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De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum is één van de bekendste voor-
vechters van de narratieve ethiek. Narratieve ethiek bestudeert, volgens de 
meest algemene definitie, de wisselwerking tussen ethiek en narrativiteit (dit 
is de verhaalstructuur die evident aanwezig is in literatuur, film en theater, en 
volgens sommigen ook in het menselijke leven). De vermeende correlatie kan 
verschillende vormen aannemen en beide richtingen uitgaan. Sommigen zien 
een verband tussen verhalen en de narrativiteit waarvan het menselijke be-
staan doortrokken is. Daaraan wordt het inzicht gekoppeld dat morele princi-
pes pas iets kunnen betekenen voor mensen wanneer ze ingebed zijn in ver-
haalcontexten zoals particuliere tradities. Anderen benadrukken het morele 
karakter van het werken aan een film of boek, of ze vergelijken wat plaats-
vindt tijdens het lezen van een boek met processen essentieel in het morele 
leven. Maar niet alleen analogieën specificeren de relatie tussen verhaal en 
moraal. Vele filosofen vatten de relatie causaal op: het creëren en consumeren 
van narratieve kunst zou het morele leven bevorderen. Het is deze laatste in-
vulling van narratieve ethiek, toegespitst op de literatuur, die het onderwerp 
vormt van dit artikel. Is er een causale relatie tussen boeken lezen en het goe-
de doen? Volgens Martha Nussbaum is die er, in bepaalde gevallen, zeker 
wel. De verbindende factor zoekt ze in de verbeelding, die zowel in creatieve 
als morele processen een onvervangbare rol speelt. Het mentale proces dat 
moreel gedrag tot stand brengt, komt volgens Nussbaum neer op een imagi-
naire verplaatsing in de situatie die om een morele reactie vraagt. Nussbaum 
denkt dat het vermogen tot moreel handelen getraind kan worden door stimu-
latie van de verbeelding waartoe literatuur het gedroomde hulpmiddel is. 
Dit artikel1 bevraagt zowel Nussbaums beschrijving van het moreel bewust-
zijn in termen van een identificatievermogen als haar opvatting over de rol 
                                                      

1 Dit artikel werd  als paper gepresenteerd op de Nederlands-Vlaamse filosofiedag 2004, die plaatsvond 
aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en als thema had: ‘De publieke moraal’. Ik wil graag de 
organisatoren en het publiek van de Nederlands-Vlaamse filosofiedag 2004 danken voor hun stimulerende 



Hoe belangrijk is literatuur in de morele opvoeding? 

 

2

van literatuur in de morele opvoeding. Daarbij zullen slechts aspecten uit 
Nussbaums theorie belicht en bekritiseerd worden. Ik pretendeer niet Nuss-
baums moraalfilosofie in zijn geheel te vatten en te analyseren2. Evenmin wil 
ik de plausibiliteit van narratieve ethiek als systeem op zich ter discussie stel-
len. Ik beperk me tot enkele kanttekeningen bij Nussbaums beweringen over 
de wisselwerking tussen literatuur en moraal.3 Na een algemene situering van 
haar positie volgt een analyse van de relatie tussen literatuur en moraal zoals 
weergegeven door Nussbaum. Deze analyse zal aantonen dat, ten eerste, 
Nussbaum het belangrijke onderscheid tussen emotionele en reële identificatie 
negeert, dat, ten tweede, haar verklaring van het ethisch handelen vanuit de 
verbeelding paradoxalerwijs een ego-centrisch uitgangspunt verraadt en dat, 
ten derde, Nussbaum de morele opvoeding te manipulatief inkleurt. Wat de 
verhouding tussen literatuur en het echte leven betreft, stel ik de vraag of 
Nussbaum niet onterecht het lezen van romans prioriteit toekent boven het in 
levenden lijve ervaren. Tot slot onderzoek ik de maatschappelijke toepasbaar-
heid van Nussbaums opvoedingsmodel. 
 
1. De narratieve ethiek: Richard Rorty en Martha Nussbaum 
 
                                                                                                                               
opmerkingen. Daarnaast bedank ik van harte Stefaan Cuypers en Hans Maes voor hun bijdrage aan het tot 
stand komen van dit artikel. 

2 Martha Nussbaum is niet alleen bekend om haar werk over literatuur en moraalfilosofie maar min-
stens evenzeer om haar ‘capabilities approach’, een ethisch-politieke theorie die voortvloeit uit haar onder-
zoek met A. Sen naar levenskwaliteit in opdracht van de Verenigde Naties.  

3 Over de precieze betekenis van narratieve ethiek houden verschillende auteurs er even zovele menin-
gen op na. Maar zelfs wie zich beperkt tot Nussbaums versie van narratieve ethiek, moet niet hopen op een 
duidelijke definitie. Nussbaum belicht de relatie tussen moraal en literatuur op talloze manieren. Om er 
klaarheid in te scheppen zou men haar opvatting over die relatie kunnen opdelen in vier overtuigingen.  
1. Er zitten ethische inzichten in de literatuur. “There are candidates for moral truth which the plainness of 
traditional moral philosophy lacks the power to express and which The Golden Bowl expresses wonder-
fully.” M. Nussbaum, ‘Flawed Crystals: James’s The Golden Bowl and Literature as Moral Philosophy’ in 
Love’s Knowledge, Essays on Philosophy and Literature, Oxford University Press, New York, 1990, p. 
142. 
2. De literatuur maakt een onmisbaar onderdeel uit van de moraalfilosofie. “[C]ertain novels are, irre-
placeably, works of moral philosophy.” Nussbaum, ‘Finely Aware and Richly Responsible’ in Love’s 
Knowledge, p.148. 
3. Literatuur is een instrument om tot moreel handelen te komen. “A novel such as this one [The Golden 
Bowl] not only shows […] better than an abstract treatise [what moral attention is], it also elicits it.” Nuss-
baum, ‘Finely Aware and Richly Responsible’, in Love’s Knowledge, p. 162. 
4. Ethiek is een instrument om literatuur te beoordelen. Op dit vlak treedt Nussbaum Wayne Booth (The 
Company We Keep: An Ethics of Fiction) bij van wie ze schrijft: “[he] makes out a compelling case for the 
coherence and importance of ethical criticism.” Nussbaum, ‘Reading for Life’ in Love’s Knowledge, p. 231. 
Of nog: Nussbaum in ‘Exactly and Responsibly: a Defense of Ethical Criticism’, in Philosophy and Litera-
ture, 22 (2), 1998, pp. 343-365, p. 344: “In this essay I shall argue that […] responsible criticism of literary 
art works can legitimately invoke ethical categories.” 
Het zwaartepunt van mijn bespreking van Nussbaums opvattingen ligt bij de causale relatie zoals die uitge-
drukt wordt in de derde stelling, maar ook de overige stellingen komen aan bod. 
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Richard Rorty kan beschouwd worden als het uithangbord van een nieuwe 
generatie filosofen die hij zelf als volgt heeft getypeerd: “In recent decades 
Anglo-American moral philosophers have been turning against Kant. Annette 
Baier, Cora Diamond, Philippa Foot, Sabina Lovibond, Alasdair MacIntyre, 
Iris Murdoch, J.B. Schneewind and others have questioned the basic Kantian 
assumption that moral deliberation must necessarily take the form of deduc-
tion from general, preferably nonempirical principles.”4 Met andere anti-
Kantianen deelt Rorty de overtuiging dat ethiek geen principes moet funderen. 
Onze houding in morele problemen hangt immers niet af van onze kennis van 
rationele principes, maar, volgens Rorty, van veel diepere en subtielere vor-
men van levenssensibiliteit die in voorbeelden en verhalen worden doorgege-
ven. Ethiek moet onze morele fijngevoeligheid cultiveren en kan daartoe lite-
ratuur (of theater of film) aanwenden. Rorty’s kritiek op Kant resulteert met 
andere woorden in een bekering tot de narratieve ethiek.  
In het zonet geciteerde rijtje filosofen ontbreekt één naam, namelijk die van 
Martha Nussbaum. Dat Rorty haar vergeet te vermelden is des te opmerkelij-
ker omdat ze het niet alleen (gedeeltelijk) eens zijn wat betreft hun kritiek op 
de Kantiaanse ethiek, maar ook wat betreft het voorgestelde alternatief: net als 
Rorty verdedigt Nussbaum de narratieve ethiek. Vele van haar boeken, in het 
bijzonder Love’s Knowledge, zijn gewijd aan de relatie tussen literatuur en 
moraal.  
Zowel op inhoudelijk als vormelijk vlak treden er echter ook verschillen op 
tussen beide filosofen. Terwijl Rorty erg ver gaat in het antifunderingsdenken, 
komt Nussbaum daar van terug. Zij krijgt, naar eigen zeggen5, hoe langer hoe 
meer begrip voor de ethiek van Kant. Commentatoren beweren wel eens dat 
Nussbaum in de richting van Kant evolueert naarmate ze zich meer met poli-
tieke en juridische oordeelsvorming bezighoudt. Maar eigenlijk heeft Nuss-
baum altijd al gewezen op de noodzaak van principes die de intuïties sturen en 
de emoties evalueren. “Ik heb nooit gedacht dat morele oordeelsvorming aan 
de intuïtie overgelaten zou moeten worden, zonder te worden gestuurd door 
regels of principes. […] Als je uitsluitend afgaat op je intuïties en geen princi-
pes hebt om mee in gesprek te gaan, dan word je volgens mij gemakkelijk be-
houden en zal je de tradities van een gemeenschap volgen. Iemand als Alas-
dair MacIntyre [of Richard Rorty, KS] vindt dat prima, maar ik niet.”6 Meer 
bepaald verklaart Nussbaum morele oordeelsvorming als een samenspel van 
morele perceptie en algemene regels. De uniciteit van morele situaties vraagt 

                                                      
4 R. Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, p. 193. 
5 “Ik verdedig Kant in toenemende mate” zegt Nussbaum in een interview van Marianne Boenink met 

Nussbaum in M. Nussbaum, Wat liefde weet, Boom/Parrèsia, Amsterdam, 1998, p. 202. 
6 idem. 
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om een onderscheidingsvermogen dat onmiddellijk de moreel relevante aspec-
ten en nuances waarneemt, maar tegelijkertijd moet elk moreel oordeel expli-
ciet gerechtvaardigd kunnen worden met behulp van algemene regels.7 
Dat Nussbaum zowel het belang van perceptie als de noodzaak aan principes 
wil bewijzen, typeert haar balancerende manier van denken. Daarmee arriveer 
ik bij het tweede verschil tussen Rorty en Nussbaum: Nussbaums argumenta-
tie is complexer en meer vertakt dan die van Rorty. Helaas maakt dat haar fi-
losofie ook vager, soms zelfs onduidelijk en in zekere zin hermetisch afgeslo-
ten voor kritiek. De typische, schipperende denkstijl van Nussbaum bemoei-
lijkt uiteraard commentaar op haar werk: kritische opmerkingen beginnen te 
schuiven van zodra Nussbaum weer een kleine nuance aanbrengt. Om dat 
probleem te ondervangen, expliciteer ik altijd eerst wat ik denk dat Nussbaum 
zegt, om het vervolgens te evalueren en eventueel te bekritiseren. Zoals aan-
gekondigd ga ik daarbij in drie stappen tewerk. Ik bespreek en evalueer eerst 
Nussbaums opvatting over de relatie tussen literatuur en moraal, vervolgens 
haar interpretatie van de relatie tussen literatuur en het echte leven, en tenslot-
te de algemene uitvoerbaarheid van Nussbaums opvoedingsmodel. 
 
2. De relatie tussen literatuur en moraal bij Nussbaum 
 
Om Nussbaums theorie over de wisselwerking tussen moraal en literatuur zo 
nauwkeurig mogelijk te ontvouwen, zal ik die relatie ontdubbelen. Eerst en 
vooral is het van belang op te merken dat Nussbaum de relatie tussen moraal 
en literatuur zowel conceptueel als causaal opvat.8 
 
a) de conceptuele gelijkenis 
 

                                                      
7 Zie Nussbaum in het interview van M. Boenink, p. 206 waar ze zegt dat moreel oordelen niet hetzelf-

de is als alleen maar je intuïtie volgen. “Je doet iets dat kritische reflectie bevat, maar dat zich niet ken-
merkt door een eenduidig formeel patroon dat je op alle situaties los zou kunnen laten.” Zie ook eindnoot 
van ‘Finely Aware and Richly Responsible: Literature and the Moral Imagination’ in Nussbaum, Love’s 
Knowledge p. 165: “An Aristotelian defense of the priority of the particular does not mean discarding the 
guidance of general principles. Indeed, such rules provide an invaluable sort of steering, without which 
perception would be dangerously free-floating.” Een onderzoek naar hoe Nussbaum dit samenspel precies 
opvat, valt buiten deze paper. Ik wil enkel aangeven dat Nussbaums visie op morele oordeelsvorming com-
plex is. Bovendien is deze achtergrond nuttig omdat het belang dat Nussbaum hecht aan morele perceptie 
en het verfijnen daarvan helpt te verklaren waarom Nussbaum literatuur zo’n prominente rol toekent in de 
morele opvoeding.  

8 Nussbaum zelf spreekt over het onderscheid tussen een ‘conceptual’ en een ‘causal thesis’. Deze ter-
minologie zou echter verwarrend kunnen zijn wanneer ze gelezen wordt vanuit Humeaans perspectief, alsof 
er een noodzakelijke en een contingente band zou zijn. M. Nussbaum ‘Exactly and Responsibly: a Defense 
of Ethical Criticism’, p. 355: “Our thesis about the effects of literature is only in part a causal thesis. It is 
also, clearly, a conceptual thesis.” 
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Het proces dat een morele actor en een romanlezer doorlopen, kan volgens 
Nussbaum op dezelfde manier geanalyseerd worden.9 De terminologie waarin 
Nussbaum deze activiteit beschrijft, ontleent ze aan Adam Smith.10 Volgens 
Smith geeft de oordeelkundige toeschouwer (‘the judicious spectator’) aan 
hoe morele oordeelsvorming moet voorgesteld worden, namelijk als een sa-
mengaan van emotie en afstand, van “empathetic participation and external 
assessment”11. Als toeschouwer is de morele actor niet betrokken in de situa-
tie, maar tegelijkertijd is hij betrokken genoeg om zich in te beelden wat het 
betekent zich in die situatie te bevinden. Nussbaum rekt de betekenis van dit 
morele concept uit om er ook de houding van een (goede) romanlezer ten aan-
zien van het verhaal mee te karakteriseren.  
 
b) de causale relatie 
 
Naast een conceptuele gelijkenis tussen een literaire en een morele houding, is 
er ook een causale band: een literaire houding is niet alleen gelijkaardig aan, 
maar ook bevorderlijk voor een morele houding. Met andere woorden, lezen 
maakt iemand tot een moreel goed, of tenminste beter, mens. Op dit niveau 
dient zich een tweede opsplitsing aan. Literatuur draagt immers op twee ma-
nieren causaal bij tot de morele opvoeding: “it provides insights […and] it 
develops moral capacities”12. Ik bespreek eerst wat Nussbaum bedoelt met 
morele vaardigheden en hoe literatuur daarop inwerkt. Daarna wordt verhel-
derd hoe literatuur en morele inzichten zich tot elkaar verhouden. 
 
2.1 Morele vaardigheden:  
 
2.1.1 Nussbaums visie: lezen bevordert de ontwikkeling van het inbeeldings-
vermogen 
 

                                                      
9 “The activities of imagination and emotion that the involved reader performs during the time of read-

ing are also examples of moral conduct, in the sense that they are examples of the type of emotional and 
imaginative activity that good ethical conduct involves.” Nussbaum ‘Exactly and Responsibly: a Defense of 
Ethical Criticism’, p. 355. 

10 Nussbaum schrijft dat ze die term van bij Adam Smith haalt, maar eigenlijk spreekt Smith nergens 
over een ‘judicious spectator’, enkel over een ‘impartial spectator’. De ‘judicious spectator’ is een begrip 
van David Hume. Met dank aan Willem Lemmens voor deze opmerking. 

11 M. Nussbaum, Poetic Justice. The Literary Imagination and Public Life, Beacon Press, Boston, 
1995, p. 73. 

12 Ibid. p. 12. “I make two claims, then, for the reader’s experience: first, that it provides insights that 
should play a role in the construction of an adequate moral and political theory; second, that it develops 
moral capacities without which citizens will not succeed in making reality out of the normative conclusions 
of any moral or political theory.” 
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De bijdrage van literatuur aan de morele ontwikkeling, wat vaardigheden be-
treft, valt terug te brengen tot een bijdrage aan de ontwikkeling van het in-
beeldingsvermogen (‘the imagination’). Wie veel leest, oefent zich in het zich 
verplaatsen naar de leefwereld en gevoelswereld van anderen. Literatuur be-
vordert met andere woorden het vermogen tot empathie. Dit identificatiever-
mogen is volgens Nussbaum een noodzakelijke maar geen voldoende voor-
waarde voor moreel handelen. Empathie op zich is immers neutraal - ook een 
sadist kan zich inleven in de situatie van zijn slachtoffer. Een morele reactie 
vereist dat er sprake is van medelijden (‘sympathy’).13  
Hoe empathie overgaat in sympathie moeten we, bij gebrek aan een duidelijke 
beschrijving, afleiden uit Nussbaums definitie van sympathie. In Upheavals of 
Thought bakent ze drie oordelen af als noodzakelijk geïmpliceerd in mijn me-
delijden voor een noodlijdende persoon. 
1. Het kwaad moet beoordeeld worden als erg voor die persoon. Ik moet bij-
voorbeeld inzien dat een gesprongen lip voor een trompetspeler veel meer 
kwaad betekent dan voor mij. Dit verklaart waarom empathie een noodzake-
lijke voorwaarde voor sympathie is. 
2. Het leed moet beoordeeld worden als onverdiend: de noodlijdende mag niet 
schuldig zijn aan zijn eigen lijden, maar ik evenmin want dan zou mijn mede-
lijden hypocriet zijn.  
3. Het leed van de ander moet beoordeeld worden als ‘mij aanbelangend’. 
Volgens Aristoteles betekent dit dat ik de ander moet beoordelen als de bezit-
ter van gelijkaardige vermogens (‘similar capacities’). “Without that sense of 
commonness, Aristotle claims, I will react with sublime indifference.”14 
Nussbaum bewaart Aristoteles’ intuïtie dat een gevoel van verbondenheid no-
dig is, maar ze werkt deze gedachte anders uit. Volgens haar is niet het her-
kennen van gelijkaardige vermogens cruciaal, maar het decisief verbinden van 
het eigen lot met dat van de ander. “In order for compassion to be present, the 
person must consider the suffering of another as a significant part of his or her 
own scheme of goals and ends. She must take that person’s ill as affecting her 
own flourishing. She must make herself vulnerable in the person of another. It 
is that eudaimonistic judgment, not the judgment of similar capacities, that 
seems to be a necessary constituent of compassion.”15 
Nussbaums bewering dat literatuur de morele ontwikkeling bevordert, kan nu 
begrepen worden als volgt: wie zich, door veel te lezen, oefent in het zich 
                                                      

13 Nussbaum duidt de juiste morele instelling aan met verschillende termen: ‘sympathy’, ‘solidarity’, 
‘compassion’. In Nussbaums vocabularium zijn deze drie termen synoniem en hebben ze alledrie een uit-
drukkelijk morele betekenis.  Ik vertaal met ‘medelijden’ ofwel ‘sympathie’. 

14 M. Nussbaum, Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2001, p. 317. 

15 Ibid., p. 319. 
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verplaatsen naar andermans situatie, zal ook in werkelijkheid sneller meeleven 
en meelijden met anderen. Literatuur traint immers het vermogen tot empathie 
en maakt het zodoende makkelijker om aan de eerste vereiste voor sympathie 
te voldoen. 
 
2.1.2 Bedenking bij de door Nussbaum geschetste methode 
 
Is het wel zo dat lezen de empathie en zodoende ook de sympathie bevordert? 
Maakt literatuur een moreel bewogen mens van je? Om dit te kunnen geloven, 
moet Nussbaum een bepaalde veronderstelling voor waar aannemen, die ik in 
twijfel zou willen trekken. In navolging van haar grote voorbeeld Henry 
James, schrijft Nussbaum: “novel reading places us in a position that is both 
like and unlike the position we occupy in life: like, in that we are emotionally 
involved with the characters, active with them, and aware of our incomplete-
ness; unlike, in that we are free of certain sources of distortion that frequently 
impede our real-life deliberations.”16 Op het laatste zinsdeel kom ik nog terug. 
Belangrijker dan het verschil is nu de door Nussbaum geschetste gelijkenis 
tussen het echte leven en literatuur op het vlak van ‘emotional involvement’: 
zijn wij wel op dezelfde manier emotioneel betrokken op het leven van een 
romanpersonage als op het leven van vriend of vreemde in de reële wereld? 
Dat lijkt Nussbaum te veronderstellen in de geciteerde passage. Bovendien is 
die veronderstelling nodig opdat de training van het inbeeldingsvermogen in-
vloed zou kunnen uitoefenen op het reële morele gedrag. De plausibiliteit van 
die aanname wordt vaak geïllustreerd met een verwijzing naar de invloed die 
het boek Uncle Tom’s Cabin heeft gehad op de loop van de Amerikaanse ge-
schiedenis. Blanke Amerikanen kregen niet alleen tijdens het lezen van de 
roman medelijden met Uncle Tom, dat gevoel liet zich ook gelden buiten de 
muren van de huiskamer. Ook in realiteit identificeerden lezers zich met men-
sen zoals Uncle Tom, en bekommerden ze zich om hun lot.  
Toch is de vermeende invloed van een boek op het reële gedrag van een lezer 
niet zo evident als op het eerste gezicht lijkt. In haar essay ‘De voorbeeldige 
schrijver’ problematiseert Patricia de Martelaere dit fundament van de narra-
tieve ethiek. Volgens haar halen voorstanders van de narratieve ethiek de band 
tussen ethiek en literatuur te nauw aan. De directe impact van romans of films 
op het gevoelsleven van mensen vertaalt zich niet vanzelf in reële gevoelens. 
Je kan je perfect voorstellen, schrijft de Martelaere, “dat Hitler hete tranen zou 
storten bij The Deer Hunter, Stalin bij Bambi en Jack the Ripper bij Romeo 

                                                      
16 Nussbaum, ‘Introduction: Form and Content, Philosophy and Literature’, in Love’s Knowledge. p. 

48. 
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and Juliet. Overgevoeligheid in een fictieve context kan met het grootste ge-
mak gepaard gaan met gewetenloosheid en wreedheid in de realiteit.”17 
De Martelaere wijst op het onderscheid tussen emotionele en reële identifica-
tie. Of anders geformuleerd: er is een verschil tussen identificatie op basis van 
fictieve emoties en identificatie op basis van reële emoties. Het onderscheid 
tussen deze twee soorten emoties kan ruwweg worden toegelicht als volgt: het 
gevoel van angst dat je overvalt bij het lezen van een thriller of bij het kijken 
naar een theaterstuk is niet van die aard dat je de politie belt of dat je de be-
dreigde persoon op het podium te hulp schiet - zoals je in een reële situatie 
vermoedelijk wel zou doen. Dit onderscheid moet sterk verfijnd worden maar 
de filosofische discussie dienaangaande is te technisch en gedetailleerd om er 
in deze context op in te gaan.18 Van belang is dat Nussbaum het onderscheid 
tussen betrokkenheid op fictieve versus reële personen ontkent of op zijn 
minst negeert, hoewel de implicaties voor haar theorie fataal zouden kunnen 
zijn. 
 
2.1.3 Bedenking bij het door Nussbaum vooropgestelde doel 
 
Stel dat Nussbaums methode toch werkt en dat emotionele identificatie effec-
tief reële identificatie in de hand werkt, wat bereiken we dan? Creëert een nar-
ratief morele opvoeding de soort mensen die we moreel goed noemen? Mo-
reel gedrag bij Nussbaum lijkt voort te komen uit een proces van identificatie, 
het is die reflex die geoefend wordt door het lezen van verhalen. Maar haakt 
deze fundering het morele handelen niet al te zeer vast aan het ego en zijn ge-
voelens? Gedrag dat gemotiveerd wordt door de vraag ‘hoe zou ik me voelen 
in zijn plaats en hoe zou ik dan willen behandeld worden?’ lijkt niet meteen 
een schoolvoorbeeld van altruïstisch gedrag. Valt Nussbaums opvatting over 
moreel handelen dan niet makkelijk ten prooi aan een cynische pervertering 
van moraal als zouden moreel goede mensen vooral aan zichzelf denken? 
Nussbaum denkt dat ze enkel kwetsbaar is voor die kritiek wanneer ze misbe-
grepen wordt.19 Ze geeft toe dat in haar model medelijden tot stand komt via 
een gedachte-experiment waarbij iemand zich in de schoenen van de ander 
verplaatst en de ander behandelt zoals hij zou willen behandeld worden. Maar 

                                                      
17 P. de Martelaere, ‘De voorbeeldige schrijver’ in haar essaybundel Verrassingen, Meulenhoff, Am-

sterdam, 1997, pp. 155-173, p.160. 
18 Aan dit probleem zijn verschillende bijdragen gewijd in E. John & D. McIver Lopes (eds.), Philo-

sophy of Literature. Contemporary and Classic Reading. An Anthology, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 
2004. Verhelderend zijn bijvoorbeeld de artikels van C. Radford, ‘How Can We Be Moved by the Fate of 
Anna Karenina?’ en K. Walton, ‘Fearing Fictionally’. 

19 In ‘Nietzsches Stoizismus’, Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 41, 1993, pp. 831-958 verdedigt 
Nussbaum zich tegen deze aanval uit Nietzscheaanse hoek. 
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dit gedachte-experiment moet goed begrepen worden. Het is niet zo, bena-
drukt Nussbaum20, dat ik een bedelaar help opdat anderen mij zouden helpen 
als ik een bedelaar zou zijn. Zelfs het kleinste kind weet dat het niet zo werkt. 
Het gedachte-experiment en de onderliggende Gouden Regel zijn slechts een 
route naar het eigenlijke gevoel van compassie waar ik bewust blijf van het 
onderscheid tussen mij en de ander en waar ik wel degelijk betrokken ben op 
die ander en niet op mijn eigen hachje. Ik help een bedelaar, van wie ik goed 
besef dat hij een andere persoon is, omdat ik voor hem het goede wil, omdat 
ik hem deel gemaakt heb van mijn ontwerp van levensdoelen21 en omdat zijn 
lijden mij daarom raakt.  
Maar ontsnapt Nussbaums visie op moraal op die manier werkelijk aan een 
cynische verdachtmaking? Ze beweert nog steeds dat ik de ander uit zijn lij-
den verlos, omdat zijn leed mijn eigen welbevinden affecteert. De stap naar 
‘altruïsme’ uit eigenbelang, namelijk dat ik de ander help omdat het mijn ei-
gen welzijn ten goede komt, is verraderlijk klein. Misschien wil Nussbaum 
alleen maar realistisch zijn en is haar analyse aan de hand van het ontwerp van 
levensdoelen het beste wat we kunnen hopen, rekening houdend met de men-
selijke beperktheid. Maar zelfs in dat geval is Nussbaums analyse onbevredi-
gend want verwarrend. Bovenop het verklaringsmechanisme van het ontwerp 
van levensdoelen blijft ze immers ook vasthouden aan het identificatieproces 
als een noodzakelijke voorwaarde voor moreel gedrag. Op die manier blijft 
het zelf (en zijn persoonlijke belangen, gevoeligheden, interesses) prominent 
op de voorgrond in het morele handelen. Een morele reactie die gebaseerd is 
op het zich inleven in de situatie van de ander, vertrekt en eindigt steeds bij 
het ‘ik’ en loopt daarom, paradoxaal genoeg, uit op een egoïstische grondslag 
van moraal. Ik zou opteren voor een moraal die ondubbelzinniger vrij is van 
egoïsme door niet verbeelding en identificatie tot grondslag te nemen maar 
een ander menselijk vermogen, namelijk de liefde. Ik zal slechts een aanzet 
geven in de richting van dit alternatieve model. Het is enkel mijn bedoeling 
een alternatief voor Nussbaums theorie aan te reiken, niet om het theoretisch 
te funderen. 
Essentieel aan liefde als verklaringsmechanisme voor het morele handelen is 
de zelfvergetelheid die ermee gepaard gaat. Empathie - het zichzelf in de 
plaats stellen van de ander - is in deze alternatieve benadering geen noodzake-

                                                      
20 Nussbaum, Upheavals of Thought, p. 336. 
21 ‘Ontwerp van levensdoelen’ is mijn vrije vertaling van ‘scheme of goals and ends’. Zie geciteerde 

passage uit Upheavals of Thought, p.319; “In order for compassion to be present, the person must consider 
the suffering of another as a significant part of his or her own scheme of goals and ends. She must take that 
person’s ill as affecting her own flourishing. She must make herself vulnerable in the person of another. It 
is that eudaimonistic judgment, not the judgment of similar capacities, that seems to be a necessary con-
stituent of compassion.” 
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lijke voorwaarde meer. Aan de afspraak die leerkrachten in Beslan onderling 
hadden getroffen over wie zich op de handgranaten zou werpen, indien die 
gebruikt werden, is geen identificatieproces voorafgegaan. Een moeder die 
haar kind verzorgt wanneer het ziek is, doet dat niet omdat ze weet hoe het 
kind zich voelt, niet vanuit een sterk inbeeldingsvermogen, maar uit liefde. 
Die liefde, die zelfvergetelheid, die ‘overgave’ kan evengoed als basis voor 
het morele handelen beschouwd worden22 en zo de moreel handelende mens 
beschermen tegen het verwijt van egoïsme. 
Bovendien kan ook in deze visie op moraal literatuur een rol spelen, maar dan 
op een manier die Nussbaum niet opmerkt. Romans lezen is dan nuttig, niet 
omdat je erdoor leert de plaats van iemand anders in te nemen, maar omdat 
goede literatuur je doet opstijgen uit je al te menselijke alledaagse zelf, en je 
zo tot zelfvergetelheid kan brengen. Een goed boek opent je de ogen en laat 
niet toe dat je vlucht in navelstaren en zelfverering. Dit is de route die Iris 
Murdoch, een andere bekende bezieler van de narratieve ethiek, volgt. De 
verdienste van kunst, literatuur en natuur bestaat volgens Murdoch in de 
kracht van hun schoonheid om de mens te behoeden voor een al te diepe ver-
strengeling in zijn privé-fantasie. Murdoch gaat er immers van uit dat: “The 
chief enemy of excellence in morality is personal fantasy: the tissue of self-
aggrandising and consoling wishes and dreams which prevents one from see-
ing what is there outside one.”23 Om de werking van literaire en andere 
schoonheid te illustreren beeldt Murdoch zich het volgende in: “I am looking 
out of my window in an anxious and resentful state of mind, oblivious of my 
surroundings, brooding perhaps on some damage done to my prestige. Then 
suddenly I observe a hovering kestrel. In a moment everything is altered. The 
brooding self with its hurt vanity has disappeared. There is nothing now but 
kestrel. And when I return to thinking of the other matter it seems less impor-
tant.”24 Misschien werkt het lezen van een goed boek op dezelfde manier als 
de aanblik van een biddende valk. Boeken kunnen de lezer de contingentie en 
relativiteit laten inzien van wat hij zo belangrijk vindt. Boeken doen de lezer 
uitstijgen boven dat ene standpunt van waaruit iets van onvergelijkbaar belang 
lijkt. Wanneer dit soort van zelfoverstijging, veeleer dan identificatie, de ver-
bindende schakel vormt tussen lezen en moreel handelen, laat dit een alterna-
tieve visie op moraal toe die er meer dan Nussbaums narratieve ethiek in 

                                                      
22 Hoe liefde de bron kan zijn van redenen voor het (morele) handelen, legt Harry Frankfurt goed uit in 

zijn boek The Reasons of Love, Princeton University Press, Princeton en Oxford, 2004. 
23 De filosofische essays van Murdoch zijn gebundeld in Conradi, Peter (ed.), Existentialists and Mys-

tics. Writings on Philosophy and Literature, Chatto & Windus, London, 1997. Daarin staat onder andere 
het essay ‘On ‘God’ and ‘Good’’ (1969), pp. 337-362, met het gebruikte citaat pp. 347-348. 

24 I. Murdoch in Conradi, Peter (ed.), Existentialists and Mystics. Writings on Philosophy and Litera-
ture,‘The Sovereignty of Good Over Other Concepts’ (1967), pp. 363-385, p. 369. 
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slaagt de genoemde vorm van cynische verdachtmaking op een afstand te 
houden.  
 
2.2 Morele inzichten 
 
Volgens Nussbaum bevordert lezen de ontwikkeling van morele capaciteiten. 
Als het de bedoeling is de reikwijdte van de empathie (en zo de sympathie) te 
vergroten, dan zou men denken dat het inbeeldingsvermogen het meest gebaat 
is bij de inname van zoveel mogelijk verschillende standpunten. Maar dat is 
volgens Nussbaum niet waar. Zij voert helemaal geen pleidooi voor het be-
lang van literatuur in het algemeen.25 In haar ogen dragen slechts bepaalde 
boeken bij tot morele ontwikkeling. Romans die ze expliciet afkeurt, zijn, on-
der andere, die van De Sade en Céline.26 De verklaring daarvoor luidt dat vol-
gens Nussbaum morele educatie niet enkel bestaat uit de training van een 
vermogen maar ook uit de overdracht van kennis. 
 
2.2.1 Nussbaums visie: lezen bevordert kennis over het goede leven  
 
Morele kennis moet in Nussbaums filosofie opgevat worden als inzicht in wat 
het goede leven is. In de lijn van Aristoteles gaat Nussbaum ervan uit dat mo-
raal vertrekt van de vraag ‘wat is het goede leven?’. Het antwoord op die 
vraag vormt de kennis die de morele opvoeding moet overdragen.  
Om die kennis te vergaren kan een beroep gedaan worden op de literatuur. Uit 
boeken spreekt immers een zeker levensgevoel (‘a sense of life’27), dat een 
antwoord inhoudt op de vraag naar het goede leven. Dit levensgevoel wordt 
niet hoofdzakelijk vertolkt door de personages uit een roman. Het probleem 
met romans van De Sade of Céline heeft niet te maken met wat de personages 
                                                      

25 Zie Nussbaum in het interview met H. Pauer-Studer, Constructions of Practical Reason, Stanford 
University Press, Stanford, 2003, p. 114. “We need to evaluate the literary works we consult, asking what 
kind of ‘friendship’ they offer […]. Many works of literature corrupt the moral vision: works of violent 
pornography, which portray women as objects for the use of their abusers, are one example of this bad 
effect, but there are many other less obvious examples. In short, my claims for the moral value of certain 
literary texts are explicitly not general claims about ‘literature’ as such.” Net zoals Nussbaum overtuigd is 
van de positieve effecten van goede literatuur, spreekt ze ook met zekerheid over de negatieve effecten van 
slechte literatuur: “Works of literature can distort humanity and teach hatred.” Nussbaum, ‘Love, Literature 
and Human Universals: Comments on the Papers’, in A. Kallhoff (ed.) Martha C. Nussbaum: Ethics and 
Political Philosophy, LIT Verlag, Münster, 2000, p. 133. 

26 Er is daarom nog geen sprake van censuur, ‘evil literature’ mag nog steeds bestudeerd worden uit in-
teresse voor stijl, grammatica of geschiedenis. Nussbaum in ‘Exactly and Responsible: a Defense of Ethical 
Criticism’, p.356: “we need not read ethically, we may always decide to read for historical interest or for 
rhetorical and grammatical interest; in that case the ethical deficiencies of a work will not trouble us.” 

27 “The telling itself […] expresses a sense of life and of value, a sense of what matters and what does 
not. Life is never simply presented by a text; it is always represented as something.” Nuss-
baum,‘Introduction’ in Love’s Knowledge, p. 5. 
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erin zeggen of doen, maar met wat de impliciete auteur28 zegt of doet. Niet de 
feiten die beschreven worden in Justine, maar de achterliggende goedkeuring 
ervan, de boodschap ‘leer van seksueel misbruik te genieten’ maakt van Justi-
ne een afkeurenswaardig boek. Zo wordt ook het morele gehalte van Célines 
werk afgemeten aan het nihilistische levensgevoel waarvan zijn werk door-
drongen is. 
Om uit te maken welke boeken moreel relevant zijn, moet Nussbaum dus al 
zicht hebben op wat het goede leven is. Maar als dat antwoord al gegeven is, 
waarom is er dan nog literatuur nodig? Dat heeft te maken met Nussbaums 
opvatting over de innige relatie tussen vorm en inhoud. “I wish to establish 
the importance of taking style seriously in its expressive and state-making 
functions.”29 Filosofen hebben nooit stilgestaan bij de wederzijdse afhanke-
lijkheid van vorm en inhoud, klaagt Nussbaum. Het filosofisch discours staat 
volgens haar bol van de contradicties tussen de boodschap en de weergave 
ervan. Zij vindt het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat een filosoof in een stijl die 
enkel de intellectuele vermogens van de lezer aanspreekt, zou argumenteren 
dat emoties essentieel zijn voor het begrijpen van ethische kwesties.30 Terwijl 
de boodschap luidt dat emoties belangrijk zijn, geeft de vorm de indruk dat 
emoties er absoluut niet toe doen.31  
Eenmaal is aangetoond dat “style itself makes its claims”32, spreekt het van-
zelf dat het mogelijk is dat een bepaalde inhoud enkel tot zijn recht komt in 
een welbepaalde vorm, bijvoorbeeld in een romanvorm. Dat laatste is het ge-
val met het goede leven dat Nussbaum voorstaat en waarvoor ze zich baseert 
op Aristoteles. Als ze een Kantiaanse invulling van de moraal en de moreel 
goede mens had gekozen, zo zegt ze zelf, dan was literatuur van geen tel ge-
                                                      

28 Uit het Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek, onder redactie van G.J. van Bork, H. Struik, P.J. 
Verkruijsse en G.J. Vis: “De term ‘implied author’ werd geïntroduceerd door W.C. Booth voor de door de 
lezer als zodanig ervaren auteur die met zijn opvattingen, oordelen en ideologie achter of in het verhaal 
aanwezig is als ideale, en in feite literaire creatie van de werkelijke auteur. De impliciete auteur mag niet 
verward worden met de verteller, al is het maar omdat die binnen het verhaal onbetrouwbaar kan blijken. 
Maar ook de werkelijke auteur valt niet samen met de ‘implied author’, bijv. niet omdat van dezelfde auteur 
verschillende werken met verschillende impliciete auteurs denkbaar zijn. De impliciete auteur is een instan-
tie tussen verteller en reële auteur in, nl. de door de lezer waargenomen abstracte auteur die met zijn le-
venshouding en bedoelingen voor die van het werk staat.” Het Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek 
valt te raadplegen op de website van de digitale bibliotheek voor de Nederlandse taal (www.dbnl.org). 

29 Nussbaum, ‘Introduction’ in Love’s Knowledge, p. 8. 
30 Daarbij zou ik een kanttekening willen maken. Filosofen, ook moraalfilosofen, nemen vaak een me-

ta-standpunt in. Dat betekent onder andere dat een tekst die onderzoekt wat humor is, of wat humor zo 
belangrijk maakt in het leven, zelf geen tekst vol grappen moet zijn opdat hij belangrijk wordt gevonden. 
Integendeel, zulke nauwe samenhang tussen inhoud en vorm kan als misplaatst en heel irritant ervaren 
worden. Of deze bedenking hout snijdt in het geval van Nussbaums kritiek op de traditionele filosofie, 
hangt natuurlijk af van wat Nussbaum verwacht van een moraalfilosofie: moet die descriptief of prescriptief 
zijn, mag die een meta-standpunt innemen of heeft ze uitsluitend een oproepende voorbeeldfunctie? 

31 Zie Nussbaum, ‘Introduction’ in Love’s Knowledge, p. 21. 
32 Ibid., p. 3. 
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weest en dan had een puur theoretische stijl volstaan.33 Wie echter Aristoteles’ 
benadering van moraal het meest overtuigend vindt, moet wel aandacht heb-
ben voor de rol van literatuur. Het goede leven volgens Aristoteles wordt ge-
kenmerkt door vier eigenschappen die onmogelijk in een abstracte, filosofi-
sche stijl weergegeven kunnen worden, maar die juist vragen om de vorm van 
een roman. 34 Het levensgevoel dat spreekt uit de romans van Henry James, 
Charles Dickens en Marcel Proust, deelt een aantal eigenschappen met de 
Aristoteliaanse visie op het goede leven. Ik som ze op35: 
 
1. Niet-commensurabiliteit van waarden. Aristoteles benadrukt de verschei-
denheid aan waardevolle dingen in een goed leven. De Griekse tragedies en 
ook vele moderne romans tonen de tragiek van het leven zoals die zich uit in 
verscheurende keuzes. Ze laten zien dat er verschillende waardevolle dingen 
in het leven zijn die niet kunnen worden afgewogen en die niet tegelijkertijd 
kunnen worden nagestreefd. Doordat de roman dat toont, zal de lezer ook in 
het dagelijkse leven meer oog krijgen voor morele conflicten. Romans scher-
pen aldus het onderscheidingsvermogen van de lezer.36  
2. Prioriteit van het particuliere. In ethische oordeelsvorming is het voor 
Aristoteles essentieel dat men aandacht besteedt aan de particulariteit van de 
situatie. Geen algemeen principe maar een direct begrip37 van de relevante 
kenmerken van een unieke situatie, vertelt een mens wat te doen. Romans 
geven per definitie uiting aan ‘a priority of the particular’. Het is genoegzaam 
bekend dat een goede auteur vaak gekenmerkt wordt door een nauwkeurig 
observatievermogen, wat onder andere aandacht voor het particuliere impli-
ceert. 
3. Ethisch belang van emoties. Romans doen een beroep op de emoties. Het 
activeren van de emoties mag echter niet gelijkgeschakeld worden met het 
naar boven halen van het irrationele in de mens. In de lijn van Aristoteles is 
Nussbaum immers overtuigd van de cognitieve structuur van emoties. Emo-

                                                      
33 Interview met Nussbaum in H. Pauer-Studer, Constructions of Practical Reason, p. 113: “I connect 

the moral role of literature with a specific type of moral theory that I associate with Aristotle.” 
34  Soms bespreekt Nussbaum deze vier eigenschappen als kenmerkend voor de morele oordeelsvor-

ming, soms als eigen aan de morele levenswijze (het goede leven). Dat illustreert de ongrijpbaarheid van 
sommige van Nussbaums ideeën waarnaar ik in de inleiding van dit artikel verwijs. 

35 Nussbaum verwijst geregeld naar deze vier eigenschappen. Het meest systematisch worden ze be-
sproken in haar essay ‘The Discernment of Perception: An Aristotelian Conception of Private and Public 
Rationality’ in Love’s Knowledge, pp. 54-105. 

36 Soms gaan de verwerving van morele inzichten en van morele vaardigheden hand in hand. 
37 In navolging van Aristoteles herleidt Nussbaum het maken van een morele keuze tot een vorm van 

perceptie. “The discernment of the correct choice rests with something that he [Aristotle] calls ‘perception’. 
From the context it is evident that this is some sort of complex responsiveness to the salient features of 
one’s concrete situation.” Nussbaum, ‘The Discernment of Perception: An Aristotelian Conception of Pri-
vate and Public Rationality’ in Love’s Knowledge, p. 55. 
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ties zijn geen blinde dierlijke aandoeningen zoals Plato en Kant dachten.38 In 
een goed leven worden de emoties op hun waarde geschat. 
4. Ethische relevantie van ongecontroleerde gebeurtenissen. Een goed leven 
is niet hetzelfde als een gecontroleerd leven. Volgens Aristoteles zijn accepta-
tie van de eigen afhankelijkheid en inzicht in het belang van ongecontroleerde 
gebeurtenissen essentieel voor een ethisch verstaan van de wereld. Al sinds de 
klassieke tragedies bieden verhalen plaats aan ongecontroleerde gebeurtenis-
sen waar de mens niet de oorzaak van is maar wel de gevolgen van draagt. 
Romans zijn dan ook bij uitstek geschikt om dit inzicht van Aristoteles gestal-
te te geven.39  
 
In tegenstelling tot filosofische tractaten gaan romans niet over abstracte prin-
cipes maar over concrete mensen en hun beslissingen in complexe situaties. 
Bovendien spreken literaire teksten niet alleen onze rationele vermogens aan 
maar ook onze verbeelding en emoties, vermogens die volgens Nussbaum een 
belangrijke plaats innemen in morele oordeelsvorming. Tenslotte kunnen 
boeken, veel meer dan theoretische verhandelingen recht doen aan de fragili-
teit en de meervoudigheid van het goede leven. Wie wat waardevol is, wil re-
duceren tot enkele principes of tot datgene waarover men controle kan uitoe-
fenen, betaalt als prijs een verschraling van het goede leven. Dat romans, veel 
meer dan filosofische boeken, vorm geven aan het goede leven, wordt door 
Nussbaum aldus bewezen geacht. 
 
2.2.2 Bedenking bij de morele opvoeding opgevat als een manipulatief proces 
 
De romans van James, Dickens en Proust brengen inzichten over die op geen 
enkele andere manier kunnen worden meegedeeld. Op grond daarvan eist 
Nussbaum een plaats op voor de literatuur in de filosofie over het goede le-
ven, als essentiële aanvulling op de ethische theorieën. Maar tegelijkertijd 
verdedigt ze ook het belang van literatuur in de morele opvoeding - het is 
vooral in die context dat het gevaar voor manipulatie dreigt. 
De Kantiaanse moraal doet een beroep op de rede van het subject. Als het 
subject wil meedenken, kan hij zelf achterhalen wat de morele wet is. Volgens 

                                                      
38 In Upheavals of Thought werkt Nussbaum haar cognitieve theorie van de emoties uit. 
39 Nussbaum maakt een onderscheid tussen twee vormen van praktische rationaliteit: in het ene model, 

verdedigd door onder anderen Plato, is praktische rationaliteit gericht op het controleren van het leven en 
het uitschakelen van alle toevalsfactoren; het andere model, zoals dat vorm gegeven wordt door Aristoteles, 
omschrijft de taak van de praktische rede als het balanceren tussen activiteit en passiviteit, tussen het uitoe-
fenen van controle en het aanvaarden van de afhankelijkheid van externe factoren. Zie Nussbaums Fragility 
of Goodness. Luck and ethics in Greek tragedy and philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 
1986, p. 20. 
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Nussbaum daarentegen moeten moraal en de morele opvoeding zich niet rich-
ten tot de rede maar tot de verbeelding en de emotie. Betekent dat dan dat mo-
rele opvoeding eigenlijk neerkomt op emotionele beïnvloeding? En schept dat 
dan niet de mogelijkheid tot manipulatie? Een tegenstander van Nussbaum, 
Richard Posner, verwijt Nussbaum dat ze politieke motieven laat meespelen 
in haar interpretatie en promotie van romans.40 Zelf wil ik Nussbaum zeker 
niet beschuldigen van verdoken propagandavoering of misbruik van haar po-
sitie, maar het lijkt me niet overdreven om te stellen dat het gevaar voor ma-
nipulatie in haar narratieve opvatting van morele opvoeding reëler is dan in de 
Kantiaanse benadering waar het transparante proces volledig autonoom vol-
trokken kan worden door het redelijke subject.41  
Hoewel Nussbaum niet elke reflectie verwerpt en zelfs de nood aan theorie-
vorming en kritische discussie omtrent de waardesystemen die in een verhaal 
tot uiting komen, benadrukt, valt ze toch ten prooi aan de verwarring tussen 
morele opvoeding en manipulatie. Eén welbepaalde, korte passage uit Nuss-
baums werk is heel revelerend op dit punt. In een reactie op Posners opmer-
king dat het zinloos en verkeerd is om boeken te verbieden, laat Nussbaum 
zich geïrriteerd ontvallen dat Posner toch ook niet graag zou hebben dat zijn 
kleinkinderen Céline lezen.42 Dit lijkt mij een drogreden van een veelzeggen-
de soort.  
Laat mij eerst de context schetsen. Posner verwijt Nussbaum dat ze het lees-
proces als een controleerbaar gebeuren beschouwt. Volgens hem heeft het 
geen enkele zin literatuur op te leggen of te verbieden omdat de beoogde reac-
tie nooit te garanderen valt. Nussbaum vindt het daarentegen wel degelijk zin-
vol om literatuur aan- of af te raden en verdedigt zich met de beschreven 
‘sneer’. Maar eigenlijk ontwijkt ze de kritiek van Posner (daarin bestaat de 
drogreden) door onbeargumenteerd over te schakelen naar de (morele) opvoe-
ding van kleine kinderen - waar ze natuurlijk een punt heeft. Niemand zou het 
appreciëren wanneer zijn tienjarige dochter Voyage au bout de la nuit las. Aan 

                                                      
40 R. Posner, ‘Against Ethical Criticism: Part Two’ in Philosophy and Literature, 22 (2), 1998, pp. 395-

412, p. 401: “Nussbaum tries to make James’s novel a work of advocacy for her own political position, 
which is that of the Labour Party before Thatcher.” P. 399: “I find Nussbaum’s effort to use literature to 
promote a political agenda a repugnant one.” 

41 Het meest vatbaar voor deze kritiek is zonder twijfel Rorty. Rorty verwerpt elke mogelijkheid om 
morele praktijken te verantwoorden; morele opvoeding komt dan al snel neer op het gedachteloos aanvaar-
den en kopiëren van conventies. Niet alle voorstanders van de narratieve ethiek gaan even ver als Rorty in 
hun anti-Kantiaanse visie op moraal en morele opvoeding. Zie R. Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, 
met name hoofdstuk 4 ‘Private Irony and Liberal Hope’ waar hij de mogelijkheid weerlegt om ‘a final 
vocabulary’, het geheel van begrippen waarmee mensen hun handelingen en overtuigingen in een bepaalde 
gemeenschap rechtvaardigen, te funderen. 

42 Uit het interview van M. Boenink met Nussbaum in Nussbaum, Wat liefde weet, p. 219. “Ik weet ze-
ker dat Posner niet zou willen dat zijn kleinkinderen op hun tiende Céline lezen en dat hij zeer specifieke 
opvattingen zou hebben over de werken die waardevol kunnen zijn voor de vorming van hun ideeën.” 
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kleine kinderen verbieden opvoeders inderdaad sommige boeken of films. De 
opvoeding van kinderen berust dan ook voor een deel op conditionering, op 
imitatie en daarom in zekere zin op manipulatie.43 Maar wanneer het de more-
le opvoeding van volwassenen betreft, zijn dergelijke verbiedende of gebie-
dende maatregels allesbehalve evident. De kritiek van Posner heeft dan ook 
betrekking op Nussbaums invulling van de morele opvoeding bij volwasse-
nen.44 Het zou Nussbaum meer moeite kosten om het verwijt van manipulatie 
op dat vlak onschadelijk te maken. Want beeld je even in wat Posner ervan 
zou denken als zijn kinderen Céline lazen, ervan uitgaande dat zijn kinderen 
gezonde dertigers zijn. Het is erg onwaarschijnlijk dat Posner zich daar zorgen 
om zou maken. Nussbaum zou een beter argument moeten bedenken.  
In deze passage verraadt Nussbaum haar neiging om de morele opvoeding van 
volwassenen te modelleren naar de opvoeding van kinderen - waardoor het 
onvermijdelijk (deels) een manipulatief proces wordt. 
Het gevaar van manipulatie duikt ook op in een andere soort kritiek op de nar-
ratieve ethiek. Narratieve ethiek zou volgens critici niet alleen de opvoedeling 
maar ook de literatuur op een betuttelende manier behandelen. Nussbaums 
moraliserende lectuur van Henry James bijvoorbeeld, stuit velen tegen de 
borst.45 Aan narratieve ethici wordt verweten dat ze literatuurkritiek perverte-
ren door er ethische categorieën binnen te smokkelen. Op die manier zouden 
ze de bepaling van wat een goed boek is manipuleren. Een fervent tegenstan-
der van de ethische literatuurkritiek is Oscar Wilde: “There is no such thing as 
a moral or an immoral book. Books are well written, or badly written.”46 
Nussbaum is het hoegenaamd niet eens met Wilde. Boeken kunnen en mogen 
wel degelijk ethisch geëvalueerd worden, en wat meer is: ethische en estheti-
sche evaluaties liggen niet eens zo gek ver uitéén, denkt Nussbaum. “I suggest 
that in general and for the most part, and only where novels are concerned, we 
                                                      

43 Deze associatie van opvoeding met manipulatie is niet evident. Een auteur als Harvey Siegel verde-
digt bijvoorbeeld de mogelijkheid van niet-manipulatieve opvoeding tot rationeel denken (zie H. Siegel, 
Educating Reason: rationality, critical thinking and education, Routledge, New York, 1988, hoofdstuk 5). 
Dit is niet de plaats om uitgebreid in te gaan op deze controverse in de filosofie van de opvoeding. Laat me 
enkel verwijzen naar een mooie vergelijking van C.S. Lewis, waaruit moet blijken dat er twee soorten van 
‘manipulatie’ bestaan. In een normale opvoeding is er enkel sprake van de eerste soort. “[one can deal with 
pupils] as grown birds deal with young birds when they teach them to fly.[Or one can deal with them] as 
the poultry-keeper deals with young birds-making them thus or thus for purposes of which the birds know 
nothing.” De moedervogel noch de pluimveehouder verantwoordt haar of zijn manier van opvoeden ten 
aanzien van de kleine vogels en beiden maken zich in die zin schuldig aan manipulatie. Er zijn echter be-
langrijke verschillen: de moedervogel handelt in het belang van haar kinderen, niet in haar eigen belang. 
Bovendien is ze bereid om redenen te geven eenmaal de kinderen daar klaar voor zijn, de pluimveehouder 
is dat niet. C.S. Lewis, The Abolition of Man, Oxford University Press, London, 1944, p. 13. 

44 En daarover heeft ze het grotendeels: Henry James en Marcel Proust schrijven geen kinderliteratuur. 
45 Zie R. Posner: ‘Against Ethical Criticism’ in Philosophy and Literature, 21 (1), 1997, pp. 1-27 en 

‘Against Ethical Criticism: Part Two’ in Philosophy and Literature, 22 (2), 1998, pp. 394-412. 
46 Oscar Wilde in de ‘Preface’ van The Picture of Dorian Gray. 
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find aesthetically pleasing only works that treat human beings as human.[…] 
But this quality is also moral, so we might say that in the novel aesthetic in-
terest and moral interest are not altogether unrelated.”47 Dit is een controver-
sieel standpunt, dat even hevige voorstanders als tegenstanders kent. Zelf ben 
ik geneigd het esthetische een eigen domein toe te kennen en een esthetisch 
waardevol boek niet meteen te verbinden met morele waarde. Alles hangt na-
tuurlijk af van hoe men ‘esthetische waarde’ opvat. Nussbaum lijkt het te as-
sociëren met een gevoel van genot (‘pleasing’), maar ik kan me voorstellen 
dat de esthetische verdienste van een boek kan liggen in het feit dat het zo 
goed en levendig geschreven is dat het de lezer kippenvel bezorgt of met ont-
zetting vervult. Dit onderwerp vergt te veel technische kennis om een uit-
spraak over te doen48, maar het toont aan hoe de problemen met Nussbaums 
morele theorie zich vertakken in allerlei richtingen. En één van die problemen 
wijst in de richting van ongewenste manipulatie.  
 
3. De relatie tussen literatuur, moraalfilosofie en het echte leven bij 
Nussbaum 
 
De rol die literatuur volgens Nussbaum speelt in de moraal en de morele op-
voeding heb ik belicht. Een vraag die Nussbaum vaak te horen krijgt, is de 
volgende: de beargumenteerde relatie tussen vorm en inhoud verklaart wel 
waarom literatuur de voorkeur geniet op filosofische tractaten, maar waarom 
plaatst Nussbaum literatuur ook nog boven het echte leven? Ze verschaft ver-
schillende argumenten die de voordelen moeten aangeven van de training van 
het inlevingsvermogen met behulp van literatuur in plaats van met behulp van 
het echte leven. Op twee argumenten wil ik kort ingaan.  
Het kwantitatieve argument lijkt eenvoudig: door boeken te lezen maak je 
veel meer mee dan je zou meemaken indien je enkel je eigen leven had om 
ervaring uit te putten. Om accuraat te kunnen reageren op situaties die om een 
morele reactie vragen, heb je een flexibel inbeeldingsvermogen nodig, zodat 
je snel voelt wat de andere persoon meemaakt. Zelf al veel meegemaakt heb-
ben, helpt daarbij natuurlijk. Maar die levenservaring kun je uitbreiden door 
romans te lezen, aldus Nussbaum. Ik vind de onderliggende gelijkschakeling 
van lezen over ervaringen met ervaring opdoen, bedenkelijk. In de literatuur 
over narratieve ethiek zijn uitspraken als de volgende nochtans legio: 

                                                      
47 Nussbaum, ‘Exactly and Responsibly: a Defense of Ethical Criticism’, p. 357. 
48 Ik verwijs graag naar de bijdragen van B. Gaut ‘The Ethical Criticism of Art’ en P. Lamarque & S. 

H. Olsen ‘Literature, Truth and Philosophy’ in de bundel van E. John & D. McIver Lopes (eds.), Philoso-
phy of Literature. Contemporary and Classic Reading. An Anthology. Ethische literatuurkritiek wordt in het 
eerste artikel verdedigd, in het tweede bekritiseerd. 
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“Knowledge of what it is like, for example, to lose a child to death, can only 
be attained by living through the experience personally or by reading an 
evocative description of the situation and the experience of living through 
it.” 49 Nussbaum beweert dat “reading novels […] is a practice for falling in 
love”50. Zelf geloof ik best dat romans leren dat er zoiets bestaat als liefde, dat 
mensen verliefd worden en dat ze dan vreemde dingen doen. Maar weet de 
lezer dankzij deze informatie ook meteen hoe het voelt om verliefd te zijn of 
is hij beter voorbereid op de liefde? Van een flight simulator-fanaat zeg je 
toch ook niet dat hij over ervaring als piloot beschikt, al heeft hij virtueel 
meer dan 200 vliegtuigen op de grond gezet.  
Literatuur kan volgens mij de ervaring niet vervangen. Dat mijn aanvoelen 
van het verschil tussen realiteit en fictie niet strookt met dat van Nussbaum, 
blijkt nog een laatste keer uit het tweede argument. Nussbaum raadt aan met 
literatuur te beginnen als je je wil oefenen in het hebben van de juiste morele 
reactie, omdat literatuur een gezonde afstand schept tussen de oordelaar (le-
zer) en de beoordeelde (personage). In het reeds aangehaalde citaat51 legt 
Nussbaum, verwijzend naar Henry James, uit waarom het lezen van romans 
iemand in een positie plaatst die zowel gelijkenis als verschil vertoont met 
zijn positie in het echte leven: “[reading is] unlike [life], in that we are free of 
certain sources of distortion that frequently impede our real-life deliberations. 
Since the story is not ours, we do not find ourselves caught up in the ‘vulgar 
heat’ of our personal jealousies or angers. Thus the (ethically concerned) aes-
thetic attitude shows us the way.” Nussbaum gaat nog een stap verder: “It is 
only in relation to the literary text and never in life that we can have a relation 
characterized by genuine altruism.”52 Het lezen van een boek wordt inderdaad 
gekenmerkt door een zekere afstand. En die afstand maakt inderdaad jaloezie 
of trots onmogelijk, maar volgens mij tegelijkertijd ook elke vorm van altru-
isme. Hoe kan iemand zich immers altruïstisch gedragen ten aanzien van pa-
pier? Wat moet je je daarbij voorstellen? Nussbaum karakteriseert de relatie 
tussen een lezer en een romanpersonage als altruïstisch, maar dat is een mis-
plaatste term. Dit is een voorbeeld van taal die met vakantie gaat, zou Witt-
genstein zeggen. Stel bijvoorbeeld dat we altruïsme definiëren als ‘het belang 
van een ander boven het eigenbelang plaatsen’, dan wordt snel duidelijk dat 
                                                      

49 P. Lamarque en S. H. Olsen parafraseren Dorothy Walsh in hun artikel ‘Literature, Truth and Phi-
losophy’ in E. John en D. McIver Lopes (eds.) Philosophy of Literature, Contemporary and Classic Read-
ings. An Anthology, pp. 341-354, p. 343. 

50  Nussbaum, ‘Reading for Life’ in Love’s Knowledge, p. 238. 
51 “[N]ovel reading places us in a position that is both like and unlike the position we occupy in life: 

like, in that we are emotionally involved with the characters, active with them, and aware of our incom-
pleteness; unlike, in that we are free of certain sources of distortion that frequently impede our real-life 
deliberations.” Nussbaum, ‘Introduction’ in Love’s Knowledge, p. 48. 

52 Idem. 
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echt altruïsme enkel kan uitgedrukt worden in niet-egoïstische daden. Wat 
zou het immers kunnen betekenen om het belang van een fictieve ander op 
imaginaire, en dus noodzakelijkerwijze niet-daadkrachtige, wijze boven het 
eigenbelang te stellen? Echt altruïsme blijkt pas uit het uitvoeren van bepaalde 
handelingen, niet uit het hebben van bepaalde gevoelens ten aanzien van een 
romanpersonage. 
 
4. Narratieve ethiek en de publieke moraal 
 
Tot slot stel ik de vraag of we literatuur kunnen inschakelen in het streven 
naar een publieke moraal? Kunnen we bijvoorbeeld met behulp van een selec-
tie van verplichte literatuur jongeren kneden tot goede burgers? Nussbaum 
heeft met haar filosofie dergelijke maatschappelijke aspiraties: literatuur 
maakt rechters rechtvaardiger (zie Poetic Justice) en bevordert de burgerzin 
(zie Cultivating Humanity). “A society that wants to foster the just treatment 
of all its members has strong reasons to foster an exercise of the compassion-
ate imaginations. And this means caring about literature.”53 Nussbaums uit-
spraken over de invloed van literatuur op de lezer gaan echter enkel op voor 
de ideale lezer.54 Eenmaal uitgelegd wat Nussbaum verstaat onder de ideale 
lezer, spreekt het vanzelf waarom de door Nussbaum aangeprezen methode 
mij te veeleisend lijkt om op grote schaal succesvol te zijn. 
In reactie op Posners argument dat iedereen zijn eigen preoccupaties mee-
brengt bij het lezen van een tekst en dat de interpretatie van een boek even 
moeilijk te voorspellen valt als die van een Rorschachvlek55, moet Nussbaum 
toegeven dat interpretaties inderdaad niet te beheersen zijn, maar ze benadrukt 
dat een lezer het wel goed of minder goed kan doen. “Seeing something in a 
literary text is unlike seeing shapes in the clouds or in the fire. There the 
reader is free to see whatever his or her fancy dictates, and there are no limits 
on what she may see. In the reading of a literary text, there is a standard of 
correctness set by the author’s sense of life, as it finds its way into the 
work.”56 De lezer die de correcte boodschap uit een tekst haalt, kroont Nuss-
baum tot ideale lezer. De eerste eigenschap van de ideale lezer is een grote 
vertrouwdheid met de literatuur, waardoor hij zich ver van al te willekeurige 

                                                      
53 M. Nussbaum, Cultivating Humanity. A Classical Defense of Reform in Liberal Education, Harvard 

University Press, Cambridge (Mass.), 1997, p. 92. 
54 Zie Nussbaum in het interview met M. Boenink: Nussbaum, Wat Liefde Weet, p. 216: “[ik maak] ex-

pliciet gebruik van de notie van de ideale lezer, dat wil zeggen de lezer waar de tekst om vraagt.” 
55 R. Posner, ‘Against Ethical Criticism: Part Two’, p. 409. “Works of literature that we deem great 

tend to be open-ended; that is a condition for their surviving cultural change and becoming canonized. 
These works are something of a Rorschach test.” 

56 Nussbaum, ‘Introduction’ in Love’s Knowledge, p. 9. 
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interpretaties houdt. Het goed vertrouwd zijn met literatuur volstaat echter 
niet. Professoren in de literatuurstudie zouden anders al te gemakkelijk het 
tegenbewijs leveren dat je van boeken lezen niet per se een moreel beter mens 
wordt. De tweede eigenschap van de ideale lezer is een grote concentratie tij-
dens het lezen. “Reading can only have the good effects we claim for it if one 
reads with immersion, not just as a painful duty.”57 Nog los van het feit dat de 
criteria ‘vertrouwdheid’ en ‘concentratie’ moeilijk te verifiëren zijn, is het 
zonneklaar dat bitter weinig lezers beantwoorden aan Nussbaums model van 
de ideale lezer, en er bijgevolg weinig mensen in de praktijk moreel beter van 
worden wanneer ze veel boeken lezen.58  
Ik sluit af met een citaat uit An Experiment in Criticism, een studie van C.S. 
Lewis over het verschil tussen slechte en goede literatuurkrititiek. “This […] 
is not to say that all critics who extract such a [moral] philosophy from their 
favourite novelists or poets produce work without value. Each attributes to his 
chosen author what he believes to be wisdom. And the sort of thing that seems 
to him wise will of course be determined by his own calibre. If he is a fool he 
will find and admire follishness, if he is a mediocrity, platitude in all his fa-
vourites. But if he is a profound thinker himself, what he acclaims and ex-
pounds as his author’s philosophy may be well worth reading, even if it is in 
reality his own.”59 Ik twijfel er niet aan dat Nussbaum veel geleerd heeft uit 
boeken, ook op moreel gebied. Maar ik vraag me af of dat niet meer zegt over 
Nussbaum dan over de boeken die ze gelezen heeft. Zou iedereen Henry Ja-
mes of Charles Dickens moeten lezen om er de heilzame invloed van te on-
dervinden? Levert een maatschappij waarin veel gelezen wordt per definitie 
goede burgers of rechtvaardige rechters af? Dat de aanspraken van de narra-
tieve ethiek allesbehalve vanzelfsprekend zijn, hoop ik met dit artikel verdui-
delijkt te hebben. 
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