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Wie kennis wil maken met het werk 
van deAmerikaanse filosofe en classica 
Martha C. Nussbaum kan nu terecht in 
dit toegankelijke, informatieve en goed 
leesbare boek. In de heldere inleiding 
door Marianne Boenink wordt duide- 
Ii~k gemaakt dat Nussbaum filosofie 
vooral opvat als praktische filosofie. 
Binnen dit kader bespreekt Boenink 
achtereenvolgens drie belangrijke aspec- 
ten: het cognitieve gehalte van emoties, 
hun rol en die van regelgeleide argu- 
mentatie in de morele oordeelsvorming 
en in het goede leven, alsmede het be- 
lang van literatuur voor de morele vor- 
ming en voor de filosofische studie van 
de moraal. Na de inleiding volgen drie 
hoofdstukken uit baar hoofdwerken tot 
nu toe: Thefragility ofgoodness (1986), 
Love? knowledge (1990) en The therapy 
ofdesire (1994). De geselecteerde hoofd- 
stnkken geven een goede indruk van 
Nussbaums werk, waarin zij van uiteen- 
lopende filosofische en literaire teksten 
u t  heden en verleden gebruik maakt. 
Het boek wordt afgesloten met hetver- 
slag van een interview uit 1997 waarin 
de inleidster Nussbaum ondervraagt 
over de aard en ontwikkeling van haar 
werk. 

De verschillende aspecten in Nuss- 
baums werk worden in de bundel sa- 
mengebracht onder de noemer van de 
liefde. Dat thema ligt voor de hand, 
omdat de liefde in zijn meer aardse vor- 
men tor nu toe zeer uitgebreid en Iiefde- 
vol in haar werk aan bod is gekomen. In 
een drietal hoofdstukken worden ver- 
schillende opvartingen en vormen van 
liefde besproken. Een nadeel van deze 
overigens boeiende selectie is dat daar- 
door een andere interessante kant van 
Nussbaums werk nauwelijks ter sprake 
komt: haar aandacht voor de publieke 
en politieke implicaties van haar filoso- 
fie. Juist in haar recente werk besteedt 
Nossbaum daar meer aandacht aan. 
Maar in deze bundel wordt alleen in de 
inleiding (p. 20-1) en in het interview 
kon naar haar politiek-filosofische werk 
verwezen. 

Het eerste hoofdstuk analyseert de ver- 
andering in Plato's opvatting over de 
betekenis van de passies in het algemeen 
en de liefde in het bijzonder. In de Poli- 
teza en de Phaedo overheerst nog het 
beeld van filosofie als eenvoorbereiding 
op het sterven, waarmee zoveel moge- 
k afstand wordt genomen van de wis- 



K 7 selende en empirische werkelijkheid en 
men zich terugtrekt op en in de redelij- 
ke en onvergankelijke kern van de eigen 
persoonlijkheid. Dit dualisme wordt in 
de Phaedrus overstegen in een meer 
geintegreerde conceptie, samengevat in 
het beeld van de wagenmenner. Volgens 
deze conceptie blijft de rede wel leiden, 
maar zijn de passies onmisbaar voor de 
'motiverende energie'. In symbiose met 
de passies komt de rede bovendien tot 
pregnanter inzicht en zelfs tot andere 
n7ichten. De betekenis van de passies 
gaat echter niet op in hun toegevoegde 
waarde voor de rede ZIJ hebben, zo 
stelt Nussbauin, zelf intrinsieke waarde 
en dienen dus alleen daarom in het 
goede leven, ook dat voor de filosoof, 
aanwezig te zijn. De keerzijde van deze 
verrijking is dat zelfs het goede leven 
blootgesteld is aan kwetsbaarheid, af- 
liankelijkheid en conflicten. Maar daar- 
over niet getreurd, want alleen dit goe- 
de leven is een leven naar menselijke 
maat. Aldus geinterpreteerd ontstijgt 
.ian dePhaedrus een mensbeeld en een 
opvatting van goed leven die in belang- 
rijke mate vooruitwijzen naar wat 
Atistoteies hierover zal zeggen en die 
volgens Nussbaum in Ã©Ã opzicht 
Anstoteles zelfs voorbijstreeft: in de po- 
sitieve waardering van de vervoering of 
de manie van de ongeremde erotische 
liefde. 

Het valt hier overigens op dar JUIST 

Nussbaums 'filosofische held', Aristote- 
les, nergens in deze bundel direct met 
een analyse of interpretatie is vertegen- 
woordigd. Dit doet enigszins afbreuk 
aan het representatieve karakter van het 
boek. Maar misschien zou het, als ana- 
lyses van Aristoteles waren opgenomen, 
wat minder toegankelijk zijn geworden. 
HIJ is nu eenmaal meer de academische 
filosoof. Zijn schrijfstijl is ongeveer het 

tegendeel van Nussbaums ideaal van de 
wederzijdse doordringing van literatuur 
en filosofie. Een eventueel voordeel van 
deze selectie is dat bij deze eerste ken- 
nismakmg het vaak eigenzinnige karak- 
ter van Nussbaums interpretaties van 
PIato en Anstoteles niet meteen al de 
aandacht voor de inhoudelijke uitwer- 
king van het thema stoort. 

De wederzijdse doordringingvan rede 
en emotie betekent niet dat nu elke 
emotie ook een betrouwbare bron van 
inzicht is. Dat blijkt uit het tweede 
hoofdstuk: 'Wat liefde weet'. In dit 
hoofdstuk vinden we een goede proeve 
van Nussbaums analyse van literaire 
werken ten behoevevan een verdieping 
van filosofische en vooral ethische in- 
zichten. Hier gebruikt zij enkele delen 
UIT Marcel Proust's romancyclus Op 
zoek naar de verloren tijd en een verhaal 
van Ann Beattie. De analyse wil laten 
zien dat liefde voor een ander geen op 
zichzelf staand gevoel is dat zich direct 
en onweerstaanbaar aan je opdringt en 
zich onweerspreekbaar als liefde te ken- 
nen geeft. Deze opvatting miskent dat 
(ook) een proces van interpretatie en re- 
flecrie nodig is om met vertrouwen van 
liefde te kunnen spreken. Interpretatie 
en reflectie door de betrokkenen, overi- 
gens, en met noodzakelijk door een filo- 
soof. 

Een andere opvatting van liefde, die 
volgens Nussbaums analyse in hei ver- 
haal van Beauie wordt belichaamd, is 
dus beter 'Weten van liefde is ( ..) hele- 
maal geen toestand of functie van de af- 
zonderlijke persoon, maar een manier 
om met iemand anders samen te zijn en 
in wisselwerking te staan, met alle ge- 
voelens die daarbij horen. Je eigen liefde 
kennen is erop vertrouwen, jezelf bloot- 
geven.' Met andere woorden, Nuss- 



haums boodschap is dat 'weten van lief- 
de een liefdesverhaal is'. Voor de verhel- 
dering van dit weten kan filosofie (al- 
thans een 'aristotelische' of 'menselijke' 
filosofie) nuttig zijn, maar dan moet ZIJ 

wel 'meer literair zijn, meer gelieerd aan 
verhalen, en moet ze meer respect tonen 
voor wat raadselachtig en onafgesloren 
is dan vaak het geval is'. 

Misschien is het aan een geforceerd stre- 
ven om 'meer literair' te z+ te wijten 
dat Nussbaums analyses soms zeer wijd- 
lopig zijn. 7,i\ laat de lezer bovendien 
niet meer m de geanalyseerde werken 
doordringen; die moet je kennelijk al 
gelezen hebben. Dat kost bij literaire 
reuzen' als Henry James, Proust en 
Dickens al zoveel tijd en moeite, dat de 
'gewone' lezer op eigen kracht niet 
gauw het niveauvan literaire en filosofi- 
sche fijnproeverij zal bereiken dat Nuss- 
bauni vooral in Love's knowledge ten- 
toonspreidt. Toch blijft na kennisne- 
ming van de interpretaties en analyses 
vaak de twijfel knagen, vooral als je toe- 
vallig wel een van die meesterwerken 
hebt gelezen. Eenzijdige weergaves of 
interpretaties (bijvoorbeeld van David 
Copperfield) en een weinig kritische 
aanvaarding van de morele betekenis 
van gedachten en argumenten uit die 
werken vallen dan op Bovenal klemt de 
vraag. waarom juist deze auteurs of wer- 
ken en niet andere? Alleen omdat er een 
verwante morele toon in doorklinkt 
Maar de bedoeling is toch niet alleen te 
preken voor eigen parochie? Dat andere 
(literaire) gespreksgenoten mogelijk 
zijn,van wie je bovendien wellicht ge- 
heel andere morele perspectieven zou 
kunnen leren, wordt re weinig duideiijk 
gemaakt. Dit spreekt in zekere zin van- 
zelf, maar is toch niet zo onschuldig ge- 
7ien het belang voor de morele vor- 

ming, dat Nussbaum aan (sommige) li- RECENSIE 

teraire werken hecht. In  elk geval bie- 
den de door haar gekozen werken geen 
onafhankelijke bevestiging van her filo- 
sofisch-ethische perspectief van waaruit 
ZIJ ze analyseert. 

Iets soortgelijks geldt trouwens ook 
voor de filosofische tekstenmt de Oud- 
heid die Nussbaum behandelt. Zoals uit 
vele recensies van collega-filosofen en 
classici blijkt, zijn andere interpretaties 
van die teksten vaak evenzeer en over- 
tuigend re verdedigen De vermelding 
van een handvol van deze recensies in 
de literatuurlijst had dan ook niet mis- 
staan, al was het maar als een handrei- 
king aan de lezer die kritisch zijn eigen 
weg m de literatuur wil vinden. Juist 
daardoor zou hij in staar zijn respect te 
krijgen voor de filosofische originaliteit 
en diepgang die Nusshanm vaak ook in 
haar interpretaties manifesteerr.' 

Met name in The therapy ofdesirevalt 
op hoezeer zij in staar is aandacht voor 
de literaire en argumentatieve aspecten 
van teksten re combineren en boven- 
dien filosofisch vruchtbaar te maken. In 
dit geval gaai het daarbij om de concep- 
rie van filosofie als therapie, diezij op 
verschillende manieren terugvindt hij 
de drie voornaamste scholen van de hel- 
lenisnsche filosofie: de sceptici, de epi- 
curisten en de stoici. Centraal in  de 
conceptie staat het gebruik van thera- 
peutische argumenten. Waarom zouden 
deze nodig zijn? Mensen zijn vaak psy- 
chisch in het ongerede geraakt door op- 
vattingen en waarderingen die hun 
wensen en gevoelens mede structureren. 
Filosofen kunnen, als artsen van de ziel, 
dit lijden verzachten of verhelpen door, 
strikt rationeel, argumenten in te zetten 
voor diagnose en psychische genezing, 
op een manier die specifiek is voor elke 



s 7 individuele panent. Deze behandeling 
zal het gevoelsleven van de patient moe- 
ten zuiveren van ongewenste cognitieve 
en affectieve elementen of, in de verder- 
gaande vormen (bijvoorbeeld de Stoa), 
deze zelfs van zijn gevoelsleven moeten 
bevrijden. Dit laatste klinkt natuurlijk 
bizar, maar Nussbaum laat zien dat de 
betrokken filosofen wel degelijk goede, 
zij het naar haar mening niet afdoende 
redenen hadden voor deze radicale the- 
rapie. 

Een voorbeeld vinden we in her der- 
de hoofdstuk van deze bundel. Daar 
wordt de tragedie Medea. van de stoische 
filosoof en staatsman Seneca besproken. 
Weer staat de liefde centraal, maar nu 
vooral alszij verraden wordt en in haar 
tegendeel omslaat. In schrille kleuren 
laat Seneca de heksenketel van elkaar 
doordringende en vervangende gevoe- 
lens - liefde, teleurstelling, verdriet, 
woede en wraakzucht en maar toch ook 
weer en nog steeds liefde -zien, die 
ontstaat in Medea als zij door Jason 
wordt verlaten voor een jongere en rij- 
kere vrouw. De boodschap is met zozeer 
dat we de liefde nu maar moeten mij- 
den omdat zij soms tot excessen zou lei- 
den. Nee, de liefde is inherent behept 
met de neiging tot excessen en niemand 
kan er zeker van zijn dat hij in staat is 
zich bij tegenslag te beheersen. 

Anderzijds heeft ook de poging zich 
n het stoische keurslijf op te sluiten en 
de passies te elimineren zijn pms: het le- 
ven dreigt vlak, 'stagnerend' en zonder 
spankracht te worden. Welke keuze je 
ook maakt, je zult spijt voelen over het 
niet gekozen alternatief. Zoals Nuss- 
baum in het interview zegt, deelt zij de 
stoische ethiekachter de therapie niet. 
Zij kiest voor het rijkere leven waarin de 
liefde met al haar risico's een centrale 
plaats houdt. Mocht het uit de hand lo- 

pen, dan rest slechts de poging te hegrij- 
pen en te vergeven: compassie en gena- 
de spreken hier bet laatste woord Dit 
christelijk aandoende element is nu de 
even onvermijdelijke als geeigende mo- 
rele respons op het besef dat Medea in 
ieder van ons kan opstaan als we de lief- 
de toelaten in ons leven Een soortgehjk 
betoog kan worden gehouden voor an- 
dere passies, zoals de woede. 

Nussbaums verwerping van de stoi- 
sche ethiek ontbeert een zorgvuldige 
analyse en is ongenuanceerd.* Als ik het 
goed begrijp, ziet zij wel wat in een 
stoisch kosmopolitisme, m elkgeval op 
het gebied van inter- en transnationale 
relaties. De commun~tarisnsche onÃ©n 
tatie op denkers uit de Oudheid, zoals 
we die bijvoorbeeld tegenkomen bij 
MacIntyre (Aristoteles) en Williams 
(Thucydides), wijst zij afvoor onze tijd, 
waarin 'etnisch geweld, genocidale oor- 
log en wijdverbreid gebrek aan respect 
voor demenselijke waardigheid' nog zo 
hardnekkig blijken. Zo besluit zij haar 
amkel over 'Kant and stoic cosmopoli- 
tanism' aldus: 

'Wanneer wij ons als filosofen wenden tot 
de klassieke oudheid ter verrijking van on- 

ze eigen politieke wereld, dan doen we er 

geloof ik beter aan om de Stoisch-Kanti- 
aanse ctadme van voorzichtig rationeel op- 

nmisme te volgen, dan in het oude Athene 
naar een paradigmavan politiek re zoeken, 
dat ons, zoals Wilhams srelt, slechts leidt 
n a  een contemplane van de verschrikkin- 
gen Er tip altijd te veel verschrikkingen, 

en her is al te eenvoudig ze re aanschou- 
wen Zoals Kant en zijn stÃ¶rsch leermees- 
t wisten, kunnen we ookophouden met 
aanschouwen en in piaars daarvan hande- 
len, iets nuttigs bijdragen aan hei alge- 
meen belang '' 



Of men deze wending of verschuiving 
in Nussbaums filosofie nu toejuicht of 
niet- ikzelf behoor overigens tot de eer- 
ste categorie - de vraag is hoe zij zich 
verhoudt tot haar elders en eerder uitge- 
dragen (neo-)aristotelianisme. Verklaart 
Nussbaum de particularistische kanten 
van Aristoteles gewoon buiten de orde 
(zoals 7ij in sommige teksten lijkt re 
doen) of ontdekt zij daarentegen een 
universalistische kern in Aristoteles' 
praktische ~ijsbegeerte?~ Wat de tweede 
mogelijkheid betreft is er een interes- 
sante hedendaagse parallel in de politie- 
ke filosofie: ook een communitarist als 
Walzer is een universeel gedeelde 'mini- 
male' morele kern gaan zien in de 'dik- 
ke' moralen die bijzondere gemeen- 
schappen constitueren. Hoe dat ook zij, 
een duidelijk antwoord op de gestelde 
vraag Inkt vooralsnog niet beschikbaar, 
n elk geval niet in deze bundel. 

Over het geheel genomen is dit boek 
er goed in geslaagd een aantrekkelijk en 
uitnodigend beeld ce geven van centrale 
filosofische preoccupaties van Nuss- 
baum De lezer die de uitnodiging aan- 
neemtwacht daarna niet alleen deken- 

nismaking met haar andere werk, maar R L L L N S ~ E S  

bovenal het avontuur zich zelf te gaan 
verdiepen in de filosofische en literaire 
teksten die Nussbaum zozeer hebben 
geinspireerd tot een aansprekende en 
originele filosofische werkzaamheid. 
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The moraliâ€ ofbappiness. Oxford, Oxford 
Un~versity Press 

3 M. Nussbaum (1997) Kant and sroic 
cosmopohtamsm In Joumalofpolitlcalphi- 
losopbyi11 (1997) 24-25, zie ook J. Cohen 
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