Ethiek aan gene zijde van het nihilisme

Tsjalling Swierstra

"Der welseste Mensch ware der reichste an
Widersprüchen, der gleichsam Tastorgane
für alle Arten Mensch hatt..."
Friedrich Nietzsche

'Een belangrijke zakenrelatie van je levert onrechtvaardige kritiek op één van je
vrienden. Verdedig je je vriend dan?' In het spel Scrupules krijgen de deelnemers
morele dilemma's als deze voorgelegd, waarop dan met ja', 'nee' of 'hangt er van
af geantwoord moet worden. Vooral mensen die sterk redeneren vanuit algemene
morele principes kunnen met deze spelformule goed uit de voeten: ze passen hun
regels toe op de gevraagde dilemma's en - voila - weer een oordeel. Iemand die er
echter helemaal niet mee uit de voeten zou kunnen, is de Amerikaanse filosofe
Martha Nussbaum.(l) Niet alleen omdat ze veel te serieus is om in ethiek een
vorm van vrijetijdsbesteding te zien, maar vooral omdat ze hartstochtelijk van mening is, datje geen morele oordelen kunt vellen wanneer je niet heel precies hebt
gekeken naar wat elk moreel dilemma weer aan eigens in zich bergt. Ze zou dus
steeds schaapachtig 'hangt er van af moeten antwoorden.
Nu is zij beslist niet de enige die na verloop van tijd geschorst zou worden wegens spelbederf. Steeds meer filosofen keren zich tegen de (platoons-kantiaanse)
opvatting dat ethiek zou bestaan uit het deductief toepassen van algemene en
noodzakelijke moraalregels op concrete situaties. De sleutelbegrippen van de moderne filosofie luiden immers niet langer 'algemeen' en 'noodzakelijk', maar 'contextgebonden' en 'contingent'. Waar filosofen tot voor kort droomden van een
wetenschap of moraal, die boven de alledaagse sfeer van compromissen, gevechten en toevallige gebeurtenissen uit zou stijgen, doen tegenwoordig genealogen,
historisten, constructivisten, postmodernisten etc. niet anders dan waar(he)den
ontmaskeren, bijvoorbeeld als de hoogstens tijdelijke uitkomsten van taUoze lokale gevechten. Via deze aanval op alles wat zich als 'objectief en 'noodzakelijk'
aandient, proberen zij de ruimte voor kritiek, verzet en vrijheid te vergroten.
Maar wanneer de gewelddadige orde verstoord, de chaos hersteld en de vrij1
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heid en pluriformiteit gered rijn, valt er doorgaans een doodse stilte: het nihilisme,
de weigering nog langer te ordenen en waarderen, slaat deze filosofen letterlijk met
stomheid. Het lijkt inmiddels hoog tijd een stap verder te gaan dan de Grote Ontmaskering, zoals die met name in het kielzog van Foucault heeft plaatsgevonden.
Wat moet blijven zijn de eindeloos precieze blik van de genealoog voor de complexiteit van de menselijke werkelijkheid en het radikale anti-essentialisme van de
constructivist Wat echter moet verdwijnen is het verabsoluteerde en inmiddels tot
steriele scholastiek verworden wantrouwen, dat aUeen wegneemt en niets terug
geeft
Wie het nihilisme voorbij wil, kan daarvoor interessante aanknopingspunten
vinden in het werk van Nussbaum. (2) Haar project is opmerkelijk, omdat zij zich
niet zozeer toelegt op het bloodeggen van de machtseffecten van de metafysica,
maar vooral onderzoekt hoe deze metafysica tot een verschraling van het leven
heeft geleid. Ze probeert aannemelijk te maken dat de hedendaagse metafysica-kritiek, in plaats van tot een nihilistische verarming van het leven, kan leiden tot een
verrijking daarvan. Volgens Nussbaum komt het metafysische verlangen naar een
sfeer van universaliteit en noodzakelijkheid boven de contingente werkelijkheid
voort uit angst voor die werkelijkheid; een angst bovendien, die in veel van de hedendaagse metafysica-kritiek nog doorwerkt in de vorm van de schijnbaar vanzelfsprekende koppeling tussen contingentie enerzijds, chaos, geweld, macht en
strijd anderzijds. In plaats daarvan bepleit zij een, aan Nietzsche's fameuze 'amor
fati' verwante, "loving acceptance of the world". (3) Alleen wanneer we inzien
"how a finite life can have its own peculiar splendor" (4), wanneer we plezier leren
scheppen in het eindige en beperkte, kan het contingentiedenken de gewenste verrijking van ons denken en leven opleveren.

II.
Voor Nussbaum betekent 'acceptance of the world' vooral de acceptatie van het
inzicht dat mensen hun geluk maar voor een klein deel zelf in de hand hebben en
voor de rest overgeleverd zijn aan de wisselvalligheden van het Lot Dat begint er
al mee dat we plaats en tijd van onze geboorte niet zelf kunnen bepalen, evenmin
als wie onze ouders zullen zijn. Keer op keer worden daarna onze voornemens
doorkruist door gebeurtenissen, die we niet kunnen voorzien en waarop we geen
enkele invloed kunnen uitoefenen: de koersen op de beurs kelderen plotseling,
vrienden laten ons in de steek, we worden ziek, etc. Wanneer we waarde hechten
aan die contingente werkelijkheid (bijvoorbeeld aan onze vrienden, aan ons
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Een opmerking vooraf: helaas heeft Nussbaum de sterke neiging haar eigen standpunten toe
te schrijven aan andere auteurs, die zij vervolgens instemmend citeert. Deze indirecte betoogtrant heeft de vervelende bijkomstigheid, dat de aandacht vooral gericht wordt op de wijze waarop zij die auteurs al dan niet terecht voor haar eigen karretje spant. Aan deze vraag
ga ik hier geheel voorbij en concentreer me op de weergave van Nussbaums eigen visie en de
merites daarvan,
'Narrative Emotions', p. 253.
Idem, p. 251.

Uchaam, etc.) is ons geluk dus per definitie altijd een kwetsbaar geluk.
Vanaf Plato echter hebben filosofen ons bezworen om ons daarbij niet neer te
leggen. Ze betogen dat we ons geluk niet afhankelijk hoeven te maken van waarden die kwetsbaar zijn voor het lot Plato en later Kant rijn beiden van mening dat
we via onze rede in contact kunnen komen met waarden, die niet alleen aUe andere
waarden ovememmen, maar tevens geheel immuun rijn voor het lot, namelijk
morele waarden. Hoe de wereld zich ook gedraagt, het is volgens Plato en Kant
altijd mogelijk moreel juist te handelen, ons zodoende onkwetsbaar te maken en zo
ons geluk te verzekeren. Volgens hen vereist geluk dat we de 'wereld' niet accepteren, maar ons daaraan ontworstelen.
Morele perfectie vormt voor Plato en Kant een bastion, waarbinnen men zich
beschermd weet tegen onbeheersbare -en dus bedreigende - gebeurtenissen van
buitenaf. Via de rede ontsnapt de filosoof naar een sfeer buiten en boven de aUedaagse werkehjkheid, en slaat van daaruit het aardse gewriemel met een superieure
kalmte gade. In The Fragility of Goodness laat Nussbaum (in haar kritiek op Plato) echter zien, dat voor een dergelijke 'rationele autarkic' een buitengewoon hoge
prijs moet worden betaald: het verlangen naar een objectieve, transcendente moraal
verarmt het leven.
Die verarming bestaat er ten eerste in dat de metafysica ons dwingt om onze
ogen te sluiten voor het feit, dat zich omstandigheden (= het Lot) kunnen voordoen, waarin onze waarden en plichten met elkaar in conflict komen. Naarmate iemands waardenschema rijker is, groeit de kans op dergelijke tragische keuzes
waarbij het onvermijdelijk is om tegen een aantal van onze eigen waarden en
plichten te zondigen. Een rijk en heterogeen waardenschema vormt dus een bedreiging van de mogelijkheid om een moreel perfect leven te leiden. Plato lost dit
probleem op door te betogen dat alle waarden onderling commensurabel zijn.
Daardoor kunnen ze hiërarchisch geordend worden tot een consistent, harmonieus
geheel. In het geval dat iemand buiten haar wil in een moreel dilemma verstrikt
raakt, staat haar niets anders te doen dan de hoogste waarde of plicht na te volgen,
om met een in moreel opricht ongeschonden aangezicht verder haars weegs te
gaan. Het goede leven vereist kortom, aldus Plato, dat men aUe tegenspraken
daaruit (en uit zichzelf) verbant
Ten tweede dwingt het streven naar rationele autarkie ons al die aktiviteiten en
relaties, die van nature bijzonder kwetsbaar zijn voor onvoorziene gebeurtenissen,
op een specifieke wijze te herdefiniëren. Nussbaum noemt als voorbeelden daarvan vriendschap, liefde, politiek en gehechtheid aan bezit Wanneer iemand hieraan een intrinsieke waarde toekent, geeft zij de controle over haar geluk in belangrijke mate uit handen: rij wordt immers afhankelijk van andere mensen en dingen.
Preciezer geformuleerd: haar kwetsbaarheid volgt uit de onvervangbaarheid van de
mensen en dingen, waaraan zij zich hecht. Plato's oplossing ligt voor de hand. Hij
negeert het unieke en bijzondere aan deze mensen en dingen en reduceert ze tot
vervangbare 'gevallen' van een algemene idee. Een treffend voorbeeld daarvan
wordt gegeven in Plato's Symposion . Daar spoort Socrates zijn toehoorders aan
om vooral veel naar mooie jongelingen te kijken, omdat ze dan zullen inzien dat die
jongens zelf niet mooi zijn, maar dat ze allemaal slechts onderling inwisselbare gevaUen rijn van de universele idee van het Schone zelf.
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Tenslotte, iemands rationele autarkie wordt niet alleen bedreigd door 'externe
contingentie', maar ook door 'interne contingentie', namelijk door de nlet-redelijke
delen van iemands persoonlijkheid: emoties, verlangens, hartstochten, driften, etc.
Hoe groter waarde we aan deze emoties e.d. hechten, des te riskanter en veranderlijker de wereld voor ons wordt.
Nussbaum volstaat kortom niet met het ontmaskeren van Plato's objectieve
moraal als een verzameling van aan tijd en plaats gebonden conventies. Conventies
rijn sowieso onze enige realiteit. Nussbaum laat vooral zien dat Plato niet alleen
een metafysisch moraalfilosoof is, maar dat hij al doende een specifieke, substantiële conceptie van 'het goede leven' propageert Het meningsverschil tussen Plato
en haar is daarmee niet primair theoretisch van aard, maar praktisch: het gaat om de
keuze tossen twee soorten levens. En de enige manier om Plato's conceptie van het
goede leven als te mager van de hand te wijzen is door de vraag te stellen: is dit een
leven dat wij zouden willen leiden, wanneer we het toetsen aan onze alledaagse
morele ervaring, aan de 'everyday facts of lived practical reason'? (5)
Nussbaum onderzoekt deze laatste vraag vooral vanuit de invalshoek van de
moraal. In een kritiek op (o.a.) Kant betoogt ze dat een metafysische moraaltheorie
tot conclusies leidt, die wij als immoreel afwijzen. Het opmerkelijke hierbij is, dat
ze Kant niet verwijt te veel belang aan morele regels te hechten, maar juist dat hij
ze niet serieus genoeg neemt. Nussbaum mag dan een door en door contextualistische positie verdedigen, met relativisme heeft rij niets van doen: "there is something there that we are straining to be right about and to express truly; (...) we are
after the truth." (6) Dit zoeken naar de (morele) waarheid onderscheidt Nussbaum
van meer relativistisch ingestelde filosofen en brengt haar op één lijn met Kant
Maar waar Nussbaums zoeken haar steeds dieper de complexiteit en tijdelijkheid
van het menselijk bestaan invoert, voert Kants speurtocht daar juist van weg.
De kern van Nussbaums kritiek op Kant is dat diens hang naar consistentie,
naar een harmonieuze ordening van plichten, hem het conflictueuze karakter van
het menselijke bestaan doet negeren. Het is niet zo dat Kant ontkende dat verschuilende plichten met eikaar in conflict kunnen komen, maar hij bestreed wel dat morele dilemma's onoplosbaar kunnen zijn. Net als Plato was hij van mening dat we
altijd een hoogste plicht kunnen identificeren, waardoor de andere plichten niet alleen overstemd, maar tevens als slechts schijnbaar rationeel ontmaskerd worden.
Nussbaum vindt dit voor Kant, die juist beweerde dat een plicht onder alle omstandigheden een plicht bleef, een opmerkelijke gevolgtrekking: "I want to say
that Kant is un-Kantian (...) when he lets his attachment to consistency lead him to
deny the conflicting claim as merely apparent." (7) Kants obsessie met morele
consistentie In een wereld die niet consistent is, met morele perfectie In een wereld
die niet perfect is, dwingt hem tragische keuzes als slechts schijnbaar tragisch weg
te definiëren.
Paradoxaal genoeg resulteert Kants obsessie met consistentie dus in een morele
in consistentie. Van iemand verwachten we immers consistentie in die zin, dat zij
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The fragility of Goodness , p. 5.
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haar principes trouw blijft, ook wanneer dat tot moeilijkheden leidt Wanneer de
wereld het haar onmogelijk maakt aan al haar verplichtingen in de praktijk gehoor
te geven, verwachten we van haar bepaalde emoties. Zoals we van een automobilist die, geheel buiten haar schuld om, een kind aanrijdt een andere emotionele reactie verwachten dan van een toeschouwer, zo zou het ons waarschijnlijk storen
wanneer iemand er in haar emoties geen blijk van gaf een bepaald moreel düemma
maar onvolledig opgelost te hebben.

III.
Plato's en Kants verlangen naar rationele autarkie en morele perfectie blijkt dus te
leiden tot een onacceptabel verschraalde conceptie van het goede leven. Deze conceptie is bovendien moreel verwerpelijk, omdat het verlangen naar harmonie iemand tot ontrouw ten aanzien van haar eigen morele overtuigingen aanzet. Omdat
moraal er bij Plato en Kant per definitie toe dient om mensen aan de macht van het
Lot te onttrekken, is hun begrip van ethiek te beperkt om de vraag te kunnen stellen, of het moreel verantwoord is conflicterende waarden hiërarchisch te ordenen,
vrienden als onderling uitwisselbaar te beschouwen en emoties te weren. Nussbaum is daartoe wel in staat, omdat zij de grondvraag van de ethiek niet in navolging van Plato en Kant definieert als 'hoe te handelen?', maar als 'hoe te leven?'.
Tegenover de kantiaanse handelingsethiek stelt zij de levensethiek van Aristoteles, waarin niet alleen watje doet onderwerp van morele reflectie vormt, maar de
hele manier waarop je leeft Dat wü zeggen dat het ook ethisch relevant is of je gevoel voor humor hebt, hoe je je woorden kiest, hoe je omgaat met gevoelens van
angst, haat, jaloezie en schaamte, hoe dogmatisch of juist hoe avontuurlijk je bent,
of je bepaalde handelingen van de vereiste emoties vergezeld laat gaan, etc. Voor
Nussbaum is het vooral van belang hoe je met morele dilemma's omgaat. Waar
een handelingsethiek alleen kijkt naar de wijze, waarop iemand een praktisch probleem oplost, kijkt de levensethiek ook naar de houding, die iemand inneemt ten
opzichte van plichten en waarden, die niet in dat handelen tot uitdrukking (kunnen)
komen. Ook al was het volstrekt verdedigbaar dat Agamemnon in opdracht van de
goden rijn dochter Ifigeneia offerde, dan nog was zijn gebrek aan een adequate
emotionele reactie immoreel. Daarvoor werd hij dan ook terecht gestraft door dezelfde goden, die hij meende te dienen. Een offer is immers aUeen een offer wanneer je het als zodanig ervaart
Nussbaum claimt, dat deze levensethiek beter dan abstracte moraaltheorieën
beantwoordt aan de morele ervaringen van concrete mensen. Daarmee is uitdrukkelijk niet bedoeld, dat deze morele ervaringen op een of andere manier 'natuurlijk'
of 'zuiver' zouden zijn: zowel de intellectuele als de emotionele componenten van
deze ervaringen zijn contingente constructies en kunnen dus gekritiseerd en verbeterd worden. Deze (permanente) scholing van ons ethische oordeelsvermogen
vormt de constructieve kant van Nussbaums project Tegenover het deductief toepassen van algemene en noodzakelijke moraalregels, bepleit Nussbaum een "finetuned responsiveness to complex particular cases" en een "wülingness to see them
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as particular and irreducible to general rales" (8), omdat alleen zo recht gedaan
kan worden aan het complexe, veranderlijke en contingente karakter van onze wereld Dit vereist dat men de positie van gedistantieerde buitenstaander, bij Plato en
Kant dè voorwaarde voor ware kennis, opgeeft ten gunste van een "immerson in
the 'adventure' of living". (9)
Alleen wie over een dergelijk, op de contingente werkelijkheid toegesneden,
praktisch oordeelsvermogen beschikt, kan inzien hoe bot het soms is om te snel
een oplossing aan te dragen voor iemand anders probleem, op wat voor excessieve
wijze mensen zich te buiten kunnen gaan aan schuldgevoelens, hoe laf het soms
kan zijn om niet kwaad te worden, hoe het in bepaalde gevallen buitengewoon
wreed kan zijn om aan je rechten vast te houden, waarom je van de één iets wel
pikt wat een ander je nooit zou moeten flikken, hoe het in bepaalde situaties onvermijdelijk kan rijn een ander leed te berokkenen en rich zo in moreel opricht
schuldig te maken, etc.

IV.
Uit het voorgaande blijkt al dat Nussbaum aan emoties een cruciale rol toekent
binnen haar conceptie van praktisch oordeelsvermogen. Allereerst hebben emoties,
volgens Nussbaum, een cognitieve functie: ze spelen een onontbeerlijke rol bij het
verwerven van zelfkennis. Als voorbeeld bespreekt Nussbaum het lijden. De wijze, waarop wij in ons alledaagse leven met onszelf en met anderen omgaan, wordt
getekend door een routinematige afstomping van ons waamemingsvermogen. Een
plotselinge schok kan ons uit deze verdoving bevrijden, zoals bijvoorbeeld een
aanval van jaloezie ons weer de diepte van onze liefde kan doen beseffen.
Maar lijden is niet primair een steuntje in de rag bij het verwerven van inzichten
in onszelf, die ook via andere - filosofische - weg verworven hadden kunnen
worden. Het cruciale aspect van lijden is daarentegen dat een bepaald soort kennis
zonder dit hjden, zonder deze emotie, helemaal niet verworven kan worden, omdat
het leed intrinsiek deel uitmaakt van die kennis. Zo weetje niet wat liefde is, aldus
Nussbaum, als je ook niet aan den lijve ervaren hebt wat het betekent om een geliefde te verliezen: "Love is grasped in the experience of loving and suffering".
(10)
'Liefde' is Nussbaums exemplificatie van de menselijke situatie, met name van de
onvermijdelijk tragische dimensies daarvan. Door een bepaald ander iemand lief te
hebben, erken je je eigen onvolkomenheid, je eigen afhankelijkheid, en je eigen
duifje te hechten aan iets, wat buiten je eigen directe controle ligt Bovenal: in het
hef en nodig hebben, erken je je eigen imperfectie , the "condition of incompleteness which is pain itself'. (11)
Naast een cognitief belang hebben emoties volgens Nussbaum ook een moreel
belang. Dit is hierboven al bij Kant en Agamemnon aan de orde geweest: in be8
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paalde gevallen is het immoreel om bepaalde emoties niet te hebben (of om ze wel
te hebben). Zo maakt het ook nogal verschil of iemand wel iets aardigs doet, maar
zichzelf daar slechts met grote moeite toe brengt, of dat iemand dat echt uit 'aardigheid' doet.
Op het punt van emoties neemt Nussbaum een radicaal constructivistische positie in: elke samenleving structureert de emotionele huishouding van haar burgers
op een andere manier. Daarom kunnen emoties net zo goed als waarheid of moraal
onderwerp van sociale manipulatie rijn en moeten derhalve omzichtig benaderd
worden. Nussbaum zelf haalt instemmend Nietzsche aan, die de hele westerse
emotionele hulshouding het ongelukkige resultaat achtte van bijna 2000 jaar christelijke indoctrinatie, als gevolg waarvan we een levensvijandige zelf opvatting ontwikkeld zouden hebben. Welbeschouwd vormt ook Nussbaums eigen kritiek op
Plato en Kant een voorbeeld van dit soort kritiek. Zij kritiseert immers vooral de
manier, waarop beide filosofen met hun angst voor hun fundamentele kwetsbaarheid omgaan?

Het is nu natuurlijk een interessante vraag, hoe Nussbaum zich de schohng van het
ethische oordeelsvermogen, inclusief de emoties die daarbij een rol spelen, voorstelt. Op welke wijze kunnen filosofen daaraan een bijdrage leveren? Nussbaum
betoogt dat de abstract-theoretische, bewust onemotionele stijl van het merendeel
van de filosofische teksten op deze taak niet berekend is. Deze stijl is namelijk niet
neutraal, zoals zij voorgeeft te zijn, maar door en door platonistisch.
Aan de abstract-theoretische stijl, zoals die door Plato is omschreven (12), ligt
het ideaal van het zuiver rationele leven ten grondslag. Deze stijl is bedoeld als
communicatie-medium tossen zuivere intellecten. Omdat emoties appelleren aan het
'lagere' zelf, moet ten alle tijde vermeden worden die bij de lezer op te roepen.
Daarom wordt de platoonse stijl gekenmerkt door rigoreuze, logische argumentatie
en is zij zo abstract mogelijk. Bovendien ontbreken - idealiter - narratieve elementen, die verwijzen naar de concrete, lagere werkelijkheid, ten ene male, omdat er bezien vanuit een goddelijk perspectief buiten tijd en ruimte - nooit echt iets gebeurt, of nooit iets er echt toe doet
Omdat de filosofische stijl medeplichtig is aan het platoonse (en kantiaanse)
ideaal van rationele autarkie, moet een alternatieve conceptie van het goede leven
geformuleerd worden met behulp van andere stijlmiddelen. Daarom horen, aldus
Nussbaum, binnen een breed opgevatte morele filosofie, waarin het gaat om de
bepaling van het goede leven, ook literaire romans thuis. Daarvoor voert ze drie
redenen aan.
Ten eerste beschrijft een roman wèl emoties, en roept die bovendien op bij de
lezer. We leren onze emoties aan via verhalen: "Stories express their structure and
teach us their dynamics. These stories are constructed by others and, then, taught
12 Niet zozeer gepraktiseerd overigens: een niet-ideaal publiek vereist een niet-ideale stijl.
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and learned. But once internalized, they shape the way life feels and looks." (13)
Kritiek op, en verbetering van, emoties gebeurt dus eveneens via verhalen. En
omdat bepaalde kennis intrinsiek emotioneel is, kan die alleen overgedragen worden door middel van narratieve teksten.
Ten tweede verwijdert een roman zich niet van de concrete, geleefde werkelijkheid en van de concrete mensen, die daarbinnen hun ervaringen en inrichten
opdoen. Daarom kan alleen een roman recht doen aan de wisselwerking tussen
ervaringen en inzichten. Door over de personages uit de roman te lezen en hun
emoties, ervaringen en inzichten te vergelijken met de onze, scholen we ons eigen
ethische oordeelsvermogen.
Ten derde zijn romans onontbeerlijk voor de moraalfilosofie, omdat zij een vocabulaire bieden dat rijk en precies genoeg is om de unieke en onherhaalbare elementen van concrete situaties uit te drukken.
Het belang dat Nussbaum hecht aan literaire teksten voor haar levensethiek
blijft evenwel erg abstract zonder concrete voorbeelden. Een belangrijk deel van
haar werk is dan ook gewijd aan het analyseren van literaire werken. Als voorbeeld van haar werkwijze geef ik kort haar visie weer op Henry James' The Golden Bowl. (14) James' roman vormt niet alleen zelf een uitmuntend voorbeeld van
Nussbaums 'moral perception', maar James bespreekt die ook en trekt bovendien
een aantal verwarrende conclusies over de waarde van die 'moral perception' zelf.
De roman schetst drie fasen in de morele ontwikkeling van een jonge Amerikaanse vrouw, Maggie. James vertelt hoe zij beheerst wordt door het verlangen
naar morele perfectie. Gaandeweg wordt het de lezer steeds duidelijker, dat dit
verlangen om haar morele onschuld te bewaren vooral voortkomt uit het verlangen
naar een veüige, beschermde haven in een bedreigende werkelijkheid. James laat
zien hoe Maggie morele düemma's 'oplost', door een van de conflicterende waarden net zo lang bij te stellen tot het conflict verdwijnt. Het gevolg van Maggie's
verlangen naar een consistente, harmonieuze morele werkelijkheid heeft dus uiteindelijk tot resultaat dat ze waarden en personen niet als doelen op zich kan erkennen, maar dat ze "the particular claim of each commitment and love" onderwerpt aan "the claims of harmony". (15)
Maggie faalt in moreel opzicht, omdat ze niet erkent dat kennis van het goede
intrinsiek verbonden is met erkenning van het kwade, opgevat als "the possibility
of conflict, disorder, the contingent necessity of breaking or harming". (16)
Tussen goed en kwaad loopt zo bezien geen scherpe scheidslijn, maar beide zijn
onlosmakelijk verbonden.
In de tweede fase van haar ontwikkeling tracht Maggie zich te ontdoen van haar
verlangen naar morele onschuld, waardoor haar morele perceptie aan diepte en
scherpte wint:"(...) (she) learns, inhabiting a human world, to be a 'mistress of
shadows', a reader of nuance and complexity." Ook in deze tweede fase bewaart
ze echter haar morele onschuld nog op een dieper niveau, namehjk door de waarde
van de morele perceptie te verabsoluteren. Maggie's motto is nu: ook al ben je
13
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door contingente omstandigheden gedwongen mensen leed aan te doen, blijf je dan
bewust van het hjden datje hen berokkent De morele perfectie als zodanig blijft zo
nog bewaard in de vorm van een ongekrenkt gebleven liefde en betrokkenheid bij
de mensen om haar heen.
Maar ook deze morele zuiverheid moet er tenslotte aan geloven. James maakt
dit duidelijk aan de hand van Maggie's echtgenoot Maggie ziet toe hoe haar echtgenoot rijn gevoelens voor zijn ex-vriendin moet verraden terwille van zijn huwelijk. Dit is een centrale passage in Nussbaums pleidooi voor morele perceptie, omdat hierin wordt aangegeven dat ook de morele perceptie geen absolute waarde is,
maar afgewogen moet worden tegen andere waarden. De echtgenoot verdringt het
inzicht in het leed dat hij zijn ex-vriendin aandoet, omdat hij anders niet ten volle
voor zijn relatie met Maggie zou kunnen kiezen. Door juist deze passage uit de roman te lichten, benadrukt Nussbaum dat "the keen vision and acknowledgment of
the good tragic spectator are themselves values which can, in the world of nature,
collide with other values. To see all, to be present, requires of the spectator a narrowness of love; to surrender to love requires an infidelity of the soul's eyes".
(17) Deze morele imperfectie impliceert niet dat het geen ethische waarde zou zijn
om zo moreel gevoelig te blijven als maar mogelijk. Nussbaum waarschuwt ons
alleen deze waarde niet te verabsoluteren. Zij ruimt hier het laatste restje perfectie,
het laatste restje transcendentie, het laatste restje platonisme op en accepteert de
immanentie van de wereld en de noodzakelijke imperfectie van het menselijke bestaan volledig.

VI.
Het werk van Nussbaum staat of valt met de overtuigingskracht van haar casestudies. Een inleidend, schematiserend artikel als dit vormt dan ook onvermijdelijk
een vertekening van haar denken. Met dit in gedachten is het echter wel mogelijk
met een aantal globale opmerkingen te besluiten.
De grootste charme van Nussbaums werk ligt mijns inziens in haar resolute
wending naar de alledaagse ervaring. De morele 'common sense' verschijnt, wanneer we daar met haar ogen naar leren kijken, niet langer als een homogene (hetzij
door traditie bepaalde, hetzij genormaliseerde) massa, waaraan de filosoof zich ten
koste van aUes moet ontworstelen (hetzij richting wetenschap of diskurs, hetzij
richting sublimiteit of grenservaring). In plaats daarvan verschijnt deze ervaring in
al haar rijkdom, gecompliceerdheid en principiële onbepaaldheid, in vergelijking
waarmee het eerder de (metafysische) filosofie zelf is die als te simpel en eenduidig
moet worden gediskwalificeerd.
Een andere reden, waarom haar werk meer aandacht verdient dan het tot nu toe
krijgt, is dat Nussbaum niet samenvalt met de soms haast obsessieve nadruk van
veel hedendaagse filosofen op vrijheid. Hoewel haar werk ondenkbaar is zonder
het werk van die filosofen, omdat die middels hun kritiek op het metafysische
noodzakelijkheidsdenken het domein van de (mogelijke) vrijheid tot in het onein17 Idem, p. 38.
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dige hebben weten uit te breiden, gaat haar aandacht vooral uit naar het tegenwoordig wat ondergeschoven domein van de menselijke relaties.
Nussbaums denken kent echter ook duidelijke beperkingen. Een eerste beperking is dat ze vrijwel uitsluitend persoonlijke relaties bestudeert, waarvoor de
liefdesrelatie dan weer exemplarisch is. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat alle
sociale relaties in een grootschalige en abstracte maatschappij als de onze hiernaar
gemodeUeerd kunnen worden, omdat veel van die relaties juist een formeel en
anoniem karakter hebben. Omdat Nussbaum zich van dit gegeven geen rekenschap
aflegt, laat staan dat ze daar een positief antwoord op formuleert, lijkt ze zich te
bezondigen aan een zeker nostalgisch anti-modemisme.
Tenslotte wil ik een kanttekening plaatsen bij Nussbaums soms verpletterende
'moral seriousness'. In vergelijking met haar schrompelen toch bepaald niet om
hun frivoliteit bekend staande filosofen als Plato en Kant ineen tot twee schipperende moraalfilosofen, die liever de moraal wat bijstellen dan de tragische imperfectie van het leven onder ogen te zien. Het ontbreekt Nussbaum echter aan het
zelfreflexieve inzicht, dat haar serieusheid zelf al een specifieke invulling van het
goede leven vormt, met sterkere en zwakkere kanten. Zonder deze serieusheid zou
ze bijvoorbeeld nooit haar kritiek op Kant hebben kunnen ontwikkelen: het gaat
hier immers minder om een externe kritiek op diens moraalfilosofie dan om de regelrechte zelfopheffing daarvan. Maar, zou het niet ook tot een conceptie van het
goede leven kunnen behoren, dat we af en toe vakantie mogen nemen van deze
serieusheid om zo even maling te hebben aan de tragische dimensie van het bestaan? Pas wanneer Nussbaum de relatieve waarde van haar eigen serieusheid
beseft, zet ze werkelijk en definitief een punt achter Archimedes.
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