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HOOFDSTUKK 1: 
FILOSOFIE,, LITERATUUR EN NORMATIEVE OORDEELSVORMING 

1.11 Publie k deba t over literatuur , moraa l en politie k 

"Moedwill en kwade trouw bij blanke schrijvers - Niemand heeft nog oog voor het 
vreemde"" kopte de Boekenbijlage van NRC-Handelsblad boven een artikel van Anil 
Ramdass op 14 maart 1997. "Eerherstel voor de ivoren toren - Literatuur vermag meer 
dann maatschappijkritiek" riep het Cultureel Supplement van dezelfde krant met Bas 
Heijnee uit op 18 april 1997. Twee koppen, die in al hun journalistieke kortademigheid 
aangevenn hoe verschillend er kan worden gedacht over de ethische en politieke rol van 
literatuur.. Mag je van literaire auteurs verwachten dat ze zich rekenschap geven van 
dee samenleving waarin hun werk wordt gepubliceerd? Kun je bijvoorbeeld, zoals Ram-
dass deed, van romanschrijvers vragen dat zij hun lezers inzicht geven in de denk- en 
leefwereldd van migranten in Nederland, en bijdragen aan het ontstaan van sympathie 
enn vertrouwen tussen verschillende bevolkingsgroepen? Of misken je dan, zoals Heijne 
betoogde,, dat literatuur een vrijplaats is, waar de verbeelding en niet moraal of poli-
tiekk regeert? 

Hett grootste deel van de twintigste eeuw is de opvatting die Heijne verwoordt 
dominantt geweest, althans onder literatuurcritici en -theoretici.1 Literatuur zou, net als 
anderee kunstvormen, autonoom zijn en uitsluitend op basis van esthetische criteria 
beoordeeldd moeten worden. Literatuur staat dus niet ten dienste van een extern doel, 
zoalss de zoektocht naar waarheid of de morele verbetering van de mensheid. Gema-
tigdee esthettcisten erkennen dat sommige literatuur, zoals het genre van de realisti-
schee roman, zich wel voor beoordeling op waarheidsgehalte of morele kwaliteit leent, 
maarr zij betogen dat ook in dergelijke gevallen de esthetische kwaliteit van het boek 
vooropp dient te staan. 

Dezee esthetische literatuuropvatting is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Tot 
dee achttiende en ook in een deel van de negentiende eeuw was het heel gewoon om 
inn termen van 'morele verheffing' over literatuur te denken. Literatuur onderscheidde 
zichh tot die tijd ook nog niet zo duidelijk van bijvoorbeeld filosofie en geschiedschrij-
ving.. In de loop van de achttiende eeuw begon de literatuur zich als domein af te ba-
kenenn van andere soorten teksten. Bij die afbakening werd het fictieve en expressieve 
karakterr van literaire teksten aangewezen als hun onderscheidende kenmerk. Tegelij-
kertijdd ontwikkelden zich instituties als de literaire kritiek en het uitgeverswezen, waar-
doorr de zelfstandigheid van het literaire domein ook maatschappelijk vorm kreeg.2 

Dezee afbakening van het literaire domein bracht echter ook een afnemende relevantie 
vann literatuur voor andere maatschappelijke domeinen met zich mee. Toen men in de 
loopp van de negentiende eeuw literatuur steeds meer in termen van /'art pour/'art ging 
zien,zien, kwam de gedachte van de belangeloosheid en het niet-instrumentele karakter 
vann literatuur centraal te staan. Die gedachte werkte feitelijk twee kanten uit: literaire 
schrijverss konden er hun pleidooi voor een eigen domein mee ondersteunen, terwijl 
diezelfdee gedachte het de vertegenwoordigers van kerk en staat makkelijker maakte 
dee autonomie van literatuur te tolereren. Het is immers gemakkelijker tolerant te zijn 
tenn opzichte van literatuur die geen sociale of politieke relevantie heeft (of althans niet 
zegtt te hebben), dan ten opzichte van literatuur die zich uitdrukkelijk in het publieke 
debatt mengt. 
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Diee literaire vrijstaat is uiteraard niet zonder slag of stoot tot stand gekomen; 
err zijn ook in Nederland nog lang (met name religieuze) subculturen geweest waarbin-
nenn literatuur wel degelijk aan een moreel en/of politiek oordeel werd onderworpen. In 
dee tweede helft van de twintigste eeuw moesten zoweJ Hermans als Reve zich nog 
voorr de rechter verantwoorden wegens belediging van de volgelingen van het katho-
liekee geloof. Dat leken echter de laatste stuiptrekkingen van de normatieve literatuur-
opvattingg te zijn, die door het overgrote deel van de literatuurcritici en -theoretici toen 
all als achterhaald werd beschouwd. 

Tochh lijkt er inmiddels iets te zijn veranderd; de kritiek van Ramdas op het 
werkk van Zwagerman staat niet op zichzelf. De Rushdie-affaire, in 1989, maakte veel 
literatorenn ervan bewust dat literaire autonomie minder vanzelfspreekt dan zij tot dan 
toee geneigd waren te denken.3 Dat leidde tot hernieuwde pleidooien voor garanties 
vann het recht op vrije meningsuiting van schrijvers, waar ook ter wereld. Tegelijkertijd 
lijktt de Rushdie-affaire te hebben bijgedragen aan het besef dat dergelijke juridische 
garantiess publiek debat over de ethische en politieke waarde van literatuur niet in de 
wegg hoeven te staan. In het decennium na de Rushdie-affaire zijn er in Nederland in 
elkk geval met enige regelmaat publieke debatten gevoerd over de morele of politieke 
ladingg van literaire werken, met name van realistische romans. Te denken valt aan de 
discussiess over het kinderboekenweekgeschenk van 1991, Thea Beckmanns Het won-
derder van Frieswijck. In dat boekje spraken niet alleen de vijftiende eeuwse personages, 
maarr ook de verteller voortdurend over 'de Moriaan' of *neger(tje)', hetgeen door critici 
alss een ongewenste bevestiging van racistische stereotypen werd beschouwd.4 Van 
recenterr datum is de voortdurende discussie over de vraag in hoeverre JJ. Voskuils 
romancycluss Het Bureau het leven aan een onderzoeksinstituut nu op de hak neemt of 
niet.. En hoogst actueel, maar ook enigszins curieus is de discussie over de antisemiti-
schee lading van de roman Danslessen van Pieter Waterdrinker. Deze discussie Is vooral 
geëntameerdd door het Openbaar Ministerie. De zaak begon met een klacht van de 
burgemeesterr van Zandvoort, die zich gekwetst voelde door de zijns inziens antisemiti-
schee aanduiding 'joodje', die een personage met dezelfde naam en functie als hij 
(maarr in een andere tijd) in dit boek krijgt toegevoegd. Het Openbaar Ministerie voeg-
dee daar de aanklacht 'belediging van het joodse volksdeel' aan toe. Nadat de schrijver 
Inn hoger beroep van beide aanklachten is vrijgesproken, besloot het Openbaar Ministe-
rierie in januari 2000 de zaak voor te leggen aan de Hoge Raad, en dat lijktt het publieke 
debatt pas echt op gang te hebben gebracht.5 

Sommigee critici zullen geneigd zijn deze kennelijke heropleving van ethische en 
politiekee literatuurkritiek uit te leggen als een symptoom van drang naar 'politieke cor-
rectheid':: alles wat naar stereotypering van minderheidsgroepen zweemt zou vanuit 
hett politiek correcte perspectief veroordeeld moeten worden, zelfs als het om fictie 
gaat.. Hoewel er soms inderdaad simpelweg bestaande normatieve opvattingen aan de 
verhaallijnn of de woordkeus van een roman worden opgelegd, doet deze uitleg geen 
rechtt aan de uiteenlopende manieren waarop veel recente normatieve literatuurkritiek 
dee ethische of politieke 'boodschap' van romans lokaliseert De politieke correctheids-
verklaringg kijkt vooral naar die gevallen waarin de boodschap wordt gezocht in het 
stereotyperendee karakter van de inhoud van de tekst, zoals in de kritiek op de roman 
vann Waterdrinker. Die boodschap kan echter ook worden gelokaliseerd in de vorm of 
dee stijl van de tekst; zoals Ramdas in zijn kritiek op De buitenvrouw heeft laten zien: 
dezee roman is volgens hem zo geconstrueerd dat je als lezer geen enkele mogelijkheid 
hebtt je in te leven in de Surinaamse Iris, omdat elke toegang tot haar gedachtenwe-
reldd je wordt ontzegd. En precies dat is wat hij op het boek tegen heeft: het verruimt 
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dee denkwereld van de gemiddelde (blanke, autochtone) lezer op geen enkele wijze.6 

Dee interessantste normatieve literatuurkritiek is echter die waarin vorm en inhoud ge-
zamenlijkk worden geanalyseerd. Dat gebeurt bijvoorbeeld in sommige besprekingen 
vann Het bureau, waarin de vraag wordt gesteld welk effect er precies van de objective-
rende,, minutieuze beschrijving van de gebeurtenissen op het instituut uitgaat: werkt 
dezee zuiver registrerende schrijfstijl nu objectiverend of ironiserend (of zelfs vernieti-
gend),, en als dat laatste het geval is, in hoeverre zondert de tekst hoofdpersoon 
Maartenn Koning (Voskuils alter ego) dan van die ironie uit?7 

Dee toenemende aandacht binnen recente normatieve literatuurkritiek voor de 
'stijl'' of Vorm' van een literair werk als belangrijk element van de ethische of politieke 
boodschap,, is mijns inziens een interessante nieuwe ontwikkeling. De huidige norma-
tievee literatuurkritiek onderscheidt zich hiermee van normatieve literatuurkritiek uit het 
verleden,, die meestal geen enkel oog had voor de literaire vorm. Zo vielen negentien-
de-eeuwsee Victoriaanse critici over al te expliciete beschrijvingen van seksuele ervarin-
genn en religieuze critici over godslasterlijke uitspraken van personages, zonder dat zij 
daarbijj enige moeite deden die beschrijvingen of uitspraken in de context van het lite-
rairee werk te zien. En werden vooral die boeken door deze critici gewaardeerd, waarin 
err geen enkel misverstand over kon bestaan dat de hoofdpersoon standvastig en braaf 
weerstandd bood aan alle mogelijke verlokkingen en verleidingen. Zodra ook de vorm 
vann een roman in ogenschouw wordt genomen, blijkt de potentiële ethische of politie-
kee boodschap van literatuur meestal een stuk minder eenduidig en expliciet. De 
meestee goede romans laten zich op de keper beschouwd niet zo makkelijk gebruiken 
voorr expliciet didactische doeleinden; het is dan ook niet voor niets dat boeken met 
eenn al te duidelijke boodschap tegenwoordig vooral worden beschouwd als slechte 
literatuur. . 

Dee recente normatieve literatuurkritiek begint niet met enkele bij voorbaat 
vaststaandee normen om die vervolgens te gebruiken als maatstaf voor de uitspraken 
enn handelingen in het verhaal, maar maakt een beweging in omgekeerde richting. Zij 
vraagtt zich af welk effect de inhoudelijke en de stilistische kenmerken van het boek op 
dee normatieve oordeelsvorming (hieronder versta ik ethische, politieke en juridische 
oordeelsvorming)) van de lezer kunnen bewerkstelligen. Het gaat dan niet onmiddellijk 
omm een substantiële verandering van opvatting die het boek bij de lezer teweeg kan 
brengen,, maar om de manier waarop diens mentale capaciteiten, zoals inlevingsver-
mogen,, verbeeldingskracht of bepaalde emoties, worden aangesproken. Deze vermo-
genss worden zelf als normatief relevant beschouwd.8 

Dezee meer 'procedurele' benadering van de normatieve literatuurkritiek heeft 
alsals voordeel dat er over de morele of politieke lading van een werk gesproken kan 
wordenn zonder dat er bij voorbaat overeenstemming bestaat over de substantiële ethi-
schee of politieke criteria waaraan het zou moeten voldoen. Terwijl kritiek op de 'in-
houd'' van een boek vaak vooral een bevestiging is van reeds bestaande overtuigingen, 
kann een analyse van de manier waarop het boek de lezer die boodschap laat ontdek-
ken,, de vraag naar de juistheid van het uiteindelijke antwoord openlaten. Het gaat er 
dann eerst om te beoordelen of de manier van oordeelsvorming waartoe het boek aan-
zet,, adequaat is. Pas dan kan de vraag worden gesteld of de uiteindelijke boodschap in 
hett licht van die procedure gerechtvaardigd is. In een samenleving die een homogeen 
enn collectief gedeeld normatief kader ontbeert, maar die niettemin in gesprek wil blij-
venn over normatieve kwesties, kan deze vorm van literatuurkritiek een waardevolle rol 
spelen. . 
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Hoewell er steeds meer voorbeelden van deze procedurele normatieve litera-
tuurkritiekk voorhanden zijn, is er nog nauwelijks een systematische uiteenzetting be-
schikbaarr van de verschillende manieren waarop stijl en inhoud van literaire teksten 
aann normatieve oordeelsvorming kunnen bijdragen. De literaire critici zelf onthouden 
zichh meestal van generaliserende uitspraken over het verband tussen stilistische ken-
merkenn van literaire teksten en de vermogens van normatieve oordeelsvorming. Bo-
vendienn laten zij zich niet uit over de vraag welke van die vermogens voor goede nor-
matievee oordeelsvorming vereist zijn, met andere woorden, hoe een goede procedure 
vann normatieve oordeelsvorming er uit zou zien. Binnen de literatuurtheorie is Booth 
(19611 en 1988) de enige die veel aandacht aan de kwestie besteedt. In The Company 
WeWe Keep. An Ethics of Fiction (1988) bespreekt hij tal van elementen in literaire wer-
kenn die de normatieve oordeelsvorming kunnen beïnvloeden. Hij spitst zijn betoog 
echterr toe op de mogelijke invloed van literatuur op de karaktervorming van de lezer, 
diee maar één onderdeel van het proces van normatieve oordeelsvorming behelst Wie 
eenn systematische uiteenzetting wil van de wijze waarop normatieve oordeelsvorming 
plaatsvindt,, van de eisen waaraan goede oordeelsvorming zou moeten voldoen, en van 
dee vermogens die daarvoor vereist zijn, kan beter te rade gaan bij de filosofie. 

1.22 Filosofisc h deba t ove r literatuur , moraa l en politie k 

Binnenn de filosofie wordt al geruime tijd een debat gevoerd dat op veel punten raak-
vlakkenn vertoont met het publieke debat over de wenselijkheid van normatieve litera-
tuurkritiek.. Verschillende hedendaagse filosofen, zoals Maclntyre, Nussbaum, Rorty en 
Taylor,, hebben gesuggereerd dat literatuur beter dan filosofie in staat is om de reflec-
tiee van de lezer op ethische en politieke kwesties op een zinvolle manier te stimuleren.9 

Hunn veronderstelling is dat de concrete karakters, situaties en gebeurtenissen die de 
lezerr in literaire teksten krijgt voorgeschoteld veel meer praktische relevantie hebben 
voorr het alledaagse leven dan de abstracte en algemene deliberaties waarmee filoso-
fenn principes voor het handelen proberen te funderen. Daarbij verwijzen ze niet alleen 
naarr de inhoud van filosofische en literaire teksten, maar ook naar de vorm en stijl 
waarinn deze zijn geschreven. Een literaire tekst trainf als het ware andere onderdelen 
vann het normatieve oordeelsvermogen dan een filosofische tekst, en juist de vermo-
genss die door literatuur worden aangesproken zijn in het dagelijks leven het hardst 
nodig.. Literatuur vormt volgens deze filosofen dan ook op zijn minst een aanvulling op 
filosofiee als onderdeel van ethische en politieke educatie; ze zou daarin misschien zelfs 
well een belangrijker rot dan filosofie moeten spelen. 

Nett als recente literatuurcritici leggen deze filosofen dus een verband tussen de 
stijll van teksten en de rol die zij kunnen spelen in de scholing van het normatieve oor-
deelsvermogen.. Dat er zoveel filosofen geïnteresseerd zijn in de normatieve rol van 
Rteratuur,, heeft alles te maken met onzekerheid over de vraag wat filosofie nu eigen-
lijkk is en wat zij zou moeten zijn. Filosofen als Rorty, Maclntyre, Nussbaum en Taylor, 
hoee verschillend verder ook, zijn allemaal van mening dat het traditionele filosofische 
projectt om het menselijk weten en handelen van absolute fundamenten te voorzien, is 
misluktt en tn deze oude vorm moet worden opgegeven.10 Het filosofische streven naar 
hett blootleggen van fundamenten, is volgens hen niet alleen uiterst speculatief, maar 
levertt vooral ook weinig praktisch relevante inzichten op. Op het gebied van moraal en 
politiekk heeft de filosofie vooral abstracte en formele inzichten gegenereerd over de 
wijzee waarop normen en waarden rationeel onderbouwd kunnen worden, inzichten die 
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aanspraakk maken op universele geldigheid. De facto blijkt echter steeds weer dat die 
inzichtenn ontmaskerd kunnen worden als aan tijd en context gebonden constructies, 
diee door hun abstracte karakter bovendien maar weinig opleveren voor het alledaagse 
normatievee oordelen en handelen. Sterker nog, ze hebben soms zelfs destructieve ef-
fectenn op bestaande handelingspraktijken, omdat de nuances en de contextgevoelig-
heidd daarvan verloren dreigen te gaan als men zich in het handelen uitsluitend op en--
kelee abstracte principes zou verlaten. De genoemde auteurs streven dan ook naar een 
vormm van denken die wellicht minder pretentieus is, maar in elk geval ook dichter bij 
dee complexe en veelvormige wereld van alledag blijft. 

Allemaall zien zij op een of andere manier de literatuur als het domein waarin 
zo'nn andere vorm van denken vorm heeft gekregen. Rorty meent dat de personages in 
romanss door hun concreetheid voor ons veel herkenbaarder zijn als medemens dan 
welkk filosofisch mensbeeld ook, en dat zij ons daardoor veel gevoeliger weten te ma-
kenn voor wreedheid tussen mensen dan filosofische abstracties ooit zouden kunnen 
(1989,, 94). Nussbaum oppert dat juist de aandacht voor de concrete context van een 
personagee literaire auteurs behoedt voor het doen van ongerechtvaardigde generalise-
rendee uitspraken (1990a, 166-67). En Maclntyre en Taylor zien overeenkomsten tus-
senn de narratieve basis van het verhaal en de wijze waarop wij in het leven van alle-
dagg zin proberen te geven aan onszelf en ons leven (1981, 212 en 219; 1989, 47). 
Terwijll veel traditionele filosofie afstand neemt van het rommelige en verwarrende 
leven,, zou literatuur dus juist heel dicht bij die verwarring blijven. Haar oplossingen' 
zijnn wellicht minder radicaal, maar juist daardoor ook beter te hanteren binnen be-
staandee levensvormen. Voor vrijwel alle genoemde denkers is dat de aanleiding om 
meerr of minder expliciet te suggereren dat wie zich tot boeken wendt voor ondersteu-
ningg bij het beantwoorden van de vraag *hoe te leven?', beter een literair dan een filo-
sofischh werk ter hand kan nemen. 

Hett is echter nog maar de vraag of die wending naar de literatuur in plaats van 
dee filosofie niet wat voorbarig is. Zoals Habermas terecht heeft gesteld, miskent het 
ideee dat filosofie altijd een zoektocht naar transcendente, onveranderlijke waarheid 
behelst,, dat er binnen de filosofie inmiddels een grote variatie aan vormen van denken 
bestaatt (Habermas 1985, 246-247). Wie in de geschiedenis van de filosofie wat verder 
kijktt dan de canonieke namen, zal overigens zien dat die variatie er feitelijk altijd is 
geweest.. Maar zelfs los daarvan kan worden geconstateerd dat veel filosofen in de 
loopp van de twintigste eeuw van deze enge filosofie-opvatting zijn gaan afwijken: zij 
zijnn zich bewust geworden van het feit dat het zoeken naar transcendente fundamen-
tenn vergeefs is en proberen meer bescheiden, empirische en context-afhankelijke ant-
woordenn op oude filosofische vragen te geven. Wie bezwaren heeft tegen de onfeil-
baarheidspretentiess van de filosofie kan dus ook binnen de filosofie naar alternatieve 
vormenn van reflectie op zoek gaan. 

Datt wil echter niet zeggen dat de wending naar literatuur geheel onzinnig is. 
Zoalss ik al aangaf, vormt niet alleen het speculatieve karakter van veel traditionele 
filosofie,filosofie, maar ook haar abstracte en gedistantieerde stijl van denken en schrijven 
aanleidingg om op zoek te gaan naar andere denk- en schrijfvormen. Die stijl is zeer 
gangbaarr gebleven, ook al zijn de ambities van de filosofische auteurs in veel gevallen 
well getemperd. Zij stellen namelijk nog altijd de vraag naar de geldigheid van algeme-
nee handelingsprincipes, en die vraag op zichzelf verwijdert de vraagsteller van de 
complexee werkelijkheid waarin gehandeld moet worden, ongeacht of het antwoord 
wordtt gefundeerd in het wezen van de menselijke Rede of in de consensus die in een 
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hypothetischee overlegsituatie bereikt kan worden. De praktische relevantie van veel 
hedendaagsee ethische en politieke filosofie blijft daardoor gering. 

Ditt tweede bezwaar wordt dus niet zonder meer weggenomen als filosofen be-
scheidenerr antwoorden gaan geven; het zijn de vragen zelf die anders geformuleerd 
moetenn worden. Wie op zoek is naar een vorm van reflectie die aanknopingspunten 
biedtt voor praktisch handelen, moet zich in die reflectie op een of andere manier re-
kenschapp geven van de concrete situaties waarin gehandeld wordt en van de institu-
ties,, praktijken en culturen die het alledaagse handelen sturen. In dit licht bezien ligt 
hett inderdaad voor de hand om naar de literatuur (of beter: naar bepaalde literaire 
genres)) te wijzen als een domein waarbinnen op het menselijk leven wordt gereflec-
teerdd in een vorm die zich gemakkelijk laat vertalen naar de alledaagse ervaring van 
dee lezer. 

1.33 Nussbau m ove r het goed e leven en normatiev e oordeelsvormin g 

Dee filosoof die de meest uitgewerkte en mijns inziens ook de meest interessante idee-
enn heeft ontwikkeld over de rol van filosofie en literatuur in normatieve oordeelsvor-
ming,, is Martha Nussbaum. In ieder geval gaat zij van de hierboven genoemde filoso-
fenn het diepst in op de mogelijke relatie tussen de vorm of stijl van teksten en de wijze 
waaropp zij het normatieve oordeelsvermogen aanspreken. Zij combineert in haar werk 
eenn grondige kennis van de klassieke en de hedendaagse filosofie met interessante 
besprekingenn van literaire werken.11 Hoewel haar interesse voor literatuur kan worden 
gesitueerdd tegen de hiervoor geschetste achtergrond van twijfel aan de praktische 
relevantiee van veel ethische en politieke theorieën, onderscheidt haar benadering zich 
vann die van andere filosofen door haar aandacht voor de rol die literatuur kan spelen 
inn het proces wan normatieve oordeelsvorming. 

Nussbaumm benadert de normatieve filosofie vanuit de vraag: hoe te leven? De-
zee brede vraag naar het goede leven lag volgens haar ten grondslag aan de Griekse 
filosofie,, maar is in later eeuwen steeds meer vernauwd tot de vraag welke handeling 
inn een concrete situatie al dan niet moreel of politiek geoorloofd is. Omdat haars in-
zienss door deze vernauwing tal van relevante aspecten van het goede leven uit beeld 
dreigenn te verdwijnen, probeert ze de invalshoek van de klassieken te rehabiliteren (FG 
1-8,, LK 23-29). Uiteraard zijn er in de klassieke tijd ook al uiteenlopende antwoorden 
opp de vraag naar het goede leven gegeven. Nussbaum presenteert haar werk als een 
hedendaagsee variant van het Aristotelische antwoord. Het werk van Aristoteles biedt 
volgenss haar een goed alternatief voor de abstracte en generaliserende hedendaagse 
normatievee filosofie. Uiteraard is er discussie mogelijk over de vraag in hoeverre Nuss-
baumss reconstructie van Aristoteles' opvattingen op alle fronten houdbaar is. Ik zal die 
kwestiee hier buiten beschouwing laten, omdat het er voor mijn betooglijn niet echt toe 
doett of deze opvattingen al dan niet in precieze vorm bij Aristoteles te vinden zijn. In 
hett hierna volgende neem ik dus Nussbaums lezing van Aristoteles over.12 Zij karakte-
riseertriseert de Aristotelische visie op de aard van het goede leven in grote lijnen aan de 
handd van vier kenmerken (LK 36-44; 1998b, 348). 

Allereerstt legt Aristoteles volgens Nussbaum de nadruk op het meervoudige en 
somssoms zelfs intern onverenigbare karakter van het goede. Het goede is niet eenduidig, 
maarr neemt tal van verschillende vormen aan, die zich niet laten herleiden tot ver-
schillendee kwantiteiten van een maatstaf, of zelfs maar tot een beperkt aantal maat-
staven.. Zo kan iemand bijvoorbeeld tegelijkertijd waarde hechten aan bevredigend 
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werk,, rijkdom, goede familierelaties en kunstgenot. De bevrediging die werk schenkt is 
echterr niet te vertalen in wat kijken naar kunst met ons doet; een gebrek aan het een 
laatt zich dan ook niet 20 maar compenseren door een overmaat van het ander. Sterker 
nog,, die waarden kunnen voortdurend met elkaar in conflict komen; conflicten die 
somss zelfs tragisch kunnen zijn. We moeten in ons leven daarom vaak afwegingen 
tussenn onvergelijkbare zaken maken. Direct gekoppeld aan deze constatering is het 
tweedee kenmerk van de Aristotelische praktische filosofie: de nadruk op de prioriteit 
vanvan het particuliere. Wat in een bepaalde situatie het goede is om te doen, kan vol-
genss Aristoteles niet voorafgaand aan die situatie in algemene zin worden berede-
neerd.. Alleen aan de hand van concrete situaties kan nauwkeurig, op een contextge-
voeligee manier worden bepaald wat ethisch relevant is, zoals ook alleen in concreto 
kann worden bekeken hoe die relevante aspecten in deze situatie zoveel mogelijk recht 
kann worden gedaan. Goede perceptie van de situatie is volgens Aristoteles de kern van 
praktischee wijsheid (phronesis), en Nussbaum volgt hem daarin. Emoties, en dat is het 
derdee kenmerk van Aristoteles' filosofie dat Nussbaum belicht, wordt een belangrijke 
roll in die perceptie toegedacht. Emoties zijn geen blinde krachten die ons op irrationele 
wijzee sturen, maar hebben een cognitief karakter: ze zijn gekoppeld aan waarde-
opvattingen.. We worden jaloers als iemand iets heeft waarover wij zelf niet beschik-
ken,, maar waaraan we grote waarde hechten; we worden bang als we menen dat iets 
vann waarde bedreigd wordt door gevaar dat we niet kunnen afwenden. De waarden 
diee in het geding zijn, zijn veelal verbonden aan zaken en mensen buiten ons zelf, die 
wijj niet volledig kunnen beheersen. En dat is volgens Nussbaum dan ook meteen het 
vierdee en laatste kenmerk van de Aristotelische filosofie: gebeurtenissen die wij niet 
volledigg beheersen en waarvoor we nooit volledig verantwoordelijk kunnen worden 
gesteld,, worden toch als ethisch relevant aangemerkt. Het goede is verbonden aan 
zakenn die onderhevig zijn aan tuchè, dat wil zeggen aan toevallige, onbeheersbare 
gebeurtenissen.gebeurtenissen. Het goede is daardoor ook onbestendig en kwetsbaar. Reflectie op het 
goedee leven dient die kwetsbaarheid in ogenschouw te nemen. 

Nussbaumm plaatst deze Aristotelische visie op de aard van het goede leven te-
genoverr filosofische theorieën die het goede als iets eenduidigs en algemeens opvat-
ten,, dat door de rede te bevatten en te beheersen is. Volgens deze theorieën kan 
normatievee oordeelsvorming worden gezien als een vorm van ethische of politieke re-
kenkunde:: door het goede te reduceren tot een of enkele algemene principes en op 
basiss hiervan handelingsregels te formuleren, zouden concrete situaties simpelweg 
onderr die regels gesubsumeerd kunnen worden, waaruit dan automatisch een hande-
lingsadviess kan volgen. Dit idee van een ethische of politieke 'rekenkunde' is volgens 
Nussbaumm in de geschiedenis van de filosofie zeer invloedrijk geweest. Aristoteles' 
voorgangerr Plato heeft volgens haar bijvoorbeeld in de Protagoras al getracht zo'n 
systeemm te ontwikkelen (FG 89-121).13 Plato herdefinieert het goede op zo'n manier 
datt het eenduidig en rationeel beheersbaar wordt. Hij lijkt de contingentie van het le-
venn op deze manier onder controle te krijgen, maar moet daarvoor wel een hoge prijs 
betalen:: die elementen van het goede die zich niet laten beheersen, moeten buiten 
onss ideaal van het goede leven worden gehouden. Niet de liefde voor de schoonheid 
vann de onberekenbare Alribiades, maar de liefde voor de stabiele Idee schoonheid 
moett als goed worden beschouwd (FG 184-195). Het Platoonse streven naar een een-
duidigee formulering van het goede heeft volgens Nussbaum een vervolg gekregen in 
tall van filosofische, economische en politiek-theoretische pogingen een ethische, dan 
well politieke rekenkunde te ontwikkelen. Erfgenamen van of op zijn minst met Plato 
verwantee geesten zijn volgens haar te vinden in het Hellenisme (Epicurus, Lucretius en 
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dee stoïci ; TD 102-279 en 316-483), het negentiende-eeuws e utilism e (Bentham , Sidg -
wick ;;  PJ 15-19; LX 109) en in de neo-Kanttaans e ethiek (Rawls ; LK 174-175), maar 
ookk in de rationel e keuzetheori e (Becker , Posner ; PJ 17-19,48).M 

Volgen ss Nussbau m schie t zo'n ethisch e rekenkunde , hoe aanlokkelij k ook , te-
kor tt  als reconstructi e van het alledaags e handelen . "Lif e is paintin g a picture , not doin g 
aa sum" , citeer t zij instemmen d Oliver Wendel l Holmes (PJ xix) . Het gaat er daarbi j niet 
alleenn om dat deze reconstructi e geen rech t doet aan wat wi j feitelij k doen als we ons 
eenn oordee l over een situati e vormen . Ook als ethisch e rekenkund e word t uitgeleg d als 
eenn normatie f ideaal , dus als een rationel e in plaats van een empirisch e reconstructi e 
vann het proce s van normatiev e oordeelsvorming , zijn er normatiev e en praktisch e be-
zwarenn tegeni n te brengen . Nussbau m noemt er vier . Het eerste en belangrijkst e be-
zwaarr  dat ze aanvoer t is al genoemd : verwezenlijkin g van dit ideaal verg t een ver-
gaandee herdefinitie van wat wij als het goede beschouwen. Het leven word t dan mis -
schie nn wel beheersbaarder , maar ook een stuk minde r rijk.  Het zou volgen s Nussbau m 
zelfss  nauwelijk s nog herkenbaa r zijn als een menselijk leven (FG 341-42, LX 53, 66, 
365-391).. Maar zelfs als we bereid zouden zijn zo'n radical e herdefiniti e te accepteren , 
blijve nn andere bezwaren overeind . 

Nussbaum ss  tweede bezwaar tegen de ethisch e en politiek e rekenkunde s betref t het 
generaliserendegeneraliserende karakte r van de normatiev e principe s en regels die een ethisch e re-
kenkund ee schrage n (FG 302-303; LX 38-39, 66-73, 90-96; PJ 46-47, 86-87). In een 
regell  worden , door te abstrahere n van bepaald e kenmerken , meerder e situatie s onder 
eenn noemer gebracht , waaraan een bepaald handelingsvoorschrif t word t gekoppeld . 
Zulkee normatiev e regels hebben de vorm : 'als x, dan / . Een systee m met regels van 
diee vorm is volgen s Nussbau m op zichzel f echte r ontoereiken d als gids voor ons oor -
delenn en handelen , omda t situatie s zich altij d in concret o voordoen , en er dus op een 
off  andere manie r bepaald zat moeten worde n onder welke algemen e regel deze situa -
tiee valt . Soms kunne n concret e situatie s op het eerste gezich t zelfs onder meerder e 
regelss vallen ; dan zal er een afwegin g moeten worde n gemaak t tusse n verschillend e 
mogelijk ee interpretaties . Of er kan sprak e zijn van nieuw e situaties , die zich in het ge-
heell  niet in bestaand e categorieë n laten onderbrengen . In al dergelijk e gevalle n blijk t 
datt  regels hun eigen toepassin g niet vastleggen . 

Dee toepassin g van algemen e regels op specifiek e situatie s vereis t dan ook een 
praktisc hh oordeelsvermogen ; een vorm van percepti e die de specifiek e situati e waar-
neemt ,, de normatie f relevant e aspecte n signaleert , en die interpreteer t in het lich t van 
dee verschillende , op het eerste gezich t daarvoo r in aanmerkin g komende , algemen e 
regels .. Dit oordeelsvermoge n kan zelf niet regelgelei d zijn (dan zou het vraagstu k van 
dee toepasbaarhei d van regels zich immer s ad infinitum herhalen) . Het is deze percepti e 
diee Nussbau m met hulp van Aristotele s voor het voetlich t probeer t te halen . 

Algemen ee regels zijn echter niet alleen ontoereiken d als gids voor onze oor -
deelsvorming .. Wie veel op algemen e regels vertrouwt , riskeert  volgen s Nussbau m ook 
datt  men te gemakkelij k veronderstel t dat een situati e ongevee r identie k is aan wat 
menn eerder meemaakte . Daardoo r kunne n relevant e nuance s verlore n gaan, of nieuw e 
kenmerke nn over het hoof d worde n gezien (1983, 206-207). Met andere woorden : wie 
zichh voora l laat leiden door regels en de percepti e verwaarloost , zal de complexitei t en 
dee veranderlijkhei d van de wereld te weini g in ogenschou w nemen . Nussbau m bena-
druk tt  dan ook dat regels wel een rol kunne n spelen in de normatiev e oordeelsvorming , 
maarr  dat het daarbi j altij d moet gaan om vuistregels . Deze kunne n de aandach t In 
eerstee instanti e richting  geven , maar laten zich onder invloe d van nieuw e ervaringe n 
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steedss flexibel interpreteren, en alleen al om die reden doet toepassing van vuistregels 
eenn beroep op de perceptie. "In the end the general is only as good as its role in the 
correctt articulation of the concrete." (LK 95; zie ook 157-161) 

Overigenss heeft Nussbaum in de loop der jaren duidelijker gemaakt dat haar 
bezwaarr tegen generalisering vooral ethische regels treft; in het geval van oordeels-
vormingg over politieke kwesties moeten algemene regels een grotere rol spelen, alleen 
all omdat langdurige genuanceerde perceptie daar lang niet altijd mogelijk is (FG 304). 
Bovendienn benadrukt ze ook hoe belangrijk het is dat politieke regels minder gemak-
kelijkk te veranderen zijn dan ethische regels, omdat rechtszekerheid in het politieke en 
juridischee domein een groot goed is (FG 304-305; P3 117-118; 1992, 236; QL 257). 
Datt neemt echter niet weg dat ook in juridische en politieke procedures van regeltoe-
passingg perceptie volgens Nussbaum een prijzenswaardig vermogen is, vooral als het 
vermogenn dat beleidsmakers en rechters of juryleden in staat stelt zich de concrete 
situatiee van betrokken individuen voor te stellen (PJ 121). 

Nussbaumss derde bezwaar tegen de ethische en politieke rekenkunde betreft de uni-
verseleversele geldigheid'die vaak aan normatieve principes of regels wordt toegekend. Sinds 
Kantt is die universaliteit het criterium dat onderscheidt tussen 'Moral' en 'Sittlichkeif: 
moreell is alleen die handeling waarvan je kunt willen dat ze een universele wet wordt 
(1785/1994,, 57). Hedendaagse filosofen als Habermas en Hare hebben dit criterium 
overgenomenn door te stellen dat het tot de betekenis van morele termen als 'zou 
moeten'' en 'mogen' behoort dat voor de bijbehorende uitspraak universele geldigheid 
wordtt geclaimd (Habermas 1981a; Hare 1981). 

Omm Nussbaums bezwaren goed te begrijpen, moet die universele geldigheid 
duidelijkk worden onderscheiden van het algemene, generaliserende karakter van regels 
datt hierboven aan de orde was (LK 38-39, 67-68, 165-167). Algemeenheid heeft be-
trekkingg op het toepassingsdomein van de regel, dat door specificatie geleidelijk klei-
nerr kan worden gemaakt. De algemene regel 'alle literaire schrijvers zouden hun werk 
ongehinderdd moeten kunnen publiceren' (regel 1) kan bijvoorbeeld worden gespecifi-
ceerdd tot 'alle schrijvers die in India zijn geboren, in Groot Brittannië wonen en boeken 
schrijvenn die door moslims in India als kwetsend worden ervaren, zouden hun werk 
ongehinderdd moeten kunnen publiceren' (regel 2). De normatieve aanspraak van de 
algemenee regel blijft behouden in de gespecificeerde regel; alleen het aantal situaties 
(i.e.. het aantal schrijvers) waarop hij van toepassing is, wordt kleiner. Universaliteit 
heeftt daarentegen juist betrekking op de geldigheidsaanspraak die voor een regel 
wordtt gedaan. Universaliteit staat tegenover particulariteit, en anders dan bij de te-
genstellingg algemeen - specifiek is hier geen sprake van een glijdende schaal, maar 
vann een absolute tegenstelling. In de regel 'alle literaire schrijvers zouden hun werk 
ongehinderdd moeten kunnen publiceren' (regel 1) wordt een universele aanspraak ge-
daan:: deze regel wordt geldig geacht voor iedereen die schrijvers in hun werk zou 
kunnenn hinderen, waar ook ter wereld. Wordt die universele aanspraak losgelaten, dan 
zouu de regel kunnen luiden 'liberale democratieën zouden alle literaire schrijvers hun 
werkk ongehinderd moeten laten publiceren' (regel 3). In dit geval wordt er een aan-
spraakk gedaan die te maken heeft met het particuliere karakter en het ethos van de 
liberalee democratie, in plaats van met een universele moraal. Of het moreel gezien ver-
dedigbaarr is van niet-liberale staten te eisen dat zij schrijvers een soortgelijke vrijheid 
vann meningsuiting bieden, is hier, anders dan in regel 1 en 2, een open kwestie. De 
normatievee aanspraak die aan de particuliere regel 3 wordt verbonden, is een andere 
dann de aanspraak die in de universele regels 1 en 2 wordt geïmpliceerd. 
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Hett onderscheid is van belang om duidelijk te maken dat normen die aanspraak 
makenn op universele geldigheid, niettemin zeer specifiek kunnen zijn, zoals regel 2 
duidelijkk maakt. Wie problemen heeft met het generaliserende karakter van de meeste 
normatievee principes en regels kan dit ondervangen door deze nader te specificeren; 
menn hoeft in dat geval de universaliteitsaanspraak echter niet overboord te zetten. 
Haree (1981) heeft bijvoorbeeld geopperd dat het in principe mogelijk is een normatief 
systeemm van vergaand gespecificeerde, maar universeel geldige normen te ontwikke-
len,, waarin elke denkbare situatie zijn eigen specifieke norm zou kennen. 

Nussbaumm heeft echter niet alleen bezwaren tegen het generaliserende karak-
terr van normatieve regels en principes, maar voert ook een bezwaar tegen het streven 
naarr universele geldigheid aan. Dit streven zou in sommige gevallen ten koste gaan 
vann de erkenning van de uniciteit van personen en van de relatie die tussen de actor 
enn deze persoon bestaat (FG 304; LK 39-40, 72-73,167). Bijvoorbeeld in het geval van 
liefdesrelatiess kan het moreel verwerpelijk zijn te doen alsof iemand niet uniek ïs, alsof 
dee situatie principieel herhaalbaar zou zijn. In zulke gevallen kunnen juist de singula-
riteitt van deze ene persoon en de bijzondere, unieke en onherhaalbare relatie die ik 
mett hem of haar heb, cruciale overwegingen in de oordeelsvorming zijn. Volgens 
Nussbaumm behoren ze dat ook te zijn: je kunt je vader niet behandelen alsof hij een 
exemplaarr uit een algemene categorie personen is. In veel neo-Kantiaanse moraal-
opvattingenn worden zulke overwegingen echter als irrationeel en im-moreel afge-
daan.155 Nussbaums bezwaar tegen de universaliteitsaanspraak impliceert dus dat 'mo-
raal'' in de neo-Kantiaanse, universalistische betekenis in intieme relaties op een grens 
stuit t 

Datt wil echter niet zeggen dat Nussbaum zich tegen het streven naar universele 
geldigheidd op zich keert. In haar vroege werk lijkt dat soms wellicht het geval te zijn, 
maarr ook daar zijn de voorbeelden die ze kiest om duidelijk te maken wat haar be-
zwaarr tegen universalisering is, altijd beperkt tot liefdes-, vriendschaps- en ouder-
kindrelaties.. In haar latere werk pleit ze er uitdrukkelijk voor om in politieke kwesties 
eenn universalistisch perspectief in te nemen. Een globale theorie over de kwaliteit van 
mensenlevenss kan volgens haar wel degelijk aanspraak maken op universaliteit en als 
zodanigg de basis vormen voor wereldomspannend politiek handelen (QL 241-250). Ook 
houdtt ze in haar recente werk een vurig pleidooi voor een kosmopolitische houding: 
wee zouden ons in onze politieke oordeelsvorming veel meer rekenschap moeten geven 
vann de gevolgen van ons handelen op wereldschaal. Het gaat er dan niet alleen om 
mensenn uit andere culturen te herkennen als mede-mensen, maar ook om de erken-
ningg van de grenzen van het eigen perspectief en de poging dit perspectief te verrui-
menn (LC 3-17, 131-144; CH 50-53, 67-70). Nussbaum blijft daarbij overigens wel de 
generaliseringscriticuss die ze altijd al is geweest: principes of waarden die aanspraak 
kunnenn maken op universele geldigheid moeten in concrete contexten altijd nader ge-
specificeerdd worden, en de uitwerking ervan kan dan ook van plaats tot plaats en van 
tijdtijd tot tijd verschillen (1992, 215; QL 256-260). Daarvoor is de perceptie nog steeds 
eenn onmisbaar vermogen. 

Hett vierde en laatste aspect van Nussbaums kritiek op alle ethische en politieke reken-
kundee betreft de filosofische verankering van universele principes en regels in een 
transcendenttranscendent of transcendentaal fundament Kants transcendentale universalisme was 
bijvoorbeeldd gebaseerd op zijn grote vertrouwen in de menselijke Rede als het on-
wankelbaree fundament van de moraal; scholastici baseerden de geldigheid van ethi-
schee regels op transcendente, religieuze inzichten. Nussbaum is van mening dat een 
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dergelijkk fundament als basis voor onze normatieve oordeelsvorming ontbreekt; te 
vaakk is gebleken dat een 'onwankelbaar' gefundeerd inzicht bij nader inzien toch be-
rusttee op aan tijd, cultuur of sekse gebonden perspectieven. Zoals ik in 1.2 al liet zien, 
staatt ze daarin niet alleen; het zoeken naar onfeilbare fundamenten voor normatieve 
oordeelsvormingg wordt tegenwoordig door de meeste filosofen verworpen. Net als 
Habermas,, Maclntyre, Derrida en anderen beseft Nussbaum dat het in de normatieve 
filosofiee niet langer moet gaan om onfeilbare ware inzichten, maar om geldigheidsaan-
sprakenn die waargemaakt moeten worden - al lopen de meningen over hoe dat dient 
tee gebeuren onmiddellijk weer uiteen. 

Ditt deel van Nussbaums bezwaren tegen ethische en politieke rekenkundes is 
dann ook het minst origineel, en ze besteedt er weinig expliciete aandacht aan. Het 
komtt vooral naar voren voor zover Nussbaum haar eigen opvatting van het goede le-
venn uitdrukkelijk zo'n 'aanspraak'-karakter meegeeft. Er is volgens haar niet zoiets als 
'hett wezen van de mens', dat als Archimedisch punt elke opvatting van het goede le-
venn fundeert. Op het ethische vlak betekent het doen van een universele geldigheids-
aanspraakk naars inziens niet veel meer dan datje bereid bent je oordeel over een con-
cretee situatie te verdedigen als geldig in alle identieke situaties. Omdat het oordeel 
volgenss Nussbaum, als het goed is, zeer nauw is gekoppeld aan deze ene situatie, zal 
dee gelegenheid om die universaliteitsaanspraak in andere situaties waar te maken zich 
echterr niet zo snel voordoen. Op het politieke vlak verbindt Nussbaum aan haar glo-
balee theorie van de kwaliteit van leven weliswaar universele aanspraken, maar ze ba-
seertt die op een empirisch, dus feilbaar fundament. De universaliteitsaanspraak gaat 
alleenn op zolang er geen tegenvoorbeelden kunnen worden gegeven van culturen 
waarinn bijvoorbeeld 'humor' niet wordt beschouwd als element van het goede leven 
(QLL 263-265; zie ook 1990b). Die universaliteitsaanspraak is bovendien alleen vol te 
houdenn als men de opvatting van het goede leven zeer algemeen houdt en verschil-
lendee culturen ruimte laat om deze algemene inzichten op verschillende manieren na-
derr te specificeren.16 

Nussbaumm verwerpt het project van de ethische en politieke rekenkunde dus omdat dit 
projectt een radicale herdefinitie van het goede vereist, en vanwege haar bezwaren 
tegenn het generaliserende, universaliserende en transcendente karakter van de ge-
bruiktee principes en regels. Ze zoekt naar een reconstructie van normatieve oordeels-
vormingg die beter aansluit bij de kenmerken die Aristoteles aan het goede leven toe-
schreef,, dat wil zeggen: naar een reconstructie die recht doet aan de complexiteit, de 
meervoudigheid,, en aan het contingente karakter van het goede. Met Aristoteles 
meentt Nussbaum dat het onmogelijk is a priori, algemeen beleid te formuleren om een 
goedd leven te bewerkstelligen; een mens zal steeds opnieuw in elke situatie moeten 
nagaann hoe het goede op dat moment het best gerealiseerd kan worden. Net als Aris-
toteless legt Nussbaum dan ook veel nadruk op het belang van perceptie: "the ability to 
discern,, acutely and responsively, the salient features of one's particular situation" (LK 
37).. Perceptie is het vermogen dat ons in staat stelt op een niet-deductieve manier in 
concretee situaties na te gaan wat het goede is en hoe we dat goede zoveel mogelijk 
rechtt kunnen doen. Zoals gezegd spelen emoties in die perceptie een belangrijke rol 
alss bron van informatie over mogelijk relevante waarden in een situatie (FG 307-309). 
Daarnaastt is met name ervaring (of die nu door ons zelf is ondergaan, dan wel is 
overgedragenn door anderen) nodig om die perceptie steeds scherper maken (LK 73-
75). . 
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1.44 Filosofi e en literatuu r als stijle n van denke n en schrijve n 

Dezee deliberaties over de juiste manier om het proces van normatieve oordeelsvorming 
tee reconstrueren, vormen de achtergrond voor Nussbaums interesse in literatuur. 
Nussbaumm wijst er namelijk op dat Aristoteles weliswaar het goede leven adequaat 
karakteriseertt en de noodzaak van perceptie om dat leven daadwerkelijk in goede ba-
nenn te leiden inzichtelijk maakt, maar dat het eerder de teksten van de klassieke tra-
gedieschrijverss dan die van de filosoof zelf zijn die het vermogen tot perceptie van de 
toeschouwerr ook werkelijk stimuleren (FG 14-15, 378-394). Toeschouwers (of lezers) 
vann een tragedie ervaren hoe het is om in een tragisch conflict terecht te komen; door 
zichh te identificeren met de personages en de bijbehorende emoties te ondergaan 
kunnenn zij ervaren wat in een bepaalde situatie elementen van het goede zijn, hoe 
dezee kunnen conflicteren en hoe kwetsbaar het goede leven daardoor is, zelfs voor 
personagess van goede wil. Omdat de identificatie altijd gedeeltelijk is, is de toeschou-
werr echter vaak ook beter dan de betrokken personages (en beter dan wanneer zijn of 
haarr eigen leven in het geding is) in staat om in te schatten hoe het best met zo'n 
situatiee kan worden omgegaan. De specifieke vorm en stijl van tragedies kan juist die 
vermogenss van de toeschouwer trainen die voor de normatieve oordeelsvorming in 
concretee situaties nodig zijn. 

Nussbaumm concludeert hieruit dat die vormen van filosofie (zoals de Aristoteli-
sche)) die benadrukken dat alleen in concrete situaties beoordeeld kan worden wat het 
goedee is, door niet-filosofische vormen van reflectie aangevuld zouden moeten wor-
den.. Deze aanvulling wordt niet alleen geboden door de klassieke tragedies, maar kan 
ookk worden verschaft door modernere literaire genres (LK 26-29, 45-49). Nussbaum 
voertt met name negentiende- en twintigste-eeuwse romanschrijvers op als erfgena-
menn van de tragedieschrijvers: de psychologische en/of sodaal-realistische romans van 
onderr meer Charles Dickens, Henry James of Marcel Proust scholen volgens Nussbaum 
hett oordeelsvermogen dat de lezer in concrete situaties nodig heeft (LX, PJ, passim^. 
Hett gaat er vooral om dat realistische personages gedurende een langere periode 
wordenn gevolgd in hun handelen, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan de con-
crete,, alledaagse aspecten van de omstandigheden waarin zij zich bevinden, maar ook 
aann hun gedachten, gevoelens, overwegingen, gedragingen en de consequenties daar-
van.. Romans tonen zo mogelijke mensenlevens, en de goede doen dat op zo'n manier 
datt ons alledaagse perspectief wordt doorbroken; ze maken dingen zichtbaar die ons 
inn het leven van alledag zouden ontgaan of geven er een net iets andere interpretatie 
aann (PJ 1-12). Dat betekent dat ze niet alleen laten zien hoe normatieve oordeelsvor-
mingg in concrete situaties in zijn werk kan gaan, maar dat ze zelf ook een beroep doen 
opp die vermogens van de lezer, zoals verbeeldingskracht, emoties en empathie, die 
noodzakelijkk zijn voor een scherpe perceptie. Zodoende scholen ze het oordeelsvermo-
genn van de lezer op twee manieren: 

"(T)h ee activitie s of imaginatio n and emotio n tha t the involve d reader perform s durin g the tim e of 
readin gg are not jus t instrumenta l to  mora l conduct , they are also example s of mora l conduct , In 
thee sense tha t they are example s of the typ e of emotiona l and imaginativ e activit y tha t good ethi -
call  conduc t Invdves. ' (1998b, 355) 

Literatuurr (meestal doelt Nussbaum vooral op de realistische roman) vermag in dit 
opzichtt iets dat filosofie zelf niet kan, ook de Aristotelische niet. 

Nussbaumss pleidooi voor een grotere rol voor literatuur binnen de normatieve 
filosofiee is dus nauw verbonden met haar ideeën over normatieve oordeelsvorming en 
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overr de wijze waarop deze kan worden gestimuleerd. Dat maakt haar werk, in verge-
lijkingg met dat van Rorty, Maclntyre en Taylor, interessant voor de recente normatieve 
literatuurkritiek.. Haar benadering onderscheidt zich van die van hen in minstens drie 
opzichten.. Samen vormen deze drie aspecten mijns inziens een veelbelovende en 
vruchtbaree manier om de rol van filosofische en literaire teksten in normatieve oor-
deelsvormingg te analyseren. 

AllereerstAllereerst schetst Nussbaum een duidelijk perspectief, dat haar in staat stelt de rol van 
filosofischefilosofische en literaire teksten in het proces van normatieve oordeelsvorming op een 
zinnigee manier te vergelijken. Ze benadert zowel filosofische als literaire teksten als 
voorstellenn voor onze omgang met wat de Grieken tudiè noemden, 'dat wat zo treff. 
Dezee term kan vertaald worden met toeval' of 'geluk' (in de zin van geluk hebben); hij 
duidtt aan dat een stand van zaken ook anders had kunnen zijn, dat wil zeggen niet-
noodzakelijkk is. Omdat toeval' en 'geluk' beide ook andere associaties met zich mee-
brengen,, zal ik tuchè hier vertalen met de meer technische term 'contingentie': iets dat 
contingentt is, is niet-noodzakelijk; het had ook anders kunnen zijn en heeft in die zin 
eenn toevallig karakter.17 

Hett goede leven, zo stelt Nussbaum in navolging van de Grieken, is niet alleen 
complexx omdat het goede meervoudig is, maar ook onderhevig aan die contingentie. 
Datt bemoeilijkt het menselijk streven naar een goed leven, omdat het goede voor zo-
verr het niet-noodzakelijk is, zich niet laat beheersen. Mensen zijn in hun streven naar 
hett goede dus afhankelijk van het toeval, van zaken die zij zelf niet onder controle 
hebben. . 

Zowell filosofische als literaire teksten kunnen volgens Nussbaum worden gele-
zenn als pogingen om op een of andere manier greep te krijgen op de complexiteit en 
dee contingentie van het goede leven. De filosofische reflecties van Plato, Kant of Bent-
hamm geven echter blijk van een heel andere benadering en leiden tot heel andere con-
clusiess ten aanzien van de omgang met de complexiteit en contingentie van het goede, 
dann de filosofische reflectie van Aristoteles of de literaire reflecties van Euripides of 
Henryy James. Volgens Nussbaum komt dit verschil van inzicht in veel gevallen niet 
alleenn in de inhoud van hun teksten naar voren, maar blijkt het ook uit de vorm waarin 
zijj de lezer aanspreken. 

Nussbaumss benadering van filosofie en literatuur als voorstellen voor onze om-
gangg met de complexiteit en contingentie van het goede leven, heeft het praktische 
voordeell dat de vergelijking van beide niet blijft steken in een vergelijking van appels 
mett peren. Uiteraard kunnen filosofische en literaire teksten ook vanuit andere per-
spectievenn worden gelezen en vergeleken, maar Nussbaum maakt aannemelijk dat 
haarr invalshoek interessante en informatieve interpretaties van deze teksten oplevert. 
Diee interpretaties zijn echter vooral ook interessant omdat Nussbaum met haar vraag-
stellingg een uiterst actueel en relevant probleem aansnijdt. De kwestie hoe in ethische 
enn politieke reflectie moet worden omgesprongen met de complexiteit en contingentie 
vann het menselijk leven is vandaag de dag nog even dringend, zo niet dringender, dan 
inn de tijd van de Grieken. De hedendaagse samenleving lijkt er immers alleen maar 
ingewikkelder,, onoverzichtelijker en minder vanzelfsprekend op te worden. 

Inn het licht van de ontbrekende ethische en politieke consensus is het boven-
dienn een belangrijk voordeel van Nussbaums benadering van filosofie en literatuur, dat 
zee geen specifiek antwoord op de vraag 'hoe te leven?' vooronderstelt. Het enige dat 
Nussbaumm claimt, is dat mensen op een of andere manier met de complexiteit en con-
tingentietingentie van het praktische leven moeten omgaan. Keer op keer onderzoekt ze welke 
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voorstellenn daartoe in de verschillende teksten explidet en implidet worden gedaan. 
Hoewell ze vrijwel altijd aangeeft welke tekst haar voorkeur heeft, blijkt ze er een 
meesterr In alle teksten serieus te nemen en de voor- en nadelen van alle voorstellen 
duidelijkk te maken. In ieder geval ontkomt ze op deze manier aan de zwakte van zo 
veell traditionele ethische en politieke literatuurinterpretaties, die instemming met be-
paaldee normen of principes bij voorbaat veronderstellen. 

Eenn tweede punt waarop Nussbaum zich onderscheidt van andere filosofen die litera-
tuurr een rol toekennen in morele en politieke educatie, maar ook van negenb'ende-
eeuwsee literatuurcritici als Friedrich Schiller of Matthew Arnold, is dat zij haar focus 
niett uitsluitend richt op de overdracht van substantiële waarde-opvattingen. Lezen is 
volgenss Nussbaum niet alleen een proces waarin waarden expliciet overgedragen of in 
hett handelen van personages geëxemplificeerd worden. Lezen zet ook aan tot een 
specifiekee manier van oordelen, doordat er een beroep wordt gedaan op specifieke 
vermogens.. Zo stimuleren filosofische teksten die een hoogst abstracte definitie van 
hett goede presenteren, het vermogen tot abstractie en deductief redeneren van de 
lezer,, terwijl een klassieke tragedie bijvoorbeeld diens inlevingsvermogen en de emo-
tiess aanspreekt. Teksten kunnen dus verschillende (combinaties van) vermogens aan-
spreken,, en afhankelijk daarvan trainen zij bepaalde elementen van het oordeelsver-
mogen. . 

Nussbaumss stelling is dat de vermogens die worden aangesproken vaak nauw 
samenhangenn met de al dan niet expliciete opvatting van de menselijke geest die de 
schrijverr van de tekst er op na houdt. In 'Fictions of the Soul' (LX 245-260) stelt ze 
bijvoorbeeldd dat een schrijver die een Platoonse opvatting van de ziel aanhangt, ge-
neigdd zal zijn teksten te schrijven die vooral een beroep doen op de autonome ratio, 
opp het vermogen tot distantie en abstractie, terwijl een literaire auteur als Proust juist 
dee nadruk legt op empathie en het ondergaan van emoties als weg naar waar inzicht 
inn je zelf en in de ander. Dat Plato zelf dialogen schreef die wel degelijk een beroep 
doenn op inlevingsvermogen en verbeeldingskracht, zij het niet zo op emoties, verklaart 
Nussbaumm uit het gegeven dat Plato wel wist dat zijn publiek nog niet die stabiele, 
intellectuelee autonomie van de ziel had bereikt die de burgers van zijn ideale staat zou 
kenmerkenn (LK 248 noot 3, 249). Haars inziens heeft de Platoonse opvatting van de 
ziell echter een diepgaande invloed gehad op teksten die in de loop van de filosofiege-
schiedeniss zijn geschreven, zodat binnen de normatieve filosofie tot ver in deze eeuw 
eenn neutraal-objectieve stijl gebruikelijk is geweest (LK 251). 

Doorr deze focus op de procedurele kant van het lezen te combineren met de 
vraagg naar de omgang met complexiteit en contingentie, schetst Nussbaum een beeld 
vann twee manieren van denken. De een probeert de praktische complexiteit en contin-
gentiee zoveel mogelijk te reduceren en wijst de menselijke ratio aan als het vermogen 
datt ons daartoe in staat stelt; de teksten die deze 'complexiteit- en contingentie-
reducerende'' denktrant vertegenwoordigen, doen dan ook vooral een beroep op die 
ratio,, op het vermogen tot abstractie, distantie en logisch deduceren, en veel minder 
opp de verbeelding, op inlevingsvermogen of op emoties. Daar staat een andere manier 
vann denken tegenover, die de praktische complexiteit en contingentie erkent en die 
meentt dat de mens over een scala aan vermogens beschikt waarmee hij of zij in con-
cretee situaties met complexiteit en contingentie kan omgaan. De teksten die deze 
'complexiteit-- en contingentie-tolerante' denktrant representeren, doen juist een be-
roepp op verbeelding, inlevingsvermogen en emoties, en veel minder op het vermogen 
tott abstractie en distantie. 
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Hett derde onderscheidende aspect van Nussbaums werk is haar aandacht voor de stijl 
vanvan filosofische en literaire teksten. Dit punt hangt nauw samen met het vorige: als de 
aandachtt niet zozeer is gericht op de directe overdracht van waarden via de inhoud 
vann een tekst, maar op de procedurele kant van het leesproces, ligt het voor de hand 
voorall naar de stijl van een tekst te kijken. Het is immers vooral van die stijl afhanke-
lijkk welke vermogens van de lezer al dan niet worden aangesproken. 

Hett bijzondere van Nussbaums werk is dat zij dit punt niet alleen serieus neemt 
inn het geval van literaire teksten, maar ook in dat van filosofische teksten. Traditioneel 
wordenn filosofische verhandelingen gezien als 'stijl-loos', in de positieve zin van het 
woord:: het zou daarin gaan om de inhoud, niet om de wijze waarop die inhoud wordt 
gepresenteerdd (of Verpakf, zoals de representanten van deze opvatting waarschijnlijk 
zoudenn zeggen). Nussbaum laat zien dat we zoiets alleen maar kunnen denken door-
datt een bepaalde 'objectief-wetenschappelijke' stijl in de filosofie zo de overhand heeft 
gekregen,, dat wij die niet eens meer als zodanig herkennen (LK 19-21). Diezelfde stijl 
heeftt ons lange tijd verhinderd om in te zien dat literatuur, waarin het alleen maar om 
Verpakking'' of 'spel met taal' zou gaan, ook een vorm van normatieve reflectie kan 
zijn.. Nussbaums benadering impliceert dus ook een herwaardering van de retorica. Zij 
plaatstt zich daarmee in een lijn van denken die in de geschiedenis van de filosofie vaak 
ondergesneeuwdd is geweest, maar die de laatste decennia nieuw leven is ingeblazen.18 

Wiee wil weten welk effect een tekst op de normatieve oordeelsvorming van de lezer 
kann hebben, zal volgens Nussbaum altijd ook de retorica van die tekst moeten onder-
zoeken,, of het nu om een filosofisch dan wel om een literair werk gaat. 

Doorr dit laatste aspect op zijn beurt met de twee voorgaande te combineren, wordt 
hett haast onvermijdelijk om Nussbaums tweedeling tussen enerzijds een stijl van den-
kenn en schrijven die aanstuurt op reductie van complexiteit en contingentie en ander-
zijdss een stijl van denken en schrijven die complexiteit en contingentie tolereert, te 
identificerenn met de tweedeling tussen filosofie en literatuur. Dat is niet helemaal te-
recht,, omdat Nussbaum zelf bij tijd en wijle duidelijk maakt dat er bij elk van de drie 
aspectenn (omgang met complexiteit en contingentie, gestimuleerde vermogens, 
schrijfstijl)) teksten zijn die afwijken van wat gangbaar is. De filosoof Aristoteles staat 
zekerr geen reductie van contingentie voor (FG 318-372); de literaire schrijver Beckett 
spreektt vooral het vermogen tot distantie aan (LK 296-306); de filosoof Seneca schreef 
tragediess met een zeer beeldende en gepassioneerde stijl (TD 439-483); en zo zijn er 
well meer uitzonderingen op de regel te noemen. Niettemin dringt het idee dat filosofie 
enn literatuur kunnen worden onderscheiden als stijlen van denken en schrijven die een 
heell verschillende rol spelen in onze reflectie op normatieve kwesties, zich bij lezing 
vann Nussbaums werk voortdurend op. 

1.55 Kanttekeninge n bi j Nussbaum s benaderin g 

Dee kracht van Nussbaums benadering van de rol van literatuur en filosofie in norma-
tievee oordeelsvorming is mijns inziens voor een belangrijk deel gelegen in haar nadruk 
opp de procedurele aspecten van die oordeelsvorming. Door na te gaan hoe teksten 
niett alleen een bepaalde inhoud overdragen, maar tevens bepaalde vermogens aan-
spreken,, weet ze enerzijds al te simpele moralisering te vermijden, terwijl ze ander-
zijdss duidelijk maakt dat de stijl van literaire en filosofische teksten een belangrijke 
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pijlerr vormt van het normatieve effect dat zij kunnen bewerkstelligen. Op een aantal 
puntenn lijkt Nussbaums benadering echter nog niet zo vruchtbaar als ze in principe zou 
kunnenn zijn. Dat heeft vooral te maken met het onuitgewerkte of eenzijdig uitgewerkte 
karakterr van een aantal cruciale stellingen. 

AllereerstAllereerst \s de centrale hypothese van Nussbaums werk, het idee dat er een verband 
bestaatt tussen de stilistische kenmerken van een tekst en de normatieve vermogens 
diee door die tekst kunnen worden aangesproken, in een aantal opzichten nogal vaag. 
Omdatt haar werk voor een groot deel bestaat uit besprekingen van specifieke filosofi-
schee en literaire teksten, worden zowel de stilistische kenmerken die een rol zouden 
kunnenn spelen als de vermogens die deel uitmaken van het proces van normatieve 
oordeelsvormingg meestal in de context van een concrete tekst besproken. Zowel in 
Love'sLove's Knowledge als in Poetic Justice geeft Nussbaum tal van voorbeelden van tekst-
kenmerkenn die een specifieke invloed op onderdelen van het oordeelsvermogen uitoe-
fenen.. Tot een systematische uiteenzetting van de mogelijke verbanden tussen stilisti-
schee kenmerken enerzijds en vermogens die relevant zijn voor oordeelsvorming ander-
zijds,, komt het echter niet, terwijl dat een beter begrip van de rol van filosofie en lite-
ratuurr in normatieve oordeelsvorming zeker ten goede zou komen. 

Inn Loves Knowledge (30-35) maakt Nussbaum wat de stilistische kant van het 
verhaall betreft wel een begin met een meer systematische uiteenzetting, door te in-
ventariserenn welke vragen gesteld kunnen worden om de vorm en stijl van teksten te 
analyserenn en te kunnen vergelijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen als: wie 
spreektt hier, vanuit welk perspectief, met welke mate van precisie en welke pretentie? 
Dezee vragen komen in de daarop volgende besprekingen van filosofische en literaire 
tekstenn in wisselende regelmaat aan de orde, maar de uitkomsten van die besprekin-
genn worden nergens systematisch met elkaar vergeleken. Bovendien ontbreekt een 
soortgelijkee inventarisatie van vermogens die een rol kunnen spelen bij normatieve 
oordeelsvorming.. Tegenover deductie stelt Nussbaum *hef (dat wil zeggen één) ver-
mogenn om een situatie in al zijn complexiteit en particulariteit te interpreteren (FG 
301).199 Ze benoemt dat vermogen in eerste instantie met Aristoteles als de *morele 
perceptie'.. Later wijst ze vaker op het belang van empathie, verbeeldingskracht, en 
emotiess als vermogens die op hun beurt ten grondslag liggen aan deze perceptie (LX 
54-105,, PJ 94-97, 36-46 en 72-75). Hoe deze vermogens zich precies tot elkaar en tot 
dee perceptie verhouden, blijft echter onduidelijk. Ook kent ze in later werk een grotere 
plaatss toe aan regelgeleide oordeelsvorming, zonder dat de vermogens die daarvoor 
nodigg zijn aan expliciet de orde komen (PJ 118-121, LC 138-39). Een globale schets 
vann de psychologie van normatieve oordeelsvorming zou geen overbodige luxe zijn. 

Eenn tweede kanttekening valt te plaatsen bij Nussbaums eenzijdige uitwerking van de 
vergelijkingg tussen filosofie en literatuur. Door haar focus vooral te richten op de ver-
schillenn tussen beide disciplines, komen de verschillen binnen de filosofie, dan wel de 
literatuur,, veel minder in beeld. Nussbaum schetst vooral het contrast tussen twee 
grotee clusters teksten die specifieke retorische kenmerken delen en specifieke vermo-
genss aanspreken, en die een specifieke strategie belichamen om met contingentie om 
tete springen. Zoals ik al aangaf, is het ondanks Nussbaums nuanceringen en zijdelingse 
opmerkingenn (bijvoorbeeld in LK 45-46, PJ 5-11 en 1998b, 346) moeilijk deze dusters 
niett te identificeren met filosofie en literatuur. In haar werk zijn dan ook met enige 
regelmaatt uitspraken te vinden die zo'n tweedeling suggereren: 
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"Iff we are to assess the daim that correct judgment is the outcome of a dialogue between ante-
cendentt principle and new vision, we need to see the view embodied in prose that does not take 
awayy the very complexity and indeterminacy of choice that gives substance to the view. The mo-
rall work involved in 'getting the tip' could hardly be shown us in a work of formal decision theory; 
itt could not be shown in any abstract philosophical prose (...)  It could not be shown well even in 
aa philosopher's example (...)." (LK 160-161; zie 171, 282 en PJ 12, 46 voor vergelijkbare uitspra-
ken) ) 

Diee tweedeling is in belangrijke mate het gevolg van Nussbaums selectie van te be-
sprekenn teksten. Hoewel haar onderzoek ooit is begonnen met de tegenoverstelling 
vann Plato enerzijds en Aristoteles en de tragedieschrijvers anderzijds, wordt het werk 
vann Aristoteles vooral gebruikt om duidelijk te maken met welke opvatting over het 
goedee leven Nussbaum sympathiseert en welk type oordeelsvermogen daarvoor nood-
zakelijkk is (FG passim, LX 54-105, TD 78-101). Zodra de vraag opkomt hoe stijlen van 
schrijvenn de oordeelsvorming kunnen sturen, wijkt ze uit naar literaire voorbeelden (de 
tragedieschrijvers,, maar ook Dickens, James, Woolf en anderen), die dan tegenover 
Platoo en zijn meer contemporaine verwanten binnen de filosofie worden geplaatst. 
Voorr een deel is dat verklaarbaar door het gegeven dat juist de filosoof die het belang 
vann perceptie inziet, Aristoteles, een stijl van schrijven heeft die buitengewoon zakelijk 
enn argumentatief is; voor scholing van aan de perceptie gelieerde vermogens verwijst 
hijj ook zelf naar de tragedieschrijvers. Nussbaum geeft hier zelf een elegante draai aan 
doorr te stellen dat, los van eventuele verschillen in schrijftalent, Aristoteles blijk geeft 
vann een groter respect voor het literaire métier dan Plato: schrijvers hebben een eigen 
vakkundigheidd en vervullen een rol die de filosoof dan ook beter aan hen kan overlaten 
(FGG 393).20 Filosofische teksten zijn vanuit deze optiek niet zozeer interessant om de 
perceptiee te scherpen, maar om verworven inzichten kritisch te systematiseren. 

Dezee uitleg kan verklaren waarom Nussbaums aandacht bij het analyseren van 
tekstenn vooral uitgaat naar het werk van die filosofen die streven naar volledige re-
ductie,, dan wel beheersing van contingentie, maar die tegelijkertijd ook literaire ele-
mentenn in hun stijl van schrijven verwerken (naast Plato bijvoorbeeld Epicurus en stoïci 
alss Seneca). Dat ze relatief weinig aandacht besteedt aan contemporaine filosofen lijkt 
ookk voor de hand te liggen, omdat die volgens haar, in tegenstelling tot de klassieke 
filosofen,, meestal in het geheel geen aandacht voor hun stijl van schrijven hebben. 
Daarmeee is die selectieve interesse echter nog niet gerechtvaardigd. Ook filosofische 
tekstenn met 'niet-literaire' stijlen, of die nu doordacht zijn of niet, trainen bepaalde 
aspectenn van het oordeelsvermogen, zij het niet die aspecten die Nussbaum voor het 
voetlichtt wil halen. Bovendien is de conclusie dat filosofen die het belang van morele 
perceptiee inzien de scholing daarvan graag aan literaire schrijvers overlaten, ook wat 
overhaast.. Er zijn wel degelijk filosofen in de lijn van Aristoteles, die schrijfstijlen en -
vormenn hanteren die in veel opzichten afwijken van wat tot de gangbare filosofische 
normm wordt gerekend. Het zou op zijn minst interessant zijn die filosofische teksten 
ookk nader te onderzoeken. 

Ietss dergelijks geldt voor de literaire werken die Nussbaum bespreekt. Ze toont 
daarbijj een voorkeur voor negentiende- en twintigste-eeuwse, Angelsaksische romans 
mett een psychologisch-, dan wel sociaal-realistische stijl. In Poetic Justice geeft ze die 
beperkingg zelf ook expliciet aan (PJ 10-11). Door een andere keuze te maken zouden 
anderee stilistische kenmerken, en daarmee ook andere manieren van literatuur om de 
normatievee oordeelsvorming te sturen, aan het licht kunnen komen. Een andere, min-
derr eenzijdige selectie van filosofische en literaire teksten zou dus het beeld dat filoso-
fiee en literatuur zich kenmerken door twee duidelijk onderscheiden schrijfstijlen en 
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daardoorr de normatieve oordeelsvorming op twee verschillende manieren aanspreken, 
kunnenn relativeren en vooral ook compliceren. 

Eenn derde en laatste zwakte in Nussbaums benadering is te vinden in de manier waar-
opp zij de relatie tussen 'stijl' of Vorm' en Mnhoud' voorstelt. In het algemeen lijkt ze te 
veronderstellenn dat de inhoud van een tekst (de waarden die daarin naar voren wor-
denn gebracht) op coherente wijze samenhangt met de vorm waarin die tekst is gego-
tenn en de stijl waarin deze is geschreven, en dat deze beide samen op hun beurt cohe-
rentt samenhangen met de 'stijl van oordelen' waartoe de tekst de lezer aanzet 

Theree is, with respect to any text carefully written and fully imagined, an organic connection 
betweenn Its form and its content Certain thoughts and ideas, a certain sense of life, reach toward 
expressionn in writing that has a certain shape and form, that uses certain structures, certain 
forms."" (LK 4, zie ook FG 69) 

Datt geldt zeker voor teksten die het belang van perceptie tonen: 

"Too show the force of the Aristotelian claim that the decision rests with perception', we need 
then,, -either side by side with a philosophical 'outline' or inside it- texts which display to us the 
complexity,, the indeterminacy, the sheer difficulty of moral choice (...). This task cannot be ac-
complishedd by texts which speak in universal terms (...)  Nor can it easily be done by texts which 
speakk with the hardness or plainness which moral philosophy has traditionally chosen for its sty-
le..."" ( U 141-142) 

Maarr het geldt ook voor die filosofische teksten die juist de nadruk op het regelgeleide 
karakterr van oordeelsvorming leggen: een pleidooi voor een Kantiaanse reconstructie 
vann normatieve oordeelsvorming kan binnen de romanvorm eigenlijk geen recht wor-
denn gedaan: 

*(B)yy consenting to see the events in the novel's world as the novel presents them, we are, as 
readers,, already breaking ethically with [Kantian characters like] Gradgrind, Mrs. Newsome, and 
Agnes."" (LK 26, mijn toevoeging) 

Hett is echter nog maar de vraag in hoeverre deze coherentie tussen vorm en inhoud 
kann worden verondersteld. Zoals Nussbaum zelf onderkent, zijn er binnen de filosofie 
immerss tal van voorbeelden te vinden van teksten die bijvoorbeeld een pleidooi hou-
denn voor het belang van emoties in het begrijpen van ethische kwesties, maar die dat 
doenn in een rigoureus-argumentatieve stijl die zelf geen enkele emotie oproept en die 
dee lezer ook niet het idee geeft dat emoties belangrijk zijn (LK 21, 186). Zulke tegen-
strijdighedenn zijn volgens haar te verklaren uit het gebrek aan aandacht voor kwesties 
vann vorm en stijl in de twintigste-eeuwse filosofie. Het idee dat er maar een stijl is, die 
eigenlijkk geen stijl is, want neutraal en objectief, maakte dat zulke tegenspraken tus-
senn vorm en inhoud lange tijd niet eens werden opgemerkt. 

Juistt die verklaring geeft echter al aan dat Nussbaum de coherentie van stijl en 
inhoudd in elk geval als normatief ideaal overeind houdt. Goede filosofische, dan wel 
literairee teksten vormen wel degelijk een samenhangend geheel. Wie echt van mening 
iss dat bepaalde waarden belangrijk zijn en dat bepaalde vermogens vereist zijn om 
inzichtt in die waarden te verwerven, zal daaraan ook in zijn stijl van schrijven uitdruk-
kingg geven; is dat niet het geval, dan is de conclusie gerechtvaardigd dat de auteur 
vann de tekst ofwel onoplettend is geweest, ofwel ambivalent staat tegenover de door 
hemm of haar verkondigde opvattingen (LK 7-8). Dit normatieve ideaal brengt Nuss-
baumm er toe het gros van de hedendaagse filosofen stilistische onverschilligheid te 
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verwijten.. Van literaire auteurs mag haars inziens een sterker stilistisch bewustzijn 
wordenn verwacht. Een kennelijke inconsistentie in een werk van Henry James, duidt er 
volgenss Nussbaum dan ook op dat James de grenzen van zijn eigen pleidooi voor per-
ceptiee thematiseert (LX 187-190). De schijnbare inconsistentie wordt hierdoor alsnog 
inn een coherent geheel geïncorporeerd. 

Ditt normatieve ideaal van coherentie tussen vorm en inhoud ligt vermoedelijk 
medee ten grondslag aan Nussbaums selectieve keuze van filosofische en literaire 
teksten;; ze bespreekt overwegend teksten die in dit opzicht inderdaad coherent zijn, 
hoewell ze daarmee empirisch gezien een groot deel van filosofie en literatuur buiten 
beschouwingg laat. Ook in een ander opzicht verhindert dit ideaal echter nadere analy-
se:: de mogelijkheid dat juist fricties tussen vorm en inhoud de lezer een aanknopings-
puntt bieden om kritisch op de 'boodschap' van de tekst te reflecteren, komt bij Nuss-
baumm gewoonweg niet aan de orde. Veel modernistische literatuur speelt juist met 
zulkee frictie, en pretendeert daarmee ook iets over de alledaagse ervaring te zeggen: 
dezee zou wel eens een weerbarstiger object van interpretatie kunnen zijn dan Nuss-
baumss vertrouwen in het menselijke interpretatievermogen suggereert. Willen we het 
ideee onderzoeken dat ook incoherentie tussen stijl en inhoud indicatief kan zijn voor 
eenn bepaalde levensvisie, dan zullen we (opnieuw) andere teksten aan analyse moeten 
onderworpenn dan die welke in Nussbaums werk figureren. 

Dee drie genoemde zwaktes: het ontbreken van een globale psychologie van het nor-
matievee oordeelsvermogen, het negeren van verschillen binnen filosofie en literatuur, 
enn het impliciete ideaal van coherentie tussen vorm en inhoud, wortelen mijns inziens 
inn een gemeenschappelijke basis. Nussbaums project is namelijk erg veelomvattend; 
daarbijj vermengt ze nogal wat stappen van analyse die beter uit elkaar gehouden zou-
denn kunnen worden. 

Kortt gezegd gaat Nussbaum er van uit dat een levensvisie die de complexiteit, 
wisselvalligheidd en meervoudigheid van het goede leven benadrukt (een visie die zij 
aann Aristoteles toeschrijft) gekoppeld is aan, achtereenvolgens: 
-- een specifieke opvatting van moraal (namelijk de Aristotelische deugdethiek) 
-- een specifieke opvatting over de juiste methode van normatieve oordeelsvorming 

(namelijkk een context-specifieke, interpreterende perceptie) 
-- een bepaalde stijl van schrijven (de literaire) 
-- een bepaald genre binnen Me' literatuur (te weten de psychologisch-/sotiaal-

realistischee roman). 
Doorr de verschillende elementen van de keten afzonderlijk te bekijken, wordt zichtbaar 
datt Nussbaum bij elk van die stappen selectieve keuzes maakt die niet altijd als zoda-
nigg benoemd worden, zodat mogelijke alternatieven buiten beeld blijven. Aan de hand 
vann deze stappen kan bijvoorbeeld inzichtelijk worden dat auteurs als Maclntyre, Tay-
lorr en Rorty met Nussbaum weliswaar een levensvisie, maar bijvoorbeeld niet haar 
opvattingg van moraal delen, terwijl ze toch ook op de waarde van literatuur voor in-
zichtenn in moraal en politiek hameren. 

Allereerstt moet worden vastgesteld dat de levensvisie die Nussbaum voorstaat 
niett alleen aan Aristoteles of door hem geïnspireerde communitaristen is voorbehou-
den,, maar ook in veel postmoderne theorieën naar voren komt. Het is een levensvisie 
diee aan het eind van de twintigste eeuw, met het afkalven van het geloof in Vooruit-
gangg en het vertrouwen in rationele beheersing, kennelijk aan aantrekkingskracht 
heeftt gewonnen, of ze nu met of zonder historisch besef wordt geformuleerd. 
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Vervolgenss Is de stap van deze levensvisie naar een bepaalde moraalopvatting 
ookk niet zo eenduidig als hij bij Nussbaum lijkt: deze levensvisie is behalve met een 
Aristotelischee (of daarop geïnspireerde commun'rtaristische) deugdethiek ook heel goed 
verenigbaarr met een fenomenologische of existentialistische moraalopvatting (Kalin 
1992,, 141-142, 146-147), en ook in veel conservatieve en pragmatische moraalopvat-
tingenn spelen common sense en alledaagse ervaring als bron van moraal een belang-
rijkerijke rol. 

Dee gemeenschappelijke kern van al deze moraalopvattingen is de kritiek op alle 
ethischee en politieke rekenkunde: systemen van generaliserende, universalistische re-
gelss en principes schieten tekort om richting te geven aan het handelen In de com-
plexiteitt van het alledaagse leven. Daarmee is echter de stap naar een bepaalde me-
thodee van normatieve oordeelsvorming nog niet vastgelegd. Deze kan nog variëren 
vann een decisionistisch model, via het meer of minder rigide voortbouwen op bestaan-
dee tradities, tot de morele perceptie die Nussbaum in het voetspoor van Aristoteles 
bepleit. . 

Hett is bovendien van belang de methode van normatieve oordeelsvorming te 
onderscheidenn van een stijl van schrijven. Een methode van oordeelsvorming wordt 
meestall bewust gehanteerd, en is daardoor (idealiter) onpersoonlijk, a-historisch en in 
principee door anderen herhaalbaar. Een schrijfstijl is veel minder bepaald door de in-
tentiestenties van de schrijver zelf: hij kan toevallig zijn ontstaan en pas achteraf als karakte-
ristiekristiek worden geanalyseerd. Bovendien is een schrijfstijl meer persoonlijk en historisch 
vann aard (Lang 1990 en 1995). Dit verschil impliceert dat een zelfde methode van oor-
deelsvormingg tot verschillende stijlen van schrijven kan leiden. Hoewel Nussbaums 
reconstructiee van normatieve oordeelsvorming nog te onuitgewerkt is om van een 
echtee methode te kunnen spreken, lijkt ze wel iets dergelijks na te streven: een proce-
duree van oordeelsvorming die weliswaar aangepast aan concrete situaties vorm krijgt, 
maarr die in principe reconstrueerbaar en navolgbaar is.21 Of zo'n procedure tot een 
specifiekee schrijfstijl zou moeten leiden, en of, omgekeerd, alleen een 'literaire' schrijf-
stijll tot zo'n procedure kan aanzetten, is echter nog maar de vraag. Daarvoor is verge-
lijkingg van meer uiteenlopende teksten noodzakelijk. 

Inn het verlengde hiervan kan, ten slotte, de vraag worden opgeworpen of een 
stijll van schrijven die een perceptieve methode van oordeelsvorming kan stimuleren, 
alleenn binnen het genre van de realistische roman (of zelfs alleen binnen de literatuur) 
tete vinden is. Een genre wordt in elk geval niet gedefinieerd door één stijl van schrijven, 
enn een discipline al helemaal niet. Maar belangrijker is dat men zich, omgekeerd, kan 
afvragenn of genres als de satire of de komedie binnen de literatuur, en het essay of 
hett aforisme binnen de filosofie niet even goed blijk kunnen geven van een stijl van 
schrijvenn die het normatieve oordeelsvermogen op een sensitieve en contextspecifieke 
manierr kan scherpen. Met name ten aanzien van de literaire genres satire en komedie 
heeftt Nussbaum overigens ook zelf aangegeven dat hier op zijn minst nader onderzoek 
nodigg zou zijn (LK 46). 

Gezienn het omvattende karakter van Nussbaums benadering, hoeft het geen 
verwonderingg te wekken dat details van de veronderstelde morele psychologie uit het 
zichtt verdwijnen, en dat ongerechtvaardigde generaliseringen ten aanzien van 'de' filo-
sofiee en 'de' literatuur binnensluipen. Wie meerdere vragen tegelijkertijd tracht te be-
antwoorden,, komt ai snel in de verleiding om conclusies te trekken die op een aantal 
puntenn voorbarig zijn. Willen we deze zwaktes van Nussbaums benadering vermijden 
enn een meer gedifferentieerd en meer precies beeld schetsen van de rol van filosofi-
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schee en literaire teksten in normatieve oordeelsvorming, dan kunnen we de boven-
staandee stappen beter één voor één onder de loep nemen. 

1.66 Kanttekeninge n bi j Nussbaum s onderzoeksfocu s 

Behalvee de hierboven genoemde analytische zwakke plekken in Nussbaums onder-
zoekskader,, kan er ook een thematische witte plek in haar werk worden gesignaleerd: 
dee rol van filosofische en literaire teksten in politieke oordeelsvorming blijft in Nuss-
baumss werk onderbelicht. Haar focus is grotendeels gericht op individuele oordeels-
vormingg over ethische kwesties. Dat geldt zeker voor Nussbaums vroege werk; als 
hierinn al over politiek wordt gesproken, gebeurt dat in het kader van de vraag hoe po-
litiekk het individuele streven naar het goede leven beïnvloedt. Politiek is een van de 
randvoorwaardenn waarbinnen het streven naar het goede leven, maar ook de vermo-
genss waarmee dat leven kan worden nagestreefd, vormkrijgen (LX 200-206). 

Inn later werk, zoals Poetic Justice, stelt Nussbaum wel de vraag aan de orde in 
hoeverree (bepaalde) romans een rol kunnen spelen in de oordeelsvorming van burgers 
enn rechters of juryleden. Haar antwoord daar sluit rechtstreeks aan bij haar visie op de 
roll van literaire teksten in oordeelsvorming over ethische kwesties: literatuur kan door 
hett oproepen van empathie, verbeeldingskracht en emoties een sensitieve perceptie 
vann de concrete situatie van andere mensen stimuleren.22 De reconstructie van politie-
kee en juridische oordeelsvorming die ze daarbij hanteert, verschilt echter nauwelijks 
vann haar reconstructie van ethische oordeelsvorming. Ze gaat steeds uit van een indi-
viduu dat een bepaalde situatie interpreteert, en daarbij ligt de nadruk meer op het be-
langg van genuanceerde perceptie dan op de handelingsconsequenties die daaraan ver-
bondenn kunnen worden.23 Het enige waarin Nussbaums bespreking van politieke en 
juridischee oordeelsvorming werkelijk verschilt van die van ethische oordeelsvorming, is 
datt zij in de eerste twee gevallen regels en wetten uitdrukkelijker een plaats in het 
process van oordeelsvorming toekent (PJ 44-45,82,117-118). 

Dezee reconstructie miskent echter het specifieke karakter van politieke oor-
deelsvorming.244 Het gaat daarbij namelijk niet om individuen zonder meer, die politieke 
oordelenn vormen; het gaat om individuen in hun hoedanigheid als burgers. In algeme-
nee zin heeft politieke oordeelsvorming, net als oordeelsvorming over ethische kwesties, 
betrekkingg op de vraag 'hoe te leven?' Maar het specifieke van politieke oordeelsvor-
ming,, en de reden waarom individuen daaraan als burgers deelnemen, is dat het daar-
bijj gaat om kwesties die handelingscoördinatie tussen meerdere individuen vergen. 
Politiekee oordeelsvorming heeft dus een sterk collectief aspect. Natuurlijk kunnen indi-
viduelee burgers zich een oordeel vormen over de situatie van, bijvoorbeeld, de arbei-
dersklasse,, maar publiek debat en de gerichtheid op besluitvorming in een collectief 
verbandd zijn cruciale elementen van politieke oordeelsvorming. In politieke oordeels-
vormingg is niet alleen de vraag aan de orde in welk type samenleving ik wil teven, 
maarr vooral in welke samenleving wij, als burgers van die samenleving, met z'n allen 
willenn leven.25 

Nussbaumm zou hier uiteraard tegenin kunnen brengen dat de rol van boeken in 
politiekee oordeelsvorming alleen zinvol onderzocht kan worden op het individuele vlak, 
omdatt lezen doorgaans een solitaire, individuele activiteit is. Dit is op zich juist (al zijn 
ookk bij dit fenomeen wel historische kanttekeningen te maken: lezen is niet altijd een 
solitairee bezigheid geweest); de invloed van teksten op collectieve oordeelsvorming zal 
altijdd via individuele lezers verlopen. Dat betekent echter niet dat onderzoek naar de 
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rolrol van teksten in politieke oordeelsvorming zich moet beperken tot teksten waarin 
concretee individuen en hun wederwaardigheden in een bepaalde samenleving worden 
neergezet.. Juist boeken die een beeld schetsen van de samenleving als collectief zijn 
eenn interessant object voor onderzoek, omdat daarin beelden en begrippen worden 
gemuntt waarmee betekenis kan worden gegeven aan de samenleving als geheel. Ook 
hierr beperkt Nussbaum zich in haar selectie van teksten onnodig: het ligt voor de hand 
naastt James' The Princess Casamasslma ook Orwell's 1984 te onderzoeken, om maar 
eenss een voorbeeld te noemen. 

Alss we ons afvragen op welke manier filosofische en literaire teksten kunnen 
bijdragenn aan het specifiek collectieve, handelingscoordinerende karakter van politieke 
oordeelsvorming,, zijn er minstens twee mogelijke rollen te noemen die in Nussbaums 
werkk geen van beide aan bod komen, maar zeker nader onderzoek waard zijn. Teksten 
kunnenn op twee manieren een gemeenschapsstichtende functie vervullen. Allereerst in 
dee zojuist al aangeduide rol als leverancier van begrippen en beelden die deel kunnen 
gaann uitmaken van de collectieve identiteit van een samenleving. Langs deze weg 
kunnenn filosofische en literaire teksten meebepalen welke kwesties als mogelijk object 
vann politieke oordeelsvorming worden gezien, en welke handelingsmogelijkheden in 
eenn samenleving al dan niet gearticuleerd kunnen worden. Een gemeenschapsstich-
tendee functie kan, ten tweede, ook worden vervuld door de constructie van een collec-
tieff perspectief. Als er in literaire of filosofische teksten claims worden gedaan over de 
identiteitt van de samenleving, gebeurt dat altijd vanuit een bepaald perspectief. Dat 
perspectieff is niet noodzakelijk voor iedereen toegankelijk en betekenisvol. Filosofische 
enn literaire teksten construeren door hun perspectivering dus altijd een gemeenschap 
vann lezers die een perspectief delen dat ook buiten de wereld van de tekst realiteit kan 
hebbenn of krijgen.26 

Dee kwestie van het perspectief van filosofische en literaire teksten is des te 
belangrijkerr als we vasthouden aan Nussbaums benadering van filosofische en literaire 
tekstenn als voorstellen voor omgang met de contingentie van het goede leven. De he-
dendaagsee ervaring van contingentie verschilt immers in relevante opzichten van die 
vann de Grieken waarop Nussbaum haar invalshoek in eerste instantie baseert. Met de 
opkomstt van de moderne tijd worden niet meer alleen de gebeurtenissen in een men-
senlevenn als contingent ervaren, maar ook de interpretatiekaders die worden gehan-
teerdd om aan deze gebeurtenissen betekenis te geven. Religieuze of magische refe-
rentiekaders,, maar ook het recentere 'objectief-natuurwetenschappelijke' referentieka-
der,, worden niet meer vanzelfsprekend door alle leden van een samenleving als geldig 
aanvaard.. De kaders waarbinnen het goede leven wordt geïnterpreteerd zijn zelf con-
tingentt geworden (Bader 1991,178-179). 

Alss we meer zicht willen krijgen op de mogelijke rol van filosofische en literaire 
tekstenn in politieke oordeelsvorming dan Nussbaums werk biedt, moeten we de vraag 
stellenn op welke manier deze teksten een beeld scheppen van de samenleving, en in 
hoeverree deze beelden de contingentie van de collectieve ervaring reduceert of juist 
tolereert.. Bovendien moet de vraag worden gesteld vanuit welk perspectief dit beeld 
wordtt gecreëerd en in hoeverre dit perspectief op zich zelf al dan niet als contingent 
wordtt gepresenteerd. Met name voor de vraag naar de perspectivering kunnen teksten 
opp een soortgelijke manier als die van Nussbaum worden geanalyseerd. Het ligt echter 
voorr de hand dat er een ander soort boeken geanalyseerd moet worden dan de boe-
kenn die Nussbaum in het algemeen bespreekt: boeken waarin de samenleving niet 
alleenn als achtergrond voor individuele belevenissen figureert maar zelf ook nadruk-
kelijkerr op de voorgrond wordt gezet. 
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1.77 Denken ove r de samenlevin g 

Zoalss uit het voorgaande zal zijn gebleken, denk ik dat Nussbaums bijdrage aan het 
debatt over de rol van filosofie en literatuur in ons denken over moraal en politiek zeer 
waardevoll is. Haar benadering van filosofie en literatuur als verschillende voorstellen 
voorr de wijze waarop wij met de complexiteit en de contingentie van het alledaagse 
levenn kunnen omgaan, is niet alleen origineel, maar ook hoogst actueel, gezien de 
toenemendee ervaring van contingentie in hedendaagse samenlevingen. Door haar 
aandachtt voor een contextspecifieke, genuanceerde normatieve oordeelsvorming en 
voorr de wijze waarop die door verschillende soorten teksten kan worden gestimuleerd, 
biedtt Nussbaums werk mijns inziens bovendien een vruchtbaar analysekader om de rol 
vann filosofische en literaire teksten in ons denken over normatieve, met name ethische 
kwestiess te onderzoeken. 

Inn dit boek wil ik Nussbaums uitgangspunt en analysekader benutten om te 
onderzoekenn welke rol filosofische en literaire teksten kunnen spelen in de politieke 
oordeelsvorming.. Globaal geformuleerd zal ik de volgende vraag centraal stellen: 
opop welke manier zetten filosofische en literaire teksten hun lezers aan tot oordelen 
overover de contemporaine samenleving? 
Inn hoofdstuk 3 zal ik uiteenzetten en verantwoorden aan de hand van welke teksten ik 
ditt onderzoek wil uitvoeren; vervolgens kan de hierboven nog zeer algemeen gefor-
muleerdee vraag nader worden gespecificeerd. Daarvoor zal ik, in hoofdstuk 2, eerst 
ingaann op de methodologische haken en ogen van zo'n onderzoek. 

Ikk heb hiervoor echter ook aangegeven dat Nussbaums benadering op een 
aantall punten zou moeten worden aangescherpt. Ik zal in het vervolg van dit boek dan 
ookk proberen de relatie tussen specifieke stijlen van schrijven en het proces van nor-
matievee oordeelsvorming te preciseren door een systematischer verband te leggen 
tussenn retorische kenmerken van teksten enerzijds en psychologische vermogens die 
eenn rol spelen in de oordeelsvorming anderzijds. Zowel op het terrein van de stilistiek 
alss op dat van de morele psychologie bestaan inmiddels verschillende uitgewerkte the-
orieën,, maar juist de relatie tussen beide terreinen is nog onontgonnen terrein. Mijn 
onderzoekk naar deze relatie heeft dan ook een explorerend karakter; ik heb niet de 
pretentiee bepaalde retorische, dan wel moraalpsychologische theorieën te toetsen. 
Juistt de exploratieve aard van dit type onderzoek maakt het mijns inziens verstandiger 
dee verschillende theoretische opties nog open te houden. Ik zal een begin van syste-
matiseringg maken door een globale, pluralistische inventaris van zowel mogelijke 
tekstkenmerkenn als van psychologische vermogens op te maken. Beide inventarissen 
zall ik vervolgens als heuristisch instrument bij de analyse van concrete teksten gebrui-
ken. . 

Mijnss inziens is het onderzoek van concrete teksten namelijk de enig zinvolle 
wegg om de relatie tussen tekstkenmerken en aangesproken vermogens te exploreren. 
Zo'nn empirische, inventariserende benadering kan bovendien voorkomen dat bepaalde 
verschillenn tussen filosofie en literatuur, en de coherentie van stijl en inhoud van 
tekstenn bij voorbaat worden verondersteld: of zulke verschillen duidelijk aanwijsbaar 
zijnn en of stijl en inhoud corresponderen kan alleen achteraf worden vastgesteld. 

Bijj Nussbaum hebben we kunnen zien dat in deze aanpak de keus van de te 
analyserenn teksten zeer bepalend kan zijn voor de inzichten die worden verworven. 
Omm dit gevaar enigszins teniet te doen, zal mijn keus van teksten in zekere zin tegen-
draads'' zijn; ik zal juist teksten kiezen die tot op heden buiten Nussbaums blikveld zijn 
gebleven.. Het feit dat ik Nussbaums benadering zal inzetten voor onderzoek naar de 
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roll van filosofische en literaire teksten in politieke oordeelsvorming, maakt al dat ande-
ree 'kandidaat-teksten' in beeld komen. De vraag in hoeverre de door mij te bespreken 
tekstenn Nussbaums al te homogene beeld van filosofie, respectievelijk literatuur on-
deruitt halen, zal dan ook als een rode draad door dit boek lopen, net als de vraag hoe 
stijll en inhoud van deze teksten zich verhouden. 

Hett zal duidelijk zijn dat het type onderzoek dat ik hier in het verlengde van 
Nussbaumss werk voorstel, eigenlijk een zeer brede verzameling van empirische onder-
zoekenn vergt; alleen op die basis kunnen vergelijkingen tussen teksten worden getrok-
kenn en gefundeerde algemene uitspraken worden gedaan. Het is echter evenzeer dui-
delijkk dat een dergelijk grootschalig project niet door één auteur in één boek kan wor-
denn uitgevoerd. Ik beoog in dit boek dan ook vooral een aanzet tot soortgelijk onder-
zoekk te geven. Mijns inziens is dergelijk onderzoek namelijk niet alleen om intern filo-
sofischee redenen interessant. Het kan ook de weg vrijmaken voor een genuanceerd en 
gefundeerdd debat over de mogelijke normatieve effecten van specifieke literaire en 
filosofischee teksten. Uiteindelijk kan zo'n onderzoek de kwaliteit van zowel het filosofi-
schee als het publieke debat waarmee ik dit hoofdstuk begon, ten goede komen. 
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