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Alasdair lvlaclntYre Na de deugd.
Een moraalfilosofisch onderzoek,
19 81
Atasdair lVlacIntyre,,4ft erVirtue Astudy in Mora[Theory, Londen'
door
Duckworth {zoo4, pp r86 rg7)- Onderstaande fragmenten zijn vertaald

Rogiervan KaPPeL.

In de homerische beschrijving van de deugden - en in heroïsche
samenlevingen meer in het algemeen - geeft de beoefening van
het
een deugd blijk van eigenschappen die noodzakelijk zijn voor
in stand houdenvan een maatschappelijke rol envoolveltoonvan
uitmuntendheid in een of ander wel0mschreven domein van de
maatschappelijke praktijk: excelleren is excelleren in de oorlog-

uoerirrg of in dé ,pJ"rr, zàak Achilles; of excelleren in het in stand
houdei van een Àuishouden, zoals Penelope; of excelleren in het
geven van goede raad in de vergaderin g, zoals Nestor; of excelleren
in het vertellen van een verhaal, zoals HomeÍus zeff. Als Aristoteles
spreekt over excelleren in menselijke bezigheden, verwijst hij daar-

à". so*r,

zíjhetniet altijd, naaÍ een of andere welomschreven

menselijke praktijk, zoals het fluitspel, de oorlogvoering of de geometrie. ik ,r1 hi.r opperen dat dit denkbeeld van een bepaald soort
bezigheid als iets *r1 a. arena biedt waarin de deugden getoond
kuni.n worden, en in termen waarvan deze deugden hun primaire, zij het incomplete definitie zullen lrijgen - cruciaal is voor
echhet ideniificeren van een kernidee van de deugden. Ik wil daar
maken'
ter meteen al twee keer een voorbehoud bij
AIs eerste voorbehoud wil ik opmerken dat mijn betoog op
enkele manier zal impliceren dat deugden alleen maar beoegeen

Het
Iend kunnen worden binnen wat ik hier'praktijken' noem'
'praktijk'
het
woord
tweede voorbehoud is de waarschuwing dat ik
hier zal gebruiken in een speciaal gedefinieerde zin' die niet volledig ovàreenstemt met het tegenwoordig gangbare taalgebruik'
dewij zewaatopik ditwoordwoeger zelf

zo

nu

"ï"uerr*inmet
",
en dan gebruikt heb' Wat bedoel ik er hier dan wél mee?

Met"een'praktijk zal ik hier elke coherente en complexe vorm
van maatscliappelijk erkende, coöperatieve menselijke activiteit

aanduiden waarmee goederen die intrinsiek zijn aan deze vorm
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van activiteit worden gerealiseerd in de loop van pogingen om te
voldoen aan de maatstavenvoor excellentie fie van toepassing zijn
op deze vorm van activiteit en deze deels ook deÍiniëren. Als gevolg
daarvan worden niet alleen de menselijke vermogens om excellentie te bereiken systematisch uitgebreid, maar ook de menselijke
denkbeelden over de daarmee samenhangende doeleinden en goederen. Pim-Pam-Pet is geenvoorbeeldvan eenpraktijk in dezezin.
en goed met een voetbal kunnen gooien ook niet, maar voetballen
is dat wel, en dat geldt ook voor schaken. Metselen is geen prakijk.
maar architectuur wel. Knolrapen planten is geen praktijk, maar
een boerderij runnen wéI. Ook onderzoek in de natuurkunde, de
chemie en de biologie is een pralÍijk, evenals het werk van de his-

kunstschilder en de musicus, In de antieke en middeleeuwse werelden werd het stichten en het in stand houden van

toricus,

de

menselijke gemeenschappen - van huishoudens, steden, en naties
- over het algemeen gezienals een praktijk in de zin waarin ik die
hier heb gedefinieerd. Het scala aan praktijken is dus groot: de
kunsten, de wetenschappen, allerlei soorten spelen, politiek in
aristotelische zin en het scheppen en in stand houdenvan een gezinsleven vallen er allemaal binnen. De exacte breedte van dit scala
is in dit stadium echter niet van primair belang. Laat me in plaats
daarvan enkele van de belangrijkste teÍmen verklaren die ik gebruik om mijn definitie te formuleren, te beginnen met het denkbeeld van goederen die intrinsiek zijn aan een praktijk.
Neem het voorbeeld van een zeer intelligent kind van zeven dat
ik wil leren schaken, hoewel het daar zelf niet echt behoefte aan

heeft. Daarom vertel ik het kind dat ik het voor vijftig cent aan
snoep geef als het één keer per week met me wil schaken; en ik zeg
erbij dat ik altijd zo zal spelen dat het voor het kind moeilijk maar
niet onmogelijk is om te winnen, en dat het, íls het wint, nog eens
voor vijftig cent aan snoep krijgt. Als het kind zo gemotiveerd
wordt, gaat het niet alleen schaken, maaï speelt het ook om te winnen. Merk echter op dat, zolang snoep voor het kind de enige goede
reden is om te schaken, het geen reden heeft om niet vals te spelen,
en alle reden heeft om dat wél te doen, als het daar tenminste in
slaagt zonder betrapt te worden. We mogen echter hopen dat er
een moment komt waarop het kind in die goederen die specifiek
zijnvoor schaken - het bereiken van een zeer bepaald soort analytisch vermogen, strategische verbeeldingskracht en competitieve
intensiteit - een nieuwe verzameling redenen vindt om niet alleen
dat ene spel te winnen, maar ook te proberen op elke wijze uit te
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blinken die het schaakspel maar vereist. A1s het kind dan valsspeelt, verslaat het daarmee niet mij maar zichzelf.
Er zijn dus twee soorten goederen die mogelijk bemachtigd
kunnen worden door te schaken. Enerzijds zijn er goederen die om
extrinsieke en contingente redenen aan het schaken en andere
praktijken verbonden zijn geraakt - in het geval van dit denkbeeldige kind gaat het daarbij om snoep, in het geval van volwassenen
om goederen als prestige, status en geld. Er ztjn altijd andere manieren om dergelijke goederen te bemachtigen, en het is nooit zo
dat die alleen maar te bemachtigen zljn door jebezig te houden
met eenbepaalde prakijk. Anderzijds zijn er intrinsieke goederen,
goederen die deel uitmaken van de praktijk van het schaken, die
je je alleen maar kunt verwerven door te schaken of een ander spel
van deze specifieke sooÍt te spelen. fu zijn twee redenen waarom
we zeggen dat dergelijke goederen intrinsiek zijn aan dezebezig'
heid: De eerste reden is, zoals ik al heb geopperd, dat ze alleen te
specificeren zijn in termen van schaken of een ander spel van deze
specifieke soort, en door middel van aan dergelijke spellen ontIeende voorbeelden. (enders dwingt de uiterst beperkte woordenschat die we ter beschikking hebben om over dergelijke goederen
te spreken, ons tot middelen als het hanteren van de term'deze
specifieke sooÍt', zoals ik hierboven gedaan heb.) De tweede reden
is dat we intrinsieke goederen alleen maar kunnen herkennen en
erkennen op basis van van de ervaring die we hebben met het beoefenen van de betreffende praktijk. Mensen die het ontbreekt aan
relevante ervaring zijn daarom niet bevoegd om te oordelen over

intrinsieke goederen.

()
Een

praktijk heeft niet alleen te maken met maatstaven voor

excellentie en gehoorzaamheid aan regels, maar ook met het bereiken van goederen. Deelnemen aan een praktijk houdt in dat ik
het gezag van die maatstaven aanvaaÍd, en dat ik dus ook aanvaard
dat mijn eigen verrichtingen aan de hand van die maatstaven als
onvoldoende worden beoordeeld. Het houdt in dat ik mijn eigen
attitudes, keuzen, voorkeuren en smaak onderwerp aan de maatstayen die deze praktijk momenteel en gedeeltelijk definiëren.
Zoals ik zojuist heb opgemerkt, hebben alle praktijken een geschiedenis: spellen, wetenschappen en kunsten komen stukvoor
stuk ergens vandaan. De maatstavenzelÍzljndtts niet boven kritiek
verheven, maar toch kunnen we niet in een prakijk worden ingewijd zonder het gezag van de beste tot dusver gerealiseerde maat-
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staven te aanvaaÍden. Als ik belangstelling ontwikkel voor muziek.

mijn eigen gebrek aan oordeelsveïmogen niet accepteer, zal il<
nooit leren om goed naar Bartóks laatste kwartetten te luisteren.
en

laat staan dat ik die zallerenwaarderen. Als ik begin te honkballen
en niet accepteer dat anderen beter weten dan ik wanneer ik wel of
niet een snelle bal moet gooien, zal ik nooit leren om goed werpen
als zodanig te herkennen, laat staan dat ik ooit zelfgoed leer werpen. Binnen het domein van de praktijken werkt het gezag van
zowel goederen als maatstaven op zodanigevnjze dat alle subjectivistische en emotivistische oordelen zijn uitgesloten. Over
smaak valt wél te twisten.
We verkeren nu in een positie om een belangrijk verschil te

kunnen opmerken tussenwat ik intrinsieke en extrinsieke goederen heb genoemd. Het is kenmerkend voor extrinsieke goederen
dat die, als ze eenmaal bereikt zijn, altijd iemands eigendom en
bezit zíjn. Bovendien is het kenmerkend voor extrinsieke goederen
dat hoe meer iemand ervan heeft, hoe minder er voor andere mensen overblijft. Soms is dit noodzakelijkerwijs het geval, zoals bij
macht en roem, en soms, bij geld bijvoorbeeld, is dit het geval vanwege contingente omstandigheden. Het is daarom een kenmerkende eigenschap van extrinsieke goederen dat erom gewedijverd
wordt, en dat er bij die wedijver noodzakelijkerwijs zowelwinnaars
als verliezers zijn. Intrinsieke goederen zijn eveneens het resultaat
van op excelleren gerichte wedijver, maar kenmerkend voor intrinsieke goederen is dat als die bereikt worden, dat een goede zaak is
voor de hele gemeenschap die betrokken is bij de betreffende praktijk. Dus toen de schilder Turner het zeegezicht een ander aanzien
gaf of de cricketer W.G. Grace de kunst van het slagmanschap op
een heel nieuwe manier vooruitgang lietboeken, vormde hun topprestatie een verrijking voor de gehele relevante gemeenschap.
Maar wat heeft fit alles, of ook maar iets van dit aIles, te maken
met de idee van de deugden? We blijken nu in een positie te verkeÍen om een eerste, zijhet gedeeltelijke en tentatieve deÍinitie van
een deugd te formuleren: Een deugdis eenuerworuenmenselyhe eigenschap wddrvdn de expressie enbeoefening ons overhet algemeenin
stddt stelt om die goederentebereihen dieintnnsiek zyn aanprahttlhen,
en wddn)dnhet ontbrehenhet ons feitehlh onmogelyh maaht om ook
maar iets u an deze go eder en teber ei'ken. Naderhand z al deze omschrij ving nog uitgebreid en bijgesteld moeten worden, maar als een
eerste benadering van een adequate definitie vormt ze toch al een
verheldering van de plaats van de deugden in het menselijk leven.
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Want voor een heel scala van esser::-.
lijk aan te tonen dat goederen die :::
zonder deze deugden voor ons c1!=:
maar onbereikbaar in algemene z::-.

wljze.

:

Het behoort tot de idee van ee:r
geschetst - en zoals we daar in ons .-=,
'.'-of we nu kunstschilder, fysicus --:
genieten van goede schilderij en. ee:s :

fraaiuitgevoerdepass - datu'e de ;a:
leen maar kunnen bereiken door. ::geschikte rol te kiezen in onze re.,a::=
-,'
moeten leren te zier- en te erken:a:
nen erop voorbereid te zijn om ris-: -van ons gevergd wordt, ook al ::=:gevaaÍ; we dienen aandachtig te -*horen krijgen over onze eigen iei--:
zelídezorgvidige aandacht voci j= :
dere woorden, we dienen deugde:: .oprechtheid te aanvaarden als nc.- j:
praktijk met intrinsieke goederei -:Want als we dergelijke maatstave :- :om vals te spelen, zoals dat den<:=.
met schaken begon, hindert dai :---s
de maatstaven en intrinsieke goec=:=:
dat deze zinloos wordt, en alleei: :--- =
ven van extrinsieke goederen.
We kunnen

dit ook op een a:-:.

praktijk vereist een bepaaid socr: :=
De deugden zijn in dit geval die s;.:
- of we dat nou prettig vinden cf i---=:
anderen met wie we het soort ,i.'..=hebben waarvan onze

prakiikei

:--

eens een voorbeeld van de wijze ','.'"=

menselijke relaties naar de deugii;::
Om de deugden nog verder bi:-::=

tueren, is het nu noodzakelijk

:=

:

nader toe te lichten, en we1 dcc: :,.
schetsen. In wat ik hier tot nu i:: r:
duidelijk gemaakt dat een pras::-':
nooit alleen maar een verzame --:..
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Want voor een heel scala van essentiëIe deugden is het niet moeilijk aan te tonen dat goederen die intrinsiek zijn aan praktijken,
zondeÍ deze deugden voor ons onbereikbeer zijr., en dan nietzomaar onbereikbaar in algemene zir^, niraaÍ op een zeer bepaalde
vnjze.
Het behoort tot de idee van een praktijk zoals ik die hier heb
geschetst - en zoals we daar in ons eigen leven vertrouwd mee zijn,
of we nu kunstschilder, fysicus of voetballer zijn, of alleen maar
genietenvan goede schilderijen, eeÍsterangs expeÍimenten of een
fraai uitgevoerde pass - dat we de daartoe behorende goederen alleen maar kunnen bereiken door, binnen deze praktijk, een ondergeschikte ro1 te kiezen in onze relatie met andere beoefenaren. We
moeten leren te zien en te erkennen wat aan wie toekomt; we dienen erop voorbereid te zijn om risico's te nemen als dat onderweg
van ons gevergd wordt, ook al brengen we onszelf daarmee in
gevaar, we dienen aandachtig te luisteren naar alles wat we te
horen l«ijgen over onze eigen tekortkomingen en daar met dezelfde zorgntldige aandacht voor de feiten op te reegeren. Met andere woorden, we dienen deugden als rechtvaardigheid, moed en
oprechtheid te aanvaarden als noodzakelijke onderdelen van elke
praktijk met intrinsieke goederen en maatstaven voor excellentie.
Want als we dergelijke maatstaven niet accepteren, en bereid zijn
om vals te spelen, zoals dat denkbeeldige kind van ons toen het
met schaken begon, hindert dat ons zo sterk bij het voldoen aan
de maatstaven en intrinsieke goederen van de betreffende praktijk,
dat deze zinloos wordt, en alleen nog geschikt is voor het verwerven van extrinsieke goederen.
We kunnen dit ook op een andere manier formuleren. Elke
praktijk vereist een bepaald soort relatie tussen zijn deelnemers.
De deugden zijn in dit geval die goederen aan de hand waarvan we
- of we dat nou prettig vinden of niet - onze relaties defïniëren met
anderen met wie we het soort doeleinden en maatstaven gemeen
hebben waarvan onze praktijken doortrokken zijn. Bedenk maar
eens een voorbeeld van de wijze waarop binnen bepaalde soorten
menselijke relaties naar de deugdenverwezen dient te worden.
Om de deugden nog verder binnen de prakijken te kunnen situeren, is het nu noodzakelijk om de aard van een praktijk wat
nader toe te lichten, en wel door twee belangrijke contrasten te
schetsen. In wat ik hier tot nu toe besproken heb, heb ik hopelijk
duidelijk gemaakt dat een praktijk in de zin die ik hier bedoel,
nooit alleen maar een verzameling technische vaardigheden is,
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ook niet als die vaardigheden gericht zljnop een of ander eenduidig gemeenschappelijk doel, en zelfs niet als de beoefening van
deze vaardigheden zo nu en dan iets is waaraan we waarde kunnen
hechten, of waarvan we kunnen genieten, omwille van die vaardigheden zelf. Elke prakijk vereist technische vaardigheden, en
een van de kenmerkende eigenschappen van een praktijk is de
wijze waarop de opvattingen over de goederen en doeleindenwaarvooÍ dezevaardigheden worden íngezet, getransformeerd en ver-

rijkt worden door de hierboven genoemde uitbreiding van

de

menselijke vermogens, en door de aandacht en achting voor de
eigen intrinsieke goederen, die gedeeltelijkbepalend zijnvoor elke
specifieke praktijk of elk speciÍiek type praktijk. Praktijken hebben
nooit voor eeuwig vaststaande doelen - de schilderkunst kent die
niet, en de fysica al evenmin - maar de geschiedenis van de betreffende activiteit leidt ertoe dat de doelen daarvan zelfingrijpende
veranderingen ondergaan. Het blijk daarom geen toeval dat elke
prakijk zijn eigen geschiedenis heeft, en dat die geschiedenis anders en meer is dan de geschiedenis van de relevante technische
vaardigheden. In relatie tot de deugden is deze historische dimen-

ze niet alleen zic
maar ook de praktijkenwaawan ze d,
niet anders. Want geen enkele prakt
tijd handhaven als ze niet wordt ond
is zo'n nauwverband tussen prakrijl
volg daarvan ook tussen de inuinsiek
de betreffende prakijken - dat prak
algemeen één enkele causale orde vc
en idealenvan de praltijk altijd kn'eu
van de institutie, waarbinnen de cc
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zijn voor de concurrentiegerichtheid
text is de essentiële functie van de d
deugden, zonder rechwaardigheid. r
praktijken geen weerstand kunnen b
macht van de instituties.

tus, en ook geld. Als

sie cruciaal.

Als we intreden in een praktijk, gaan we daarmee een relatie
aan met zowel de huidige beoefenaren daarvan als met degenen
die ons in deze praktijk zijnvoorgegaan, en in het bijzonder met
degenen die met hun prestaties het bereikvan de praktijk hebben
uitgebreid tot aan zijn huidige grenzen. Wat ik dan confronteer, is
daarom de verdienste, en sterker nog het gezeg, van een traditie
waarvan ik dien te leren. Voor dit leerproces, en voor de relatie met
het verleden waarvan dat leerproces de venrrezenlijking vormt,
hebben we de deugden van rechtvaardigheid, moed en eerlijkheid
nodig, op precies dezelf de vàjze waarop, en om exact dezelfde redenen waarom, die noodzakelijk zijn voor het in stand houden van
de huidige relaties binnen praktijken.
Praktijken dienen natuurlijk niet al1een gecontrasteerd te worden met technische vaardigheden. We dienen praktijken niet te
verwarren met instituties. Schaken, fysica en geneeskunde zijn
praktijkery schaakclubs, laboratoria, universiteiten en ziekenhuizen zijn instituties. Kenmerkend voor instituties is dat ze zich
noodzakelijkerwijs bezighouden met wat ik extrinsieke goederen
heb genoemd. Ze richten zich op het verwerven van geld en andere
materiële goederen; ze zijn gestructureerd in termen van macht
en status, en om mensen te belonen, distribueren ze macht en sta-
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niet alleen zichzelf in stand willen houden,
maar ook de praktijkenwaarvarlze de dragers zijn, kunnen ze ook
niet anders. Want geen enkele praktijk kan zich ook maar enige
tijd handhaven als ze niet wordt ondersteund door instituties. Er
is zo'n nauw verband tussen praktijken en instituties - en als gevolg daarvan ook tussen de intrinsieke en extrinsieke goederen van
de betreffende praktijken - dat praktijken en instituties over het
algemeen één enkele causale orde vormen, waatin de creativiteit
en idealenvan deprakijk altijdkwetsbaar zijnvoor de inhaligheid
van de institutie, waarbinnen de coöperatieve zorg voor de gemeenschappelijke goederen van de praktijk altijd kwetsbaar zal
zijn voor de concurrentiegerichtheid van de institutie. In deze context is de essentiële functie van de deugden duidelijk. Zonder de
deugden, zonder rechtvaardigheid, moed en oprechtheid zouden
praktijken geen weeÍstand kunnen bieden aan de corrumperende
macht van de instituties.
tus, en ook geld. Als
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