ze een ‘habitus electivus’ is, een dispositie om op
een bepaalde manier te kiezen – en dat is het eerste ele-
ment van Aristoteles’ definitie van de deugd, waar mee
deze het genus van de deugd bepaalt.18 De tweede reden is
dat de vriend schap tot het genus van de rechtvaardigheid
zou worden herleid. Dat ze mis schien geen deugd in strik-
te zin, maar iets in verband met de deugd genoemd kan
worden, wordt verklaard doordat de deugd de oorzaak is
van de ware vriend schap.
Met de eerste reden is meteen een heel belangrijk ver-

schil tussen het begrip van de vriendschap en dat van de
vriend schapsliefde aangegeven. De vriendschaps liefde is
passioneel, de vriendschap is een bepaalde vorming van
die passie, tot een welgevormde dispositie (In Ethic. VIII,
lect.5, 1602). De achtergrond hiervoor ligt in de wederke-
righeid die we hier bo ven bespraken en in het feit dat
vriendschap een relatie met een ander is, zoals Thomas
uitlegt in zijn commentaar:
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‘ ‘Houden van’ zonder meer, kan ook betrekking heb-
ben op levenloze dingen, zoals we zeggen van wijn te
houden of van goud. Maar het begrip van vriend schap
veronderstelt wederliefde, en die impliceert keuze.
Vriendschap vinden we dan ook alleen maar tussen
mensen. Maar wat door keuze geschiedt, komt niet
voort uit een passie, maar eerder uit een dispositie
(habitus). En dus is de vriendschap een dispo sitie.
En als mensen bevriend zijn, wensen ze hun vrien-

den het goede toe om wil le van die vrienden zelf. Want
als ze hen het goede zouden toewensen om wille van
zich zelf, dan zouden ze eerder zichzelf beminnen dan
de an der. Maar anderen bemin nen omwille van henzelf,
is niet iets wat uit een pas sie voortkomt. Passies immers
behoren tot het zintuiglijke streven en overstijgen daar-
om niet het eigen goed van degene die bemint. Dan
blijft de mogelijkheid over dat vriendschap iets is krach-
tens een dispositie, en dus dat vriendschap een disposi-
tie (habitus) is’. 
in ethic. viii ,  lect.5,  1603v.

De vriendschap is een dispositie die maakt dat degene die
de dispositie heeft steeds op een bepaalde wijze zal kiezen.
Het kiezen is nodig vanwege de weder kerigheid die de
vriendschap kenmerkt. Die wederkerigheid vereist im -
mers dat de vriend steeds op een passende manier weet te
beantwoorden aan wat de ander voor hem doet. Dat dat
niet eenvoudig is blijkt wel uit Aristoteles’ uitwerking van
enige casuïstiek terzake in hoofdstuk 2 van boek IX van de
Ethica Nicoma chea. Moet je bijvoorbeeld eerder terug -
geven wat anderen jou hebben gegeven, of heeft de wel -
dadigheid jegens vrienden voorrang? Heb je niet andere
ver plich tingen tegenover je vrienden als tegenover wille-
keurig welke mensen? Als Thomas deze en dergelijke vra-
gen uitlegt in zijn commentaar, verschijnt het begrip van
de keuze (eligere, electio), ook waar Aristoteles het niet
gebruikt.19Om te weten wat in welke omstandigheden aan
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wie moet worden gegeven, daartoe is de verstandigheid
nodig, die op de juiste wijze weet te kiezen, en die karakte-
ristiek is voor de deugdzame dispositie. In deze concrete
uitwerking van de wederkerigheid ligt ook de vergelijking
van de vriendschap met de rechtvaardigheid. De vorm van
rechtvaardigheid waarmee Thomas haar wil vergelijken is
immers de commutatieve of ruil-rechtvaardigheid.20

De vriendschap is inderdaad een deugd; misschien kun-
nen we haar de deugd za me ordening en realisering noe-
men van die vorm van liefde die we vriend schaps liefde
hebben genoemd. Dat geldt althans voor de volmaakte
vriendschap. In de onvolmaakte vriendschap, die om het
nut of om het aangename, wordt de vriend immers niet
bemind om wie of wat hij zelf is, maar om iets accidenteels
aan hem (het nut of plezier dat hij oplevert). Daardoor zal
een dergelijke vriend schap gemakkelijker voorbijgaan en
bovendien partieel zijn. Maar bij de vriend schap van
vrienden die elkaar beminnen om hen zelf, is er sprake van
volmaak te vriendschap, en daarin realiseert zich het
beminnen maximaal.21Als maxima le of optimale realise-
ring van de passie van het beminnen kan de vriendschap
dus inderdaad een deugd genoemd worden.

Toch neemt Thomas ook de nuancering van die these bij
Aristoteles over: ze is een deugd of iets in verband met de
deugd: ‘virtus quaedam, vel cum virtute’. In de uitleg die hij
onmiddellijk geeft van dit stuk van de openingsalinea van
Aristoteles’ vriendschapstractaat, zegt Thomas slechts
dat de deugd de oorzaak is van de ware vriendschap.22 De
echte of perfecte vriendschap is immers de vriend schap
tussen deugdzamen die elkaar beminnen om hun deugd.
Om diezelfde reden kan hij ook elders zeggen dat alleen de
vriendschap tussen deugdzamen prijzenswaardig is als
een deugd, en dat je dus eigenlijk moet zeggen dat ze niet
zozeer zelf een deugd naast andere is, maar eerder een
gevolg van de deugd zaam heid van de vrienden (S.Th. II-II,
q.23, a.3 ad 1). Maar verderop in zijn Ethica-com men taar
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komt hij terug op deze uitdrukking (‘vel cum virtute’), en
verbindt hij ook dit met de wederkerigheid die zo kenmer-
kend is voor de vriendschap:

‘De vriendschap is een zekere gelijkheid, inzoverre zij
een wederkerig be minnen (mutua amatio) vereist. En
het schijnt dat dit iets toevoegt aan de deugd. Want in
een deugd volstaat altijd het handelen van de deugd -
zame. Maar in de vriend schap is het handelen van één
niet voldoende, maar moet het handelen van twee die
elkaar beminnen samengaan. Daar om zei Aristoteles
niet absoluut dat ze een deugd is, maar voegde hij toe
‘ofwel in verband (gepaard) met de deugd’, omdat het
schijntdatze iets toevoegtaanhetbegripvandedeugd’.
in ethicorum, nr. 1605

Dit laatste herinnert ons eraan dat de vriendschap de
deugdzame verwerkelij king is van de vriendschapsliefde in
zoverre die op een andere persoon is gericht. We hebben
gezien dat die onderscheiden moet worden van de vriend -
schaps liefde in zoverre die op de eigen persoon is gericht,
en van de begeerte- liefde. Maar dat onderscheid laat de
mogelijkheid open dat ook die andere vor men van (vriend-
schaps)liefde zelf op deugdzame wijze verwerkelijkt kun-
nen worden. 
Voor wat betreft de zelfliefde, vraagt dat om een onder-

scheid tussen het geeste lij ke en het lichamelijke zelf dat
bemind kan worden. De liefde voor het geeste lijke zelf is
volgens Thomas onderdeel van de theologale deugd van de
caritas.23 De liefde voor het lichamelijke zelf valt ongeveer
samen met de begeerte-liefde.24 Als deze zelfliefde niet
goed geordend wordt, is zij de bron van alle ondeugd, van
alle zonde, zoals Thomas uiteenzet in de prima secundae,
quaestio 77, artikel 4. Maar omdat deze zelfliefde zich op
vele en verschillende manieren uit, naar gelang van de ver-
schillende passies van de mens en de verschillende dingen
die zij begeren, zullen de ondeugden die hieruit voortko-

62
R.A. te Velde (red.), Over liefde en liefde. Beschouwingen over 

liefde (amor, amicitia, caritas) volgens Thomas van Aquino 
Valkhof Pers, Nijmegen 1998 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 86.2) 



men eveneens verschil lend zijn en veelsoortig zijn (S.Th. I-
II, q.73, a.1 ad 3). Daarom zal er niet zozeer één bepaalde
deugd zijn waarin deze zelfliefde deugdzaam geordend
wordt, maar zijn de verschillende deugden nodig om de
verschillende passies te ordenen, waarin deze vorm van
zelfliefde zich uit.
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