
De	eigen	werking	van	het	‘doen’	en	‘vertellen’		
MacIntyre beschrijft het opgaan in het werk en de eudaimonia inherent aan de ontwikkeling van 

praktijken. Hij bekijkt hoe deugden als loyaliteit, rechtvaardigheid, moed en vertrouwen in het collectieve 

handelen ontstaan. En wat blijkt uit zijn analyse? Het handelen ontstaat niet vanuit moed en 

rechtvaardigheid, maar eerder uit het opgaan in de schoonheid, de werking van het werken zelf. Daarin, 

door toewijding en oefening in het doen en beleven, ontstaan de deugden. Waarden gaan niet aan het 

handelen vooraf, maar andersom, het handelen produceert waarden. Voor mij is dat de kracht van de 

bijdrage van MacIntyre. Maar het lijkt net alsof hij dat kind met het badwater weggooit. Hij brengt zijn 

vondst naar het ethiekdebat. Daar, in het licht van de zorgen over de fragmentatie van waarden en 

moraliteit in de eigentijdse samenleving, lijkt MacIntyre vervolgens de kracht van het handelen zelf te 

vergeten. Hij keert niet terug naar de werking van het doen van praktijken zelf. Daarmee gaat hij voorbij 

aan een aantal vitale aspecten waar handelen mee verbonden is, zoals het ervaren van energie en 

daadkracht, het geraakt worden door schoonheid, de opwinding als er iets lijkt te kloppen, de fysieke en 

tactiele aspecten van het lichaam en de spullen waarmee gewerkt wordt, het speelplezier en het bloed, het 

zweet en de tranen. Die meer immanente aspecten van handelen worden in beperkte mate wel aangestipt, 

maar het potentieel om dat in praktijk verder tot leven te brengen blijft onbenut.  

 

Iets vergelijkbaars gebeurt met de narrativiteit. Het grote verhaal over narrativiteit dat MacIntyre door de 

wereldgeschiedenis trekt, blijkt uiteindelijk toch een soort hulpbron om zijn op deugdethiek gebaseerde 

visie in het ethiekdebat te brengen. Voor MacIntyre is het belangrijkste punt dat verhalen dragers van 

waarden zijn. Door te vertellen worden die waarden gedeeld. Maar MacIntyre kijkt daarmee niet naar de 

eigen werking van het vertellen zelf. Op het moment dat een verhaal verteld wordt, schept dat een tijdelijke 

eigen realiteit. Het is een verbeelding van wat feitelijk of fictief gaande is, of zou kunnen zijn. De drie 

woorden waar sprookjes vaak mee beginnen laten dat mooi zien. “Er was eens....”. Die woorden nodigen 

de luisteraar uit in de wereld die het verhaal oproept. Bij andere verhalen die we vertellen zeggen we dat 

“er was eens...” er niet actief bij. En toch speelt dat oproepen van een tijdelijke eigen realiteit altijd een rol. 

Dat hoort bij elk vertellen. Een verhaal is meer dan een verpakking van waarden die als ‘verhaaltje’ over 

worden gebracht. Het is niet zo dat de verteller of de toehoorder waarden uit het verhaal haalt en die 

vervolgens weer deelt. De betekenis van een verhaal laat zich er niet afscheppen, zoals overtollig vet uit 

een pruttelende pan soep. De betekenis van het verhaal zit ook (en vooral) in het doen van het verhaal. 

Met waarden die in en als vertelling ontstaan neemt het vertellen van verhalen een heel eigen positie in in 

het waardenspectrum. Vertellen is daarmee zichzelf en laat zich niet direct herleiden tot iets anders. De 

verwijzing naar de muzische activiteit is relevant. De heldendaden van de Goden krijgen gestalte doordat de 

muzen er een opvoering van maken. Het is het vertellen van de vertelling die de daden concretiseert, de 

zintuigen beroert en tot de verbeelding spreekt. Muzen zijn geen doorgeefluik. De zin en betekenis van 

het Godenwerk ontstaan in de herscheppende muzische activiteit.  

 

Verhalen vertellen schept distantie ten opzichte van datgene waar vertellers en toehoorders dagelijks direct 

bij betrokken zijn, distantie tot dat waar ze helemaal ‘in’ zitten. Verhalen drukken niet met de neus op de 

feiten, gaan niet over argumenteren en niet over bewijzen. Integendeel, verhalen bewegen daar juist van af. 

In vertellen ontstaat ruimte voor verbeelding en vervoering, ruimte voor nieuwe en andere betekenissen. 

Een goed verhaal volgt niet zomaar slaafs zijn verteller als een bangelijk hondje of een mak paard. Een 

goed verhaal voegt zelf iets toe en sleept zowel verteller als toehoorders mee. Verhalen leiden hun eigen 



leven, ze hebben een bestaan en een richting van zichzelf. Een goed verhaal gaat ergens heen. Dat is een 

belangrijk aspect van de prachtige vondst van MacIntyre om narrativiteit in de narrative quest te verbinden 

aan het doel waar we naar op weg zijn. Dat we als mens telkens opnieuw ons verhaal op orde brengen is 

iets dat we deels zelf doen, maar deels ook iets dat voortkomt uit de verhalen waar we in zitten, de 

verhalen die we zijn. Door het verhaal te volgen (the quest) schept het individu een zekere afstand tot 

zichzelf en het samenvallen met het “wat vind ik er zelf van”. Dat is een esthetische distantie. Het verhaal 

schept een eigen betekenisruimte. Die distantie is kenmerkend voor de eigen positie van het vertellen, van 

het verhaal als verhaal. Die distantie leidt niet tot vervreemding en fragmentatie, maar juist tot nieuwe 

verbindingen en samenhang. In de afstand die het individu met de vertelling tot zichzelf schept, ontstaat 

de ruimte voor de ontmoeting en de gedeelde waarden met de ander. Een verhaal vertellen maakt de 

verteller tenslotte aanspreekbaar op iets dat groter is dan de verteller zelf. Verhalen zijn, dat beschrijft 

MacIntyre, nooit strikt individueel, maar staan altijd in verbinding met een groter en duurzaam geheel aan 

gedeelde verhalen in de sociale context waarin verteld wordt. Vertellen is daarmee ook publiek maken en 

bijdragen aan de openbaarheid. In professioneel verhalen vertellen, zoals in het theater, is die publieke 

dimensie van het openbaar maken (net als MacIntyre beschreef over de opvoering van de tragedies) 

evident. Maar dat muzische potentieel ligt als mogelijkheid óók in het professionele handelen verborgen. 

Het kan aangewakkerd worden. De muzische kwaliteit van vertellen kan bijdragen aan het vorm krijgen 

van professionele tegenkracht.  

 

Met een kleine vertelling besluit ik dit eerste kritische punt. Paul van Tongeren is te gast op de Academia 

Vitae. We spreken over de deugdethiek van Aristoteles en over het werk van MacIntyre. In plaats van over 

deugden te spreken moet je ze doen en voelbaar en ervaarbaar maken stelt van Tongeren.1 We beginnen 

met het lezen van de eerste tekst uit het boekje overpeinzingen van Marcus Aurelius. Daarin beschrijft de 

keizer welke kwaliteiten in het menselijke handelen hij van wie geleerd heeft. “1- van mijn grootvader 

Verus leerde ik wat hoffelijkheid en gelijkmoedigheid is. 2- Van wat ik over mijn vader hoorde en mijzelf 

daarvan herinner, leerde ik bescheidenheid en mannelijkheid kennen”. Zo begint hij een rij van zeventien 

personages bestaande uit familieleden, vrienden, leraren, en ambtsdragers eindigend bij de Goden. Wat 

opvalt is dat na de eerste korte zinnen de beschrijvingen steeds langer worden. De kwaliteiten waar 

Aurelius over spreekt gaan niet over een beperkt aantal grote waarden, maar ook over kleinere kwaliteiten 

in de praktijk van alledag zoals “geen voorkeur te hebben voor groen of blauw bij de wagenrennen” 

(Aurelius 2005:12), “geen tijd te verdoen met onbeduidende zaken” (Aurelius 2005:12) en “geestdriftig te 

worden over het slapen op een veldbed” (Aurelius 2005:13). In steeds langere beschrijvingen wordt de 

persoon waar de kwaliteit van afkomstig is zelf zichtbaar. De lezer ziet diens praktische handelen bijna 

voor zich. Na de tekst te hebben gelezen geeft van Tongeren de opdracht tot navolging. “Schrijf zelf eens 

zo’n tekst en zie de aangever van de betreffende kwaliteit handelend voor je”. Ik ben zeer verbaasd over 

de kracht van de uitkomsten van die oefening. Er komen andere personages tevoorschijn dan ik 

verwachtte. Ik verrijk mijn standaard rijtje van het zogenaamde goede handelen zoals rechtvaardigheid, 

vriendschap en loyaliteit met kwaliteiten zoals speelplezier, stilte en intimiteit.  

 

                                                
1 Paul van Tongeren is in Nederland een van de grote pleitbezorgers voor de herwaardering van deugdethiek. In 
2004/2005 publiceerde hij het eindexamencahier voor filosofie op het VWO met als titel Deugdelijk leven, een inleiding 
in de deugdethiek. 



Wat Aurelius doet, en wij navolgen, is een precieze uitbeelding van het muzische. De muzen bezingen de 

heldendaden van de Goden door ze te bezingen, door er een opvoering van te maken. Dat is precies wat 

hier gebeurt. De kwaliteiten worden niet geïsoleerd tot losse waarden maar de context en het 

handelingspatroon van een persoon komt er bij mee. In plaats van beredenering komt Aurelius met een 

levensechte weergave. Daarin herleeft het handelen als in re-enactment. De inspiratie voor het goede 

handelen wordt doorgegeven en verdiept door er een muzische opvoering van te geven. Aurelius’ aanpak 

volgen is een oefening in het overstijgen van het particuliere. Hij heeft het over zichzelf, maar ook weer 

niet. De oefening werkt vanuit ontvankelijkheid voor dat wat gekregen is. Aurelius bezingt de zeventien 

anderen aandachtig en genegen. Hij hanteert een sterke vorm: de portrettengalerij van familie, vrienden, 

bekenden en collega’s. Dat is een mooi voorbeeld van wat ik onderscheidend verbinden noem. Zijn eigen stem 

komt voluit tot klinken in gelijktijdige verbinding met de kringen waar hij deel van is. Het muzische dat 

aan de basis van deze verbindingen ligt is ‘geraakt worden’, daar ‘iets van maken’ en ‘in groter verband 

delen’. Die beweging komt samen in het nu van de opvoering.  

 

 


