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Als het over vriendschap gaat, is Montaigne nooit ver weg. Van alle essays 

die de Franse kasteelheer in de zestiende eeuw schreef, is dat over de 

vriendschap misschien wel het bekendst, al was het alleen om die ene zin: 

‘Omdat hij het was, omdat ik het was.’ Met die woorden verklaart 

Montaigne de diepte en de intensiteit van zijn vriendschap met Étienne de 

La Boétie. Nou ja – een verklaring is het dus juist niet: het waarom van de 

vriendschap valt niet verder uit te leggen, het is geen kwestie van ‘omdat 

hij het wilde, omdat ik het wilde’, het gaat niet om een beslissing of een 

wens, het gaat om een aangelegenheid die onvermijdelijk was vanwege de 

combinatie van de twee personen. Je zou dus iets fatalistisch in de 

uitspraak kunnen zien, maar zo wordt die doorgaans niet opgevat, en zo 

bedoelde Montaigne het ook niet. Terugkijkend op de vriendschap staat hij 

aan de grens van een wonder dat hem overkwam en dat hij niet verder kan 

analyseren. 

 

Toch valt er natuurlijk meer over vriendschap te zeggen en Montaigne zelf 

doet dat ook in zijn essay. ‘In vriendschap heerst een algemene, 

allesomvattende warmte, die bovendien mild en gelijkmatig is, een 

bestendige, rustige warmte, een en al lieflijkheid en gratie…’ Een kalm 

beeld, maar die kalmte is bedrieglijk: als hij het over vriendschap heeft, 

bedoelt hij niet ‘een door een of ander toeval of voordeel tot stand 

gekomen bekendheid of vertrouwdheid met iemand, waarin de geesten 

elkaar vinden’. Voor de meesten van ons klinkt dat toch al behoorlijk goed, 

maar Montaigne mikt hoger: ‘In de vriendschap waarvan ik spreek, 

vermengen en versmelten beide geesten zich tot een zo allesomvattend 
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samengaan, dat ze de naad die hen verbindt doen verdwijnen en niet meer 

terugvinden.’ En dan komt het (net als de citaten hierboven in de vertaling 

van Frank de Graaff): ‘Als men bij mij zou aandringen te zeggen waarom ik 

van hem hield, voel ik dat dat alleen uitgedrukt kan worden door te 

antwoorden: “Omdat hij het was, omdat ik het was”.’ 

 

Het zijn woorden met vleugels geworden, overal waar het over 

vriendschap gaat, dalen ze neer en strijken ze hun veren glad, zodat we de 

zachte glans goed kunnen zien. Zo zijn ze ook geland in Over vriendschap – 

de praktische filosofie van Kant, het boek waarmee Donald Loose eerder dit 

jaar de Socratesbeker won. Die beker (waarschijnlijk niet gevuld met het 

gif dat de naamgever van de prijs in 399 voor Christus fataal werd), wordt 

ieder jaar uitgereikt ‘aan de auteur van het meest urgente, oorspronkelijke 

en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek’. Deze keer was die auteur 

dus emeritus hoogleraar wijsbegeerte Loose, die in Over vriendschap de 

aantekeningen die Immanuel Kant (1724-1804) maakte over vriendschap 

in het bredere perspectief van diens filosofie plaatst.  
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Immanuel Kant en vriendschap – het is verleidelijk om wat lacherig over 

deze combinatie te doen. Kant, van wie Heine later zou zeggen dat er over 

hem geen levensgeschiedenis geschreven kon worden omdat hij geen 

leven had gehad en dus ook geen geschiedenis; Kant, die zijn hele leven 

alleen bleef en zijn woonplaats Königsberg tijdens dat leven nauwelijks 

heeft verlaten; Kant, die als het om zijn dagelijkse wandelingen ging zo 

punctueel was dat de Königsbergers naar verluid hun klokken op hem 

gelijk zetten. Kortom, iemand met meer denkervaring dan levenservaring 

– wat kan die ons vertellen over vriendschap, heeft hij het verschijnsel 

überhaupt gekend en zo ja, heeft hij het ooit uit de verpakking gehaald? 

Goed, we hebben het over een van meest invloedrijke filosofen aller tijden, 

maar in het Kantmuseum zal waarschijnlijk geen zaal aan Vriendschap zijn 

gewijd, tenminste niet op de begane grond, waar de grote zalen zijn, 

misschien ergens op een bovenverdieping, een klein zaaltje met spinrag. Je 

trekt de deur open in de verwachting een lege ruimte aan te treffen, maar 

kijk, in zijn boek laat Loose zien dat het zaaltje gemeubileerd is, en via 

allerlei doorgangen verbonden is met de ander ruimten in het gebouw. 

Sterker nog, even krijg je de indruk dat je je in de centrale ruimte van het 

museum bevindt. 

 

Loose maakt meteen al duidelijk dat het bij Kant om een ethiek van de 

vriendschap gaat, niet om antropologische of psychologische 
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verkenningen. Er zijn twee paragrafen aan vriendschap gewijd in Kants 

Metaphysik der Sitten (1797), verder behandelde hij het thema in zijn 

colleges over ethiek, waarvan uitgewerkte aantekeningen bestaan. Dat 

lijkt qua bronnen op het eerste gezicht niet heel veel, maar toch, 

vriendschap is bij Kant niet iets dat er bij hangt. Vriendschap is in praktijk 

gebrachte ethiek, ‘de cultivering van de deugd in detail’ – het praktische 

puntje van een grote theoretische ijsberg. Ze gaat niet vanzelf, bestaat niet 

op zichzelf, ze is verbonden met, en een gevolg van, je beginselen – een test 

van die beginselen, zou je misschien zelfs kunnen zeggen. Vriendschap bij 

Kant, schrijft Loose, is het ‘realiseerbare ideaal’ van de deugdenleer, een 

‘moeizaam in evenwicht te houden alliantie van liefde en respect’, waarbij 

beide partijen ‘door een moreel goede wil verenigd zijn’. 

 

Vriendschap is bij Kant dus nauw verbonden met andere aspecten van zijn 

filosofie. Loose wil dat laten zien, hij noemt zijn bekroonde boek ‘een 

concrete introductie tot [Kants] gehele praktische filosofie’ maar dat is nu 

net wat aan Over vriendschap ontbreekt: een concrete introductie tot het 

denken van Kant. Loose begint veelbelovend, met een hoofdstuk waarin 

Kant in navolging van onder meer Aristoteles drie soorten vriendschap 

onderscheidt: vriendschap uit behoefte, vriendschap uit 

gemeenschappelijke smaak en vriendschap uit gedeelde intentie. Alleen 

die laatste is de ware vriendschap, die eigenlijk een morele plicht inhoudt. 

Dat is nogal wat, en Loose geeft meteen al aan dat de vraag of je tot 

vriendschap kunt worden verplicht later nog uitgebreid aan de orde zal 

komen, net als vragen als: is het ideaal te realiseren, hoe zit het met de 

verhouding tussen die twee polen van de alliantie, liefde en respect, kan en 

moet je met vrienden alles delen?  

 

Als lezer ben je op dat moment inmiddels een wisselwerking met het boek 

aangegaan. Het is onmogelijk om een aan vriendschap gewijde studie te 

lezen zonder dat je over je eigen vriendschappen gaat nadenken, en over 

jezelf als vriend – vooral dat laatste. Maar die wisselwerking verzandt al 

snel omdat de rest van het boek zo moeilijk toegankelijk is. Dat komt niet 

alleen omdat die concrete introductie ontbreekt, maar ook door de stroeve 

formuleringen van Loose. Als het om het werk van Kant gaat, wordt er veel 

bekend verondersteld, en andere filosofen en auteurs die aan bod komen, 

worden nooit nader geïntroduceerd, alsof we te gast zijn op een 

universiteitsborrel waar we geacht worden iedereen te kennen. Loose 

neemt je niet bij de hand., je mag hem volgen maar hij kijkt niet om of je 

hem nog bijhoudt. ‘De eerste hoofdstukken […] zullen wellicht weerbarstig 

overkomen op de lezer’, schrijft hij in zijn Voorwoord en daarmee is niets 

te veel gezegd; eerder iets te weinig: hij had hetzelfde over de latere 

hoofdstukken kunnen zeggen.  
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In het rapport dat de juryleden van de Socratesbeker opstelden, is hiervan 

niets terug te vinden. De jury koos ‘voor het boek dat zij filosofisch het 

stevigst doortimmerd achtte, een boek dat een brug slaat naar de 

publieksfilosofie vanuit de academische filosofie, door een uitzonderlijke 

filosofische precisie te combineren met een thema dat eenieder aangaat. 

Een exercitie die bovendien een grote filosoof opnieuw toegankelijk maakt 

voor een breder publiek’. Wat hierin klopt is dat vriendschap een thema is 

dat eenieder aangaat. Die brug die het boek van academische filosofie naar 

publieksfilosofie zou slaan had bij mijn lezing de vorm aangenomen van 

een met dicht struikgewas begroeid landschap, ik probeerde me er een 

weg doorheen te banen maar achter me groeiden de struiken weer aan 

elkaar, omkijkend was de afgelegde weg onzichtbaar geworden, in het 

midden van het boek kwam ik bij zinnen in een donker woud. 

 

Hier en daar viel toch wat licht naar binnen, naarmate ik verder ploeterde 

steeds wat meer, en al met al bleek het niet onmogelijk om ook na de 

eerste hoofdstukken een beeld te krijgen van Kants opvattingen over 

vriendschap. Het is ‘het welbehagen dat iemand schept in het welzijn van 

de ander als persoon’, tussen twee mensen die dezelfde morele principes 

huldigen en bijdragen ‘aan de wederzijdse morele verheffing’. Alleen 

moreel goede mensen zijn hiertoe in staat. Je zou kunnen zeggen dat bij 

echte vriendschap goede mensen elkaar tot betere mensen maken. De 

zuivere morele vriendschap, ‘een vriendschap van gelijke liefdevolle en 

respectvolle intentie’, is een ideaal dat we hier op aarde natuurlijk nooit 

gaan halen. In het hiernamaals ook niet, want ‘in de hemel is geen 

vriendschap,’ stelt Kant. Daar is de morele volkomenheid totaal, en dus 

algemeen, en daarom zijn exclusieve vriendschappen onmogelijk, iedereen 

is daar gelijkelijk bevriend met iedereen, ‘vriend’ is daar de 

fabrieksinstelling. Vriendschap tussen twee individuen hebben we dus te 

danken aan de zondeval, ze bestaat bij de gratie van onvolmaaktheid, en is 

zelf ook onvolmaakt. Dat is een geruststelling, maar we moeten naar het 

ideaal blijven streven – waardoor er toch weer spanning ontstaat. Vandaar 

misschien ook dat Kant een zekere gereserveerdheid in de ideale 

vriendschap veronderstelt: iedereen streeft voor zichzelf, op enige afstand 

van de ander. De rede overheerst, niet de passie. Kant waarschuwt 

bovendien dat je voorzichtig moet zijn met wat je een vriend 

toevertrouwt; stel dat hij op een gegeven moment je vijand wordt, dan kan 

hij misbruik maken van wat hij weet.  

 

Bij Kant dus geen versmelting zoals bij Montaigne. Het is koeler bij Kant, 

en normatiever. De zolderkamer van het museum blijkt een ruimte van 

streng en onverbiddelijk kristal waarin je nauwelijks durft te ademen.  
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Het hele museum is van kristal. Later zouden er filosofen met hamers 

komen. 
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Tijdens het lezen van Over vriendschap rijst onvermijdelijk de vraag hoe 

Kant zelf was als vriend. Had hij überhaupt vrienden? Loose zag deze 

vraag al van ver aankomen en zal hem ook behandelen, maar pas in het 

voorlaatste hoofdstuk van zijn boek. Onderweg daarnaartoe komt tot twee 

keer toe de beroemde verzuchting van Montaigne voorbij, om te 

benadrukken dat vriendschap nooit helemaal te doorgronden en te 

verklaren is. Ook Kant kan dat niet.  

 

Wie wel? Laten we er een ander boek bijhalen. In 2016 verscheen On 

Friendship, van de Amerikaanse filosoof Alexander Nehamas (1946). Komt 

Kant erin voor? Zeker, maar niet vaak. Wanneer het over vriendschap gaat, 

wordt hij één keer genoemd, en dan gaat het om die opmerking dat we 

onze zwakheden zelfs voor onze beste vrienden moeten verbergen, want 

je weet maar nooit. Nehamas vermeldt er wel bij dat Kant dit opmerkte 

‘tijdens een van de sombere buien van zijn latere jaren’. Net als bij Loose 

komt bij Nehamas Aristoteles voorbij; al op de tweede pagina wordt diens 

uitspraak geciteerd dat vriendschap alleen is weggelegd voor goede, 

deugdzame mensen. Kant deelde die opvatting. Nehamas probeert een 

meer genuanceerd en complex beeld van het verschijnsel te geven. Ook 

slechte mensen hebben vrienden, schrijft hij, en hij haalt C.S. Lewis aan die 

ooit schreef dat vriendschap in goede mensen het beste, en in slechte 

mensen het slechtste naar boven haalt. Vriendschap kan leiden tot 

wederzijdse kritiekloze bevestiging, superioriteitsgevoelens tegenover de 

rest van de wereld. Ja, maar dat is geen echte vriendschap, zou Kant 

uitroepen en voor je het weet raak je door de filosofische generaties heen 

verwikkeld in een definitiestrijd. 

 

Probeer maar eens een definitie van vriendschap te geven. Ook Nehamas 

kan niet om Montaignes ‘Omdat hij het was, omdat ik het was’ heen, drie 

keer wordt die regel geciteerd en dan eindigt hij zijn boek nog met een 

parafrase ervan. Met dit antwoord op de vraag naar de reden van zijn 

vriendschap met La Boétie gaat Montaigne voorbij aan alle specifieke 

eigenschappen van zijn vriend en van hem en focust hij op hen samen, 

benadrukt Nehamas. ‘In feite zegt hij: “Kijk naar mij, en naar hem, voor een 

antwoord op uw vraag.”’ 
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Dat is wat Nehamas doet in On Friendship: hij kijkt. Hij kijkt naar 

representaties van vriendschap en ontdekt hoe moeilijk het verschijnsel is 

weer te geven, in beeldende kunst, maar ook in literatuur. Dat is eigenlijk 

niet zo verrassend, want hoewel de klassieke voorbeelden van 

(mannen)vriendschappen die Nehamas noemt – Gilgamesj en Enkidu, 

Achilles en Patrocles, David en Jonathan, Damon en Phintias – de indruk 

kunnen wekken dat vriendschappen avontuurlijke verbanden zijn waarin 

grote, doorslaggevende rollen zijn weggelegd voor moord, verraad en 

wraak, speelt de gemiddelde vriendschap zich nu eenmaal af in het 

alledaagse, over een langere periode, en drukt zij zich uit in over die 

periode verspreide ontmoetingen en activiteiten, zonder vastgelegde 

rituelen, en gewoonlijk zonder al te veel drama; ook komen er doorgaans 

geen kinderen van. 

 

Volgens Nehamas is toneel bij uitstek geschikt om vriendschap te laten 

zien, en als voorbeeld neemt hij Art, het toneelstuk van Yasmina Reza uit 

1994, over de conflicten die ontstaan tussen drie vrienden wanneer een 

van hen een abstract schilderij aanschaft. Ook Loose verwijst in zijn boek 

over Kant naar vriendschappen in verschillende literaire genres (Gloed 

van Sandor Marai, Paradise Now van Hany Abu-Assad, Don Carlo van 

Schiller...) maar bij Nehamas spelen de kunsten een grotere rol, vanwege 

zijn nadruk op hoe vriendschap wordt getoond. In de tweede helft van zijn 

boek gaat hij uitgebreid in op de film Thelma & Louise uit 1991, om te laten 

zien waartoe vriendschap kan leiden (en misschien ook omdat hij dacht: 

dan heb ik er meteen twee vrouwen bij). Voor degenen die de film niet 

kennen: hij gaat over twee vrouwen wier bevrijdende roadtrip eindigt in 

een suicide pact.  

 

Ergens in mijn hoofd begint altijd een korzelig klein paardje te steigeren 

wanneer iemand zich tijdens een betoog beroept op voorbeelden uit 

literatuur of film en daarbij personages behandelt alsof het echt bestaande 

mensen zijn, die zelfstandig hun beslissingen nemen, beslissingen die 

kunnen worden gebruikt om een bepaald punt te maken of te illustreren. 

Thelma en Louise hebben nooit op deze aarde rondgelopen en wanneer 

we ons in hun handelingen verplaatsen, zitten we niet in hun hoofd, maar 

in dat van de scenarioschrijver die hen heeft verzonnen, en die door 

Nehamas niet wordt genoemd. (Ik heb het even opgezocht, het is Carolyn 

Ann Khouri.) Natuurlijk, ik moet Thelma en Louise vergeten en onthouden 

wat voor waardevolle dingen over vriendschap er naar aanleiding van hun 

avonturen door Nehamas zijn gezegd, maar ook dan blijft het paardje nog 

lang met een hoefje over de vloer van mijn gedachten schrapen. Je kan 

zeggen; ja, het is fictie maar we herkennen het, en die herkenning betekent 

dat wat de schrijver heeft verzonnen op de een of andere manier wáár is, 
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en inzichten oplevert wanneer we nadenken over ons en onze wereld en 

ons gedrag. Maar er valt in fictie wel meer te herkennen dat niet 

noodzakelijkerwijze hoeft te bestaan, zeker niet in de mate waarin het ons 

wordt voorgespiegeld. Hoe groot is de kans dat als morgen mijn 

overbuurvrouw op mysterieuze wijze om het leven komt, de zaak zal 

worden opgelost door een solitair opererende, licht alcoholische, belezen, 

gedesillusioneerde rechercheur met een moeizaam liefdesleven, met wie 

we ons dankzij of ondanks dat alles toch meteen kunnen identificeren? 

Ook heeft Rutger Bregman ons proberen duidelijk te maken dat wanneer 

er een verzameling schooljongens op een onbewoond eiland wordt 

losgelaten, dat niet automatisch betekent dat ze elkaar naar het leven gaan 

staan en een rottende varkenskop gaan aanbidden. 

 

Overtuigender is Nehamas wanneer hij naar zijn eigen leven kijkt in plaats 

van naar de kunsten. In zijn voorwoord schrijft hij over de Griekse 

vriendengroep waar hij al sinds zijn middelbareschooltijd in Athene deel 

van uitmaakt ook al is hij op een gegeven moment naar de Verenigde 

Staten verhuisd. Later vertelt hij een verhaal over zijn vriend Tom 

(waarschijnlijk dezelfde Tom aan wie zijn boek is opgedragen) die ooit bij 

de auteur logeerde en op een ochtend meereed toen Nehamas zijn zoontje 

naar school bracht. Vlak bij de school krijgen ze een lekke band en terwijl 

Nehamas even niet weet wat hij moet doen stapt Tom uit en vervangt de 

band, op het drukke schoolplein, in de stromende regen, nog steeds 

gekleed in de pyjama en de regenjas waarmee hij in de auto is gestapt. Op 

zich een anekdote uit de categorie ‘Je had er bij moeten zijn’, maar aan 

deze concrete gebeurtenis ontleent Nehamas veel vragen over zijn 

vriendschap met Tom, zijn trots (op het feit dat Tom zijn vriend is) , zijn 

dankbaarheid (niet alleen als het over die lekke band gaat), en over 

vriendschap in het algemeen.  

 

Het zou interessant zijn om Toms versie van deze gebeurtenis te lezen, dat 

zou ongetwijfeld een ander verhaal opleveren, vanuit een andere blik. De 

vriendschap van de een met de ander is nooit identiek aan de vriendschap 

van de ander met de een. Ook daarom is het begrip moeilijk te definiëren. 

Bovendien heeft het iets kunstmatigs, iets van een laboratoriumopstelling, 

om vriendschap tussen twee personen als iets opzichzelfstaands te 

beschouwden: vrijwel iedereen heeft meerdere vriendschappen, die elkaar 

weer beïnvloeden, binnen vriendengroepen kunnen zowel conflicten als 

nieuwe vriendschappen ontstaan – het is kortom jammer dat Nehamas 

niet meer terugkomt op die vriendengroep uit zijn voorwoord. Aan de 

andere kant: als je de dynamiek binnen zo’n groep die al decennia bestaat 

wil beschrijven, heb je aan een hoofdstukje niet genoeg.  
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Dat Nehamas meteen in het begin van zijn boek over die hechte 

vriendengroep begint, heeft iets intimiderends: kijk, met mijn 

vriendschappen zit het wel goed, laat ik dat meteen maar even stellen, deze 

groep bestaat al meer dan veertig jaar, en nu jullie weer (en dan hebben 

jullie nog niet eens over mijn vriend Tom gehoord). Maar het feit dat je dit 

als een irritante vorm van powerplay ziet, bewijst natuurlijk alleen maar 

hoe kwetsbaar je bent als je over vriendschap leest. Nooit heb je echt 

nagedacht over vriendschap, wel over vriendschappen, zeker als het mis 

ging, maar nooit over het begrip zelf, over de definitie, het wezen ervan. 

Ons idee van vriendschap is niet filosofisch gevormd, maar in de praktijk, 

al vanaf onze kinderjaren, op school, in de buurt, op sportvelden, op het 

werk. Wanneer je dan opeens boeken over vriendschap leest, is het alsof je 

jarenlang vrij gedachteloos een bepaalde machine hebt bediend en pas nu 

de gebruiksaanwijzing in handen krijgt. Misschien was het helemaal niet 

normaal dat die machine altijd zo knarste, misschien doe ik het al tijden 

verkeerd! Nadenkend over je eigen vriendschappen ontdek je algauw dat je 

daar niet helemaal omheen kan lopen, je beschikt maar over de helft, de 

andere helft is van iemand anders. Je kan niet nadenken over die 

vriendschap, je kan slechts nadenken over jouw vriendschap, die ergens 

halverwege (hopelijk harmonieus) vervloeit met het deel dat vanaf de 

ander komt, wie weet als yin en yang, onderscheiden maar één geheel 

vormend.  

 

Als het om je eigen vriendschappen gaat kan je er, in navolging van 

Nehamas, misschien het beste naar kijken. Dat kan nogal een confrontatie 

zijn: in de eerste scène die zich aandient zie ik hoe ik met mijn 

brugklasvriendje A. een ander klasgenootje buitensluit die zich maar wat 

graag bij ons wil aansluiten omdat hij uit hetzelfde buitendorp komt als ik 

en ook weinig anderen kent. Waardoor je er meteen bij wordt bepaald dat 

vriendschap ook al dan niet bewuste uitsluiting van anderen inhoudt. Ik 

was alleen maar met A. bevriend geraakt omdat onze klasseleraar ons 

naast elkaar had gezet. Hij was een jaar ouder, vanwege een hartoperatie 

was hij blijven zitten. Toen hij mij voor het eerst zag stak hij teleurgesteld 

zijn tong naar me uit.  

 

Maar meestal begint vriendschap met moment van herkenning. Sommige 

van die momenten staan me nog goed bij, bijvoorbeeld in een collegezaal 

op het oude BG-terrein in Amsterdam, tijdens een filosofiecollege van 
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Hans Achterhuis halverwege de jaren tachtig, maar ook die jongen (niet 

Achterhuis, maar de student naast wie ik zat en met wie ik even een 

vriendelijk-cynisch glimlachje wisselde om iets wat Achterhuis had 

gezegd) zie ik al heel lang niet meer, net als die andere jongen op de 

middelbare school die ik afschrikte door te grote doses gevatheid terwijl 

er met hem wie weet óók een levenslange vriendschap in het verschiet lag. 

(Zouden die twee jongens, nu mannen van middelbare leeftijd, als ze nog 

leven, met elkaar hebben kunnen opschieten? Ik denk het niet, eigenlijk.) 

Elk verlies (en er waren er meer, ook recentere) valt te idealiseren als iets 

wat niet verloren had mogen gaan. Soms heb ik vriendschap als zand door 

mijn vingers laten glijden, soms spreidde ik mijn vingers extra wijd om de 

doorstroming te bespoedigen, soms hield ik mijn vingers strak tegen 

elkaar – hoe in dat laatste geval het zand het toch klaarspeelde om 

ritselend weg te glijden weet ik nog steeds niet. En hoe vaag bleek het 

begrip soms; vriendschap en liefde zijn twee heel verschillende zaken, 

maar hoe vaak volgen ze niet op elkaar, alsof het ene al bij het andere 

inbegrepen zit: zullen we vrienden blijven, zeggen we als het uit was, nooit 

zeggen we: zullen we vrienden worden. Of neem vriendschappen en 

familiebanden– twee totaal verschillende categorieën, maar waarom leken 

de beste vriend uit mijn puberteit en de beste vriend die hem in mijn 

adolescentie opvolgde op mijn oudere broer – wilde ik die familierelatie 

overdoen, uitwerken, verbeteren? 

 

Die twee vrienden zie ik ook niet meer. Waarom denk ik nu vooral aan 

situaties waarin ik heb gefaald, waarom schieten me niet in de eerste 

plaats de vriendschappen te binnen die nog altijd bestaan? Die zijn er 

tenslotte ook. De sessies met B., waarbij het altijd zo’n genot is hem te zien 

lachen, dat genereuze aanbod van C. laatst – maar dat zijn geen verhalen, 

het zijn meldingen, kleine anekdotes uit een bron die nog stroomt. 

Verhalen over vriendschap gaan meestal over vriendschappen die voorbij 

zijn, een verhaal is gebaat bij een einde. Over wat nog duurt is meestal 

minder te vertellen – en opeens begrijp je hoe blij Nehamas moet zijn 

geweest met dat voorval met de lekke band waarin een vriendschap zich 

samenbalde en uitdrukte: eindelijk iets om te vertellen, iets dat 

Montaignes ‘omdat het hij het was, omdat ik het was’ dan wel niet 

verklaart maar wel illustreert, met een verhaal.  

 

Montaigne heeft maar vier jaar kunnen genieten van zijn door hemzelf 

bezongen vriendschap, omdat La Boétie op tweeëndertigjarige leeftijd 

stierf. Toch, vanuit een bepaalde, essayistische (of al te cynische) 

invalshoek bekeken had hij het daarom ook wel makkelijk. Vier jaar – kort 

genoeg om te idealiseren, kort genoeg om niet mee te hoeven maken hoe 

karakters veranderen, hoe er uit elkaar wordt gegroeid, hoe de een 
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verhuist, of steeds meer zwijgt, of steeds meer praat, drinkt, of wat dan 

ook, hoe dubbelspoor vanwege onregelmatigheden en barrières zich tot 

twee enkelsporen splitst die elkaar tegen alle bedoelingen in nooit meer 

ontmoeten. En ook dan is het een geval van ‘omdat hij het was, omdat ik 

het was’. Maar het had anders, beter, kunnen gaan, het had door kunnen 

gaan, bij vriendschap zit de desillusie er niet van tevoren bij ingebakken – 

is het niet de kunst en de literatuur die ons te veel op mislukking doen 

focussen? Al bijna vierduizend woorden lang krijg ik ‘Vriendschap’ van Het 

Goede Doel niet uit m’n hoofd, met dat gelaten gezongen refrein waarin de 

zanger ons voorhoudt dat je een keer de conclusie zal trekken dat 

vriendschap een illusie is, een droom, ‘een pakketje schroot, met een dun 

laagje chroom’; terwijl de coupletten elk een voorbeeld van een verbroken 

vriendschap vertellen, twee verhaaltjes met een einde, waarin het elke 

keer de verteller is die in de steek wordt gelaten – een eenzijdig beeld, 

tekenend voor het zelfbeklag waarvoor popmuziek altijd al een goed, al te 

goed medium bleek te zijn. Je zou willen dat op de b-kant van dat singletje 

een versie stond waarin de verteller zelf de boosdoener was. 

 

Het is niet de vriendschap, dat verchroomde pakketje schroot, dat zijn we 

natuurlijk gewoon zelf. Hoeveel van ons schroot moeten we verborgen 

houden, hoeveel moeten we bereid zijn aan onze vrienden te laten zien? 

Niet te veel! roept Kant, ook om de ander te beschermen, want die moet 

wel in het goede kunnen blijven geloven. Als het aan hem lag, bedekten 

ons schroot met een dun laagje schroom. 

 

 

5 

 

Loose beschrijft in Over vriendschap de normatieve benadering van Kant, 

terwijl Nehamas in On Friendship zich vooral richt op hoe vriendschap zich 

toont. Toch toont Loose ook iets, of beter gezegd doet zijn boek dat, met 

name in de laatste hoofdstukken, wanneer hij zoals hij eerder al beloofde 

ingaat op de vriendschappen die Kant onderhield. Loose baseert zich op 

getuigenissen van tijdgenoten, met name op de biografie van Ehregott 

Andreas Christoph Wasianski, die Kant van nabij heeft meegemaakt. Uit de 

verslagen rijst het beeld op van een voorkomende maar tegelijk wat 

kortaangebonden man wiens contacten met anderen toch vooral een 

vormelijk karakter hadden. ‘Kant onderhield zijn vriendschappen vooral 

aan tafel.’ Vriendschap uitte zich dan ook vooral in tafelgesprekken, die 

gingen over ‘de politieke actualiteit, fysica, scheikunde en kosmologie’. Hij 

at het liefst kabeljauw. ‘Hij gebruikte bij vrijwel alle gerechten door 

hemzelf bereide mosterd.’ 
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We kunnen natuurlijk ruim tweehonderd jaar later grinnikend toekijken 

hoe Kant mosterd over zijn kabeljauw smeert terwijl hij met zijn 

disgenoten de kosmologische kwesties van het moment bespreekt, maar 

Kant was Kant, en in de definitiestrijd moet ook ruimte worden gemaakt 

voor het gegeven dat vriendschap door de eeuwen en culturen heen steeds 

weer anders wordt geuit en ingevuld. In navolging van Wasianski 

beschrijft Loose Kants gewoonten liefdevol, en hij verdedigt hem tegen de 

goedkope anekdoten over punctualiteit. Dat de Königsbergers hun klokken 

op Kant konden gelijkzetten, lag volgens Loose niet zozeer aan Kant zelf, 

als wel aan diens goede vriend Joseph Green, een Engelse koopman bij wie 

Kant elke middag langsging en die de bijeenkomst telkens stipt om zeven 

uur ’s avonds beëindigde; waarna Kant zich onder het toeziend oog van de 

Königsbergers (een oog naar de straat, een oog op de klok) naar huis liep. 

 

Op zijn sterfbed werd de aftakelende Kant verrassend intiem. Een dag 

voor zijn dood kust hij Wasianski; het zou de eerste kus van zijn leven zijn 

geweest. Loose citeert de Engelse auteur (en opiumeter) Thomas De 

Quincey die twintig jaar na Kants dood die kus als ‘schokkend’ 

beoordeelde, maar ook een teken van een sterke behoefte aan liefde, ‘een 

droombeeld van vrouwelijke tederheid op een moment waarop de 

aanwezigheid van vrouwen onmogelijk is’. Die kus resoneert door in de 

epiloog van Over vriendschap (die als enige hoofdstuk een motto heeft, en 

wel, inderdaad, de inmiddels overbekende uitspraak van Montaigne), 

waarin Loose nog eens de rol van reserve en respect benadrukt als het om 

vriendschap gaat. Pas dan besef je echt dat Loose, die al eerder het idee gaf 

dat hij het betreurt dat moderne filosofie niet meer als troost wil fungeren, 

het al dit tijd, bijna driehonderd pagina’s lang, eens is geweest met Kant. 

Waarna hij zijn epiloog besluit met twee coupletten van een door Schubert 

op muziek gezette gedicht van Friedrich Rückert, ‘Sei mir gegrüsst’. Hij 

eindigt met het laatste couplet, waarvan de slotregel luidt: ‘Sei mir 

gegrüsst, sei mir geküsst.’  

 

Dat is dus ook de laatste regel van het boek, en mede door die prominente 

plaatsing is het onmogelijk om hierbij geen verband te leggen met de 

eerder genoemde kus op het sterfbed, om er een antwoord in te zien, een 

kus terug van de auteur – niet voor de lezer, maar voor Kant.  

 

En zo begrijp je pas bij het sluiten van het boek wat je al die tijd in handen 

hebt gehad. Dit is het uitgewerkte resultaat van een moment van 

herkenning, dit is Looses verklaring aan Kant, niet van Kant. Loose 

verklaart Kant zijn vriendschap en heeft zelf de gebruiksaanwijzing van 

die vriendschap uit diens werk gedestilleerd en opgeschreven. Dit boek is 

wat het zelf beschrijft, het is een stoffelijke vorm van vriendschap. In feite 



12 
 

zaten we al die tijd in Looses eigen zolderkamer. Over vriendschap is zo 

een verre verwant van het in 1997 verschenen Nietzsche in Turin, van de 

Engelse schrijfster Leslie Chamberlain, al was het alleen maar vanwege 

Chamberlains eerste zin: ‘This book is an attempt to befriend Nietzsche’. 

Dergelijke vriendschappen zijn gedoemd eenzijdig te blijven, ze zullen 

nooit verder komen dan ‘omdat hij het was, omdat hij het was’. Maar dat 

we de weg kwijt raken bij Loose is opeens minder belangrijk geworden, 

zijn tekst is niet in de eerste plaats voor ons bedoeld, we verdwalen in 

andermans vriendschap – in dit geval in de vorm van een pakketje papier 

met een dun laagje geplastificeerd karton.  

 

Vriendschap mag moeilijk te definiëren of in zijn geheel te omvatten zijn, 

maar het kan zich tonen, in een kus op een sterfbed, in het verwisselen van 

een band terwijl de regen met bakken uit de hemel valt – en ook, en 

misschien wel vooral, in degene die er twintig of tweehonderd jaar later 

over schrijft.  


