
Het favoriete fragment: Miriam van Reijen 

 
In een serie uit Trouw vertellen 'denkers' over een van hun favoriete fragmenten uit de 
geschiedenis van de filosofie.  Dit maal Miriam van Reijen. Zij is filosoof, publicist en docent. Uit 
Trouw, 24 juni 2002. 

Benedictus de Spinoza (1632-1677) 

'Niets geschiedt er in de Natuur dat aan een gebrek van haarzelf kan worden toegeschreven. Hij is 

immers steeds dezelfde, en overal ook zijn haar kracht en macht dezelfde, dat wil zeggen de wetten 

en regelen van de Natuur, volgens welke alles geschiedt en van de ene vorm in de andere overgaat, 

zijn altijd en overal dezelfde. Derhalve moet ook de aard van alle dingen, uit éénzelfde beginsel 

worden verklaard, en wel uit de algemeen geldige wetten en regelen van de Natuur. 

Aandoeningen als haat, toorn, nijd enzovoorts moeten dus, op zichzelf beschouwd, uit dezelfde 

noodwendigheid en dezelfde macht van de Natuur voortvloeien als de overige bijzondere dingen; ....' 

- Ethica, deel III, 'Aard en oorsprong van de aandoeningen' 

,,Tien jaar na mijn afstuderen ben ik Spinoza gaan lezen. Bij hem vond ik bevestiging en herkenning, 

prachtig verwoord, van wat ik zelf al dacht. Zijn determinisme deel ik helemaal. Spinoza's filosofie is 

radicaal, staat vaak haaks op de alledaagse ervaring, is wetenschappelijk, van een hoog 

abstractieniveau, metafysisch en is tegelijkertijd ook ongelooflijk praktisch. Zijn kijk op alles heeft 

verregaande consequenties voor het dagelijks leven van mensen. 

Spinoza ontwikkelde een filosofie waar geen speld tussen valt te krijgen. 

Alles wat is -de natuur, de kosmos of noem het God- daarin heeft alles een oorzaak. Er bestaat geen 

toeval, niets is er zomaar. Zo zijn de wetmatigheden van de natuur. Of dat nou leuk voor ons is of 

niet. 

Om leuk gaat het niet in de wereld. Dat is zo absurd vanuit de mens gedacht. Er is wat er is, 

zegt Spinoza. Ethiek, moraal of godsdienst hebben bij hem geen werkelijkheidswaarde. De dingen 

gebeuren omdat ze gebeuren en niet omdat mensen of God ze zouden willen of plannen. 

De mens is een onderdeel van al wat is. Principieel is de mens niet anders dan bijvoorbeeld een 

zandkorrel, een steen, een miertje of een druppel in de oceaan. 

Ook de mens is een soort, een manier van zijn, niet wezenlijk onderscheiden van al het andere dat 

is. Ook in het boeddhisme vind je deze gedachte. Via Spinoza ben ik bij het zenboeddhisme 

uitgekomen. Zo zie je maar weer: niets is toevallig, alles heeft een oorzaak. 



Niet alleen de mens zelf, ook alles ín de mens -zowel lichamelijke- als gemoedsaandoeningen- werkt 

op natuurlijke wijze. 

Zo behandelt Spinoza emoties dan ook: als waren het lijnen, vlakken of lichamen uit de meetkunde - 

verschijnselen onderworpen aan de wetten van de natuur en dus ook te begrijpen. 

Van lichamelijke aandoeningen weten mensen doorgaans wel dat die een oorzaak hebben. Dat je niet 

zomaar buikpijn krijgt, maar omdat je bijvoorbeeld iets verkeerds hebt gegeten. 

Het opvallende is echter dat de meeste mensen, wanneer het gaat om gemoedsaandoeningen, zoals 

woede, jaloezie of schuldgevoel, zeggen dat die zomaar automatisch spontaan opkomen. Wanneer ik 

ze dan laat zien dat hun emoties op dezelfde manier te begrijpen en dus te voorkomen zijn als 

buikpijn, stuit ik meestal op grote weerstanden. Men wil er niet graag aan dat emoties ook een 

oorzaak hebben, dat die voortkomen uit inadequate gedachten. 

Wanneer je bijvoorbeeld een hekel hebt aan iemand, moet je, zegtSpinoza, een bepaalde gedachte 

hebben, bijvoorbeeld dat die ander het op jou heeft gemunt. 

Hij noemt dit een inadequate voorstelling. Anders kun je nooit een hekel aan die persoon hebben. 

Binnen zijn radicaal determinisme is het niet adequaat om je te verbeelden dat die ander jou wil 

dwarszitten en is het adequaat in te zien dat die ander ook alleen maar doet wat hij niet laten kan. 

Net als de regen. Die haat ik ook niet, omdat ik weet dat de regen het niet op mij heeft voorzien. Zo 

zul je ook niet een ander mens haten, wanneer je eenmaal weet dat die ander ook alleen maar zijn 

aard, zijn natuur volgt. Zie je dát in, dan heb je een adequate voorstelling die het opkomen van 

haatgevoelens en irritaties voorkomt. 

Het inzicht, het ziet hoe dingen gebeuren, leuk of niet leuk, dat ze niet anders konden gebeuren dan 

ze gebeuren, hoe dat oorzakelijk en wetmatig in elkaar zit, dát inzicht geeft altijd vreugde.'' 
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Ik denk, dus ik voel. Een stoïcijnse filosofie van emoties.  Miriam van Reijen  

 

In de tweede helft van de twintigste eeuw ontstond de cognitieve psychologie, die liet zien dat 

cognitie een doorslaggevende rol speelt in het ontstaan van emoties. Zowel de gevoelsmatige 

beleving van een emotie als de lichamelijke expressie zijn slechts begeleidende verschijnselen. Dit 

idee had ook consequenties voor de psychologische praktijk en voor de psychotherapie. Albert Ellis 

ontwikkelde de Rationeel-Emotieve Therapie (RET), die er kortgezegd op neerkomt dat ongewenste 



en contraproductieve emoties veranderen en verdwijnen door het veranderen van de eigen 

irrationele gedachten. Wat voor dit hoofdstuk interessant is, is dat Ellis en andere RET-therapeuten, 

waarvan in Nederland vooral René Diekstra , Jan Verhulst en Theo IJzermans vertegenwoordigers 

zijn, zeggen dat zij hun theorie en therapie baseren op de stoïcijnse filosofie. Zij halen daarvoor de 

uitspraak van Epictetus aan: Mensen lijden niet door de gebeurtenissen, maar door hun meningen 

over die gebeurtenissen. Aan het eind van dit hoofdstuk zal ik op deze Rationeel-Emotieve Therapie 

terug komen. Filosofie vraagt wat, hoe en waarom iets is, en niet hoe het zou moeten zijn, of wat er 

moet gebeuren. Een filosofie van de emoties vraagt wat de emoties zijn, dat wil zeggen hoe ze 

ontstaan, wat hun oorzaak is. De vraag hoe met emoties om te gaan is geen filosofische vraag. Dat is 

een praktische of pragmatische vraag die opkomt als de lastige emotie er al is en we niet weten hoe 

we er snel van af kunnen komen. Het filosoferen over emoties onderzoekt slechts het bereik van de 

relatie cognitie – emotie. Het gaat niet over de expressie van emoties, niet over het omgaan met 

emoties, en ook niet over het ontstaan van cognitie. Wat iemand denkt kan door verschillende 

oorzaken komen: fysieke, psychische of sociale. Maar als er denken is, heeft dat een bepaald effect 

op het gemoed. Het is ook niet te ontkennen dat mensen van gedachten veranderen en zich dan 

anders kunnen voelen. Juist als lichaam en geest één zijn, is er óók – naast psychofarmaca, alcohol en 

drugs – een manier om anders te gaan voelen via praten, lezen en denken. Dat betekent niet dat 

deze verandering vrij gekozen kan worden. Maar of we willen of niet, het kwartje kan vallen. Zoals 

neuropsycholoog Peter Hagoort het stelt: ‘de vrije wil is weliswaar een illusie, maar het geloof erin 

werkt als een nuttig placebo’ .  

 

 

Martha Nussbaum"Emoties zijn geen 

onberedeneerde of domme lichamelijke bewegingen. 

Integendeel, emoties zelf zijn intelligent. Zonder emoties is ons 

denken krachteloos." 

 "Een leven dat andere mensen wantrouwt, en geen binding 

heeft met een politieke gemeenschap, is niet langer een 

mensenleven." 
Martha Nussbaum onderzoekt wat het goede leven inhoudt, hoe we te werk moeten 
gaan om het te verkrijgen en in welk politiek systeem goede levens realiseerbaar zijn. 
De ethiek zou zich moeten richten op de "drie bronnen van kwetsbaarheid": pluraliteit 
van waarden (waarden zijn variabel naar gelang de situatie), passies en hechting. 
Deze kwetsbaarheden kenmerken volgens Nussbaum de mens. Ze wil, net als 
Aristoteles, de bronnen van kwetsbaarheid niet als te overwinnen zwaktes 



wegzetten, maar ze juist onder de aandacht brengen. Ethiek moet midden in het 
leven staan. Nussbaum distantieert zich hiermee van de ethiek van Socrates en 
Plato, die zij te verheven acht. 
 
Nussbaum heeft veel geschreven over emoties. Ze grijpt daarbij terug op de 
stoïcijnse traditie van Epictetus en anderen. Schaamte en wraak zijn irrationeel, 
betoogt ze conform de leer van de Stoa. Maar in tegenstelling tot de stoïcijnen 
gelooft ze niet dat alle emoties irrationeel zijn.Veel emoties zijn intelligent. Angst en 
boosheid kunnen bijvoorbeeld heel functioneel en gepast zijn. In die zin zijn ze zinnig 
en rationeel. In de morele opvoeding zou daarom ook ruimte moeten zijn voor het 
ontwikkelen van deze zinnige emoties. In het onderwijs zou een morele sensibiliteit 
gekweekt moeten worden. De leerling dient oog te krijgen voor eigen 
kwetsbaarheden. Literatuuronderwijs is hiervoor bij uitstek geschikt. Nussbaum 
verzet zich hiermee tegen een ethiek die zuiver rationeel is. 

Teksten van de RUG, bedoeld voor 
scholieren die een PWS willen 
schrijven 
 

Nussbaum over emoties 

 

Martha Nussbaum 

Zoals je waarschijnlijk weet gaat ethiek over goed en slecht handelen. Waarschijnlijk heb je in de les 

ethiek de plichtethiek en de gevolgenethiek behandeld. Beide theorieën concentreren zich op dat aspect 

van een situatie waarover wij zelf controle hebben. Ze stellen de vraag hoe jij moet handelen in een 

bepaalde situatie. Voor Martha Nussbaum is de ethiek breder. Voor haar gaat de ethiek over ‘het goede 

leven’. Niet alleen de situaties waarover we zelf controle hebben zijn dan van belang maar ook de 

situaties die we niet in de hand hebben. Nussbaum ziet ons leven voor een groot deel als de speelbal 

van fortuna, of het lot. In een van haar bekendste boeken, de breekbaarheid van het goede: geluk en 

ethiek in de Griekse filosofie en literatuur betoogt Nussbaum dat het belangrijk is dat we dit leren inzien. 

Ze stelt dat we de kwetsbaarheden van het leven moeten leren kennen om in staat te zijn om mee te 



leven met anderen. Emoties spelen hierin een belangrijke rol. Nussbaum is een cognitivist in de zin dat 

voor haar emoties oordelen over de werkelijkheid zijn. Het zijn oordelen die gaan over objecten die wij 

belangrijk vinden, die onmisbaar zijn om ons goed te voelen maar waar we maar beperkt invloed op 

kunnen uitoefenen. De term object’ moet je hier heel breed opvatten. Het object van de emotie liefde is 

bijvoorbeeld een andere persoon. We hebben maar beperkte macht over de andere. Onze geliefde is 

onmisbaar maar we kunnen hem of haar bijvoorbeeld niet dwingen van ons te houden. 

Hier vind je onderwerpen waarover je profielwerkstuk kunt schrijven. Heb je nog vragen of wil je meer 

informatie? Mail dan naar alfasteunpunt@rug.nl 

Emoties en het goede leven 

Voor Nussbaum zijn emoties onmisbaar in het zoeken naar de ingrediënten van het goede leven. Wat 

moeten we ons voorstellen bij het goede leven? Het idee van het goede leven gaat over de keuzes en het 

levensplan dat mensen zouden moeten najagen om een goed en zinvol leven te leiden. Als we willen 

bestuderen wat van belang is voor het goede leven, kunnen we emoties niet buiten beschouwing laten 

volgens Nussbaum. Emoties wijzen naar de elementen in ons leven die kwetsbaar of breekbaar zijn. Juist 

door deze te leren kennen, komen we erachter wat voor ons echt belangrijk is. Een van de voorbeelden 

die Nussbaum gebruikt in haar eigen onderzoek is het overlijden van haar eigen moeder. Het eerste 

hoofdstuk van haar boek Upheavals of Thought over emoties, opent met het verhaal hierover. Voor je 

profielwerkstuk is het natuurlijk erg interessant om dit voorbeeld te onderzoeken. Wat voor een rol 

speelt dit persoonlijke voorbeeld in Nussbaum’s onderzoek naar het goede leven? Misschien kun je 

heftige gebeurtenissen uit je eigen leven of dat van iemand anders onderzoeken op een soortgelijke 

manier. Wat is jouw eigen visie hierop? 

 

. 

Verschillende soorten emoties 

Een ander interessant onderwerp is het onderscheid dat Nussbaum maakt tussen verschillenden soorten 

emoties. Een onderscheid dat ze maakt in haar boek De kwetsbaarheid van het goede is het onderscheid 

tussen emoties als oordelen en emoties als verlangens. Wat is het verschil hiertussen? Moeten we ook op 

andere manieren met deze verschillende emoties omgaan? Kun je zelf kritiek leveren op dit onderscheid? 

Ook kun je Nussbaum’s indeling vergelijken met de indeling van andere filosofen zoals Descartes en 

Spinoza of de antropoloog Ekman. 

http://www.rug.nl/scholieren/profielwerkstukken/alfasteunpunt/onderwerpen/filosofie/emotiesfilosofie


 

de offering van Ipghenia 

Emoties en literatuur 

In haar boek, ‘the fragility of goodness’ bespreekt Nussbaum haar theorie aan de hand van Griekse 

tragedies. Volgens haar leren deze verhalen ons belangrijke lessen over de kwetsbaarheid van het 

menselijke bestaan. De hoofdpersoon van een tragedie staat vaak voor een onmogelijke keuze. Welke 

keuze de hoofdpersoon ook maakt, er is altijd een tragisch gevolg. Een van de tragedies die Nussbaum 

bespreekt is bijvoorbeeld het verhaal in de Odyssee over Agamemnon’s die zijn eigen dochter Iphgenia 

aan de goden offert. Om de oorlog te winnen moet Agamemnon zijn dochter Iphgenia offeren aan de 

godin Artemis. Hij staat dus voor een onmogelijke keuze: de oorlog winnen en een groot drama en 

bloedbad voorkomen of het laten leven van zijn eigen dochter. Wat kunnen we hiervan leren volgens 

Nussbaum? En wat spelen emoties hierin voor een rol? Voor je profielwerkstuk is het erg interessant om 

dit te onderzoeken. Je kunt ook zelf een verhaal uitkiezen en deze analyseren zoals Nussbaum dat doet. 

Op deze manier kun je klassieke talen verbinden met filosofie. 

Niet alleen tragedies maar ook literatuur kan ons iets leren over emoties en het menselijke leven. In 

haar boek ‘love’s knowledge’ bespreekt Nussbaum het belang voor literatuur voor de filosofie. Ook dit is 

een interessant onderwerp voor je profielwerkstuk. Je zou filosofie en Nederlands kunnen combineren en 

een roman analyseren op de manier waarop Nussbaum dat doen. Onder het onderwerp 'Denken over 

kunst' vind je meer informatie over Nussbaum en het analyseren van een roman. 

 

'Emoties leren ons waarden' 
door Yoram Stein − 07/04/05, 00:00 

De 'rennende' Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum noemt emoties gedachten die ons 

helpen bepalen wat waardevol is. ,,We kunnen er redelijkerwijs uitkomen wat de belangrijkste 

waarden zijn.'' 

De wereldberoemde Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum (57) is in Nederland om te praten over 

de vertaling van haar boek over emoties. 

Ze rent van interview naar interview en van lezing naar lezing. Maar daar houdt ze van. De tot het 

jodendom bekeerde professor rent elke dag meer dan tien kilometer. Momenteel traint ze voor de 

http://www.rug.nl/scholieren/profielwerkstukken/alfasteunpunt/onderwerpen/filosofie/denkenoverkunst
http://www.rug.nl/scholieren/profielwerkstukken/alfasteunpunt/onderwerpen/filosofie/denkenoverkunst


halve marathon in Chicago. Daarom werkt ze, ook nu ze op bezoek is in Amsterdam, in de 

fitnessruimte van het hotel aan haar conditie. Fris van training en douche wacht ze in de lobby. Ze lijkt 

jonger dan ze is. 

Komt haar liefde voor het rennen misschien voort uit de Griekse gedachte dat een gezonde geest in 

een gezond lichaam thuishoort? Nee, zegt ze, en vertelt dat de Griekse context van deze 

veelgeciteerde uitspraak is vergeten. Die houdt in dat het leven volgens de Grieken niet veel 

waardevols te bieden heeft. Wij stervelingen gaan een zekere dood tegemoet. Het enige wat de mens 

in dit zinloze bestaan kan doen, is geest en lichaam zo goed mogelijk onderhouden. 

Nussbaum deelt dit Griekse pessimisme niet. Zij ziet juist veel moois in het menselijk bestaan. Wat 

waardevol is aan het leven, kunnen we volgens haar ontdekken via emoties. Haar boek 'Oplevingen 

van het denken' gaat erover: wat kunnen we leren van onze emoties? In circa 700 pagina's voert deze 

vraag de lezer langs het ziekenhuis waarin de moeder van Martha Nussbaum net is overleden, langs 

de opvattingen van de stoïcijnen, langs tal van filosofische debatten en moderne wetenschappelijke 

onderzoeken, langs een pleidooi voor een politiek gebaseerd op medelijden en liefde, langs de 

verheffende liefde in kunst en muziek, totdat de duizelende lezer op de laatste pagina ten hemel mag 

opstijgen met James Joyce. 

'Neostoïcijns', noemt Nussbaum haar analyse. ,,Dat is de opvatting dat emoties informatie bevatten 

over wat waardevol is'', legt ze uit. ,,Hiermee ga ik in tegen de Angelsaksische, empirische traditie 

waarin emoties steeds zijn afgeschilderd als fysieke reacties van het lichaam. Maar een emotie hoeft 

niet altijd gepaard te gaan met een bepaald lichamelijk verschijnsel. Emoties zijn niet fysiek maar 

cognitief; zij bevatten informatie. Verdriet bevat bijvoorbeeld het inzicht dat je iets waardevols verloren 

hebt; woede dat je iets slechts is aangedaan. Dat hadden de klassieke stoïcijnen door. Op hun 

analyses bouw ik voort.'' 

,,Mijn analyse verschilt wel van de klassieke benadering. Ik besteed meer dan de stoïcijnen deden, 

aandacht aan de persoonlijke geschiedenis en de ontwikkeling tot volwassenheid, aan culturele 

verschillen, en aan de overeenkomsten tussen mensen en andere dieren. Maar afgezien van deze 

noodzakelijke wijzigingen, handhaaf ik hun analyse van emoties als cognitieve waardeoordelen. Ik 

verwerp alleen hun conclusie dat emoties foute waardeoordelen zijn, omdat ze ons afhankelijk maken 

van een wereld buiten ons. Ik begrijp wel waar ze zich zorgen over maakten. Als mensen geven om 

dingen buiten zichzelf die ze niet onder controle hebben, worden ze onstabiel en onbetrouwbaar. Je 

wilt bijvoorbeeld niet dat mensen te veel waarde hechten aan externe zaken als geld en eer. Maar het 

stoïcijnse standpunt dat we zelfs onze dierbaren niet zouden moeten liefhebben, gaat mij te ver. 

Natuurlijk is het vragen om problemen om van je kind of partner te houden. Maar uiteindelijk denk ik 

dat het leven zonder liefde een armoedig bestaan is.'' 

Nussbaum illustreert de armoede van een dergelijk bestaan in haar boek met een ingrijpende 

gebeurtenis uit haar persoonlijk leven: het overlijden van haar moeder. 

Het verdriet dat ze toen voelde, is geen emotie die je stoïcijns aan de kant moet zetten. Het wees haar 

op belangrijke informatie, namelijk hoe waardevol haar moeder voor haar persoonlijke leven was. 

Maar dit voor de hand liggende feit levert ook weer een probleem op. Omdat emoties ons wijzen op 

wat van belang is in ons persoonlijke leven, lijkt het onmogelijk om via deze subjectieve emoties tot 

gemeenschappelijke of zelfs tot universele waarden te komen. En dat is wel wat Nussbaum wil. Ze 

gelooft immers dat ieder mensenleven waarde heeft, en niet alleen de levens van mensen met wie zij 

persoonlijk een band heeft (gehad). 

Nussbaum wil dit probleem oplossen door een onderscheid te maken tussen persoonlijke en politieke 

waarden. Niet alle zaken die in het leven van één mens belangrijk zijn, hoeven belangrijk te zijn voor 



iedereen. Toch bestaan er volgens de filosofe ook emoties die mensen met elkaar delen, die wijzen 

op iets wat door iedereen waardevol wordt gevonden, en die zo een basis kunnen vormen voor een 

politieke gemeenschap. Medelijden is zo'n emotie, de pijn die mensen voelen op het moment dat ze 

zien dat het leven van anderen in een tragedie is veranderd. ,,Aristoteles somt de zaken op die 

mensen tragisch vinden: armoede, honger, ouderdom, eenzaamheid, ziekte, dood. Deze lijst is nog 

steeds actueel en lijkt mij een goed vertrekpunt om na te denken over politiek. Ik koppel dit aan mijn 

politieke theorie van de zogeheten 'mogelijkhedenbenadering'. Kijk, mensen moeten in staat gesteld 

worden om een behoorlijke tijd te leven, in redelijke fysieke gezondheid, met recht op medische zorg 

en lichamelijke integriteit, met recht op onderwijs, enzovoorts. Zodra we beseffen dat iemand die 

verstoken is van deze mogelijkheden een tragisch leven leidt, kunnen we het erover eens worden wat 

aan mensen gegeven moet worden, en dat we instituties moeten ontwerpen om een goed leven 

mogelijk te maken.'' 

Emoties zijn niet altijd goed als basis voor de politiek. Bijna alle emoties kunnen volgens Nussbaum 

ook 'gevaarlijk' zijn. Zelfs de emoties 'medelijden' en 'liefde', die door haar zo hogelijk gewaardeerd 

worden, kunnen ontaarden op het moment dat zij zich alleen richten op een kleine kring. Maar echt 

gevaarlijke emoties zijn volgens haar 'schaamte' en 'walging', die ervoor kunnen zorgen dat bepaalde 

groepen worden uitgekotst door een samenleving. Toch vindt ze, anders dan oud-premier Kok, niet 

dat dergelijke emoties, die bijvoorbeeld een rol kunnen spelen in anti-immigratiepolitiek, met het 

verstand bestreden moeten worden. ,,Je moet ze bestrijden met andere emoties: met woede over wat 

minderheden wordt aangedaan, en met liefde voor alle mensen.'' 

,,Mijn carrière gaat in twee richtingen: de filosofie van de emoties en de politieke theorie van 

mogelijkheden. Maar hét thema in al mijn werk is de menselijke kwetsbaarheid. Ik ben gefascineerd 

door het gegeven dat mensen niet zelfvoorzienend zijn. Emoties zijn reacties op deze fundamentele 

kwetsbaarheid. Zij wijzen ons op belangrijke zaken die buiten onszelf liggen en die we niet onder 

controle hebben. Mijn politieke werk gaat over de vraag hoe we mensen deze externe dingen die ze 

nodig hebben ook kunnen geven.'' 

Zelf komt ze niet zo kwetsbaar over. De eeuwig rennende vrouw met haar internationale reputatie en 

haar scherpe analyses heeft eerder iets afstandelijks. Als ze praat, zie je wel dat ze echt aan het 

denken en voelen is. Maar nu het uur bijna om is en Nussbaum haar gezicht in een klein spiegeltje 

opmaakt voor de fotosessie, is het alsof ze haar masker weer opzet. De vraag dringt zich op: houdt ze 

van kwetsbaarheid of haat ze deze juist? 

,,Ik denk dat niemand er gek op is om kwetsbaar te zijn. Maar er zijn twee manieren om over 

kwetsbaarheid na te denken. De stoïcijnse is ernaar streven dat zaken buiten jezelf je niets meer 

kunnen schelen. Maar ik vind dat de juiste opstelling tegenover onze kwetsbaarheid om een 

verandering in de wereld gaat, niet om een verandering in jezelf. Tegen iemand wiens gezondheid 

aan flarden is, zeg je volgens mij dus niet: 'Leer maar om het je niet aan te trekken.' Ik zeg: 'Laten we 

zorgen dat mensen behoorlijke ziekenzorg krijgen.' Zo zeg je ook niet: 'Wen er maar aan dat je kind 

gestorven is.' Je probeert om de kindersterfte terug te dringen.'' 



Filosofische theorieën over emoties 

 

. 

We beschouwen een emotie vaak als iets dat ons overkomt en meesleept. Als we emotioneel 

zijn dan zeggen we dat we zijn ‘aangedaan’. We noemen emoties ook wel 

gemoedsaandoeningen of passies. Maar zijn emoties werkelijk zo passief of hebben ze ook 

met ons bewustzijn en ons denken te maken? Dit is een interessante vraag voor je 

profielwerkstuk. 

Er zijn twee belangrijke filosofische theorieën die ingaan op deze vraag: de cognitivistische emotietheorie 

en de fysiologische emotietheorie. Voor je profielwerkstuk zou je deze theorieën kunnen vergelijken en 

beargumenteren wat jij de beste benadering vindt. Hieronder vind je meer informatie over deze 

theorieën en ideeën voor je profielwerkstuk. 

Wil je meer informatie of heb je vragen, mail dan naar alfasteunpunt@rug.nl 

De fysiologische emotietheorie 

‘het bloed steeg me naar het hoofd’ 

‘‘het zweet brak me uit’ 

‘ik trilde van woede’ 

‘mijn hart bonkte in mijn keel’ 

Volgens de fysiologische emotietheorie zijn emoties lichamelijke prikkels. In het geval van bijvoorbeeld 

angst denken we misschien dat we eerst een bedreiging zien, dan bang worden en dat daarna pas een 

lichamelijke reactie op gang komt. Maar deze theorie stelt dat de volgorde precies omgekeerd is: we 

hebben eerst een lichamelijk reactie en dan pas de emotie. Zo zijn we bijvoorbeeld verdrietig omdat we 

huilen, bang omdat we beven of trillen en boos omdat we iemand slaan. 

De fysiologische theorie ziet lichamelijke gewaarwordingen als een essentieel onderdeel van emoties. Op 

dit punt staat deze theorie lijnrecht tegenover de cognitivistische theorie die beweert dat er vaak 

lichamelijk verschijnselen optreden bij emoties maar dat het niet altijd het geval hoeft te zijn. Hieronder 

vind je meer informatie over deze theorie. 

Wat kun je ermee doen voor je profielwerkstuk? Voor je profielwerkstuk zou het interessant zijn om 

je te kritisch te verdiepen in de fysiologische theorie over emoties. Kunnen we bijvoorbeeld aan de 
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hand van lichamelijk onderzoek precies vaststellen wat voor emotie iemand heeft? Of denk je dat we dan 

een belangrijk component van wat een emotie is, missen? Als een emotie alleen een lichamelijk 

verschijnsel is, hoe verklaar je dan dat we toch vaak kunnen uitleggenwaarom we een bepaalde emotie 

hebben? Ook hebben we vaak de ervaring dat het helpt om te praten over onze gevoelens. Kun je dit 

idee inpassen binnen deze theorie? Een bron die je voor dit onderzoek kunt gebruiken is het boek van 

Mariette Willemsen 'Denkbewegingen filosofie van de emoties'. 

Daarbij het boeiend om te zoeken naar wetenschappelijk onderzoek dat deze theorie ondersteund of 

misschien juist verwerp. Interessante bronnen hiervoor zijn de fysioloog Walter Cannon en de 

antrolpoloog Ekman, zij deden onderzoek naar de relatie tussen lichamelijke verschijnselen en emoties. 

Ekman bestudeerde bijvoorbeeld hoe gezichtsuitdrukkingen overeenkomen met emoties. Volgens hem 

zeggen gelaatsuitdrukkingen veel over de emotie die erachter zit. 

 

. 

Een boek dat allerlei wetenschappelijke bevindingen over de liefde bijeen brengt is het boek ‘Liefde’ van 

de wetenschapsjournalist Mark Mieras. Sommige van deze bevindingen passen misschien erg goed bij de 

fysiologische emotietheorie. Wist je bijvoorbeeld dat mensen die verliefd zijn een bepaald stofje in hun 

bloed hebben? Dit is hetzelfde stofje dat je ook in het bloed vindt van mensen met een obsessieve 

persoonlijkheidsstoornis. Je kunt dus een bloedtest doen en er achter komen of iemand verliefd (of 

obsessief) is. Als je dit onderwerp kiest moet je ook nadenken over de vraag of verliefdheid wel een 

emotie is. 

De cognitivistische emotietheorie 

Volgens de cognitivistische theorie hebben emoties een rationeel component of een ‘cognitieve lading’. 

Volgens deze theorie voelen we geen angst omdat het angstzweet ons uitbreekt maar omdat we 

een rede hebben om bang te zijn voor iets. We kunnen de angst dan ook te lijf gaan door in te zien dat 

de rede onjuist is.  Voor de cognitivistische theorie zijn emoties verbonden met kennis of 

informatieverwerking. Emoties zijn in deze visie zelfs onmisbare raadgevers bij moeilijke beslissingen. De 

theorie beweert niet dat we altijd onze emoties moeten volgen maar wel dat ze belangrijke raadgevers 

kunnen zijn als we ze nauwkeurig onderzoeken. 

Voor je profielwerkstuk kun je ook deze theorie kritisch onderzoeken. Als emoties ook een rationele of 

een talige component hebben, kunnen wezens die geen taal spreken zoals baby’s en dieren dan wel 

emoties hebben volgens deze theorie? 



 

. 

Een interessant wetenschappelijk onderzoek dat je kunt gebruiken voor  je profielwerkstuk is het 

onderzoek van de neurobioloog Damasio. Hij schrijft heldere en toegankelijke boeken. In zijn boek “De 

vergissing van Descartes. Gevoel, verstand en het menselijk brein” betoogt hij dat gevoel en verstand 

met elkaar verweven zijn. Voor je profielwerkstuk zou je kunnen onderzoeken of dit een filosofische 

cognitivistische theorie ondersteunt of juist niet. 

Links naar meer informatie over de cognitieve emotietheorie: 

- Martha Nussbaum wordt gezien als een vertegenwoordiger van de cognitieve emotietheorie. 

-Ook Spinoza heeft een cogniteve emotietheorie. Op onze site vind je algemene informatie over Spinoza, 

en informatie over Spinoza's emotie theorie. 

 

Spinoza over emoties 

 

Spinoza 

Stel je voor, je bent verschrikkelijk verliefd op een klasgenoot maar hij of zij is niet verliefd op jou en 

wijst je af. Op deze afwijzing kun je op verschillende manieren reageren. Aan de hand van Spinoza’s 

theorie over emoties kun je beredeneren wat de beste reactie is. Dit is natuurlijk een ontzettend 

spannend onderwerp voor je profielwerkstuk! 

Hieronder vind je meer informatie over Spinoza maar vooral mogelijke onderwerpen voor een 

profielwerkstuk over Spinoza en emoties. Heb je nog vragen of wil je meer informatie. Mail dan 

naar alfasteunpunt@rug.nl 

http://www.rug.nl/scholieren/profielwerkstukken/alfasteunpunt/onderwerpen/filosofie/emotiesNussbaum
http://www.rug.nl/scholieren/profielwerkstukken/alfasteunpunt/onderwerpen/filosofie/nieuwespinoza
http://www.rug.nl/scholieren/profielwerkstukken/alfasteunpunt/onderwerpen/filosofie/emotiesSpinoza
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Op welke manieren kun je reageren op de afwijzing? Een manier om te reageren is om ontzettend boos 

worden op je klasgenoot: hij of zij is de persoon die er voor zorgt dat jij je ellendig voelt. Ook kun je die 

andere knappe klasgenoot waar je grote liefde wel een oogje op de schuld geven van deze pijnlijke 

situatie. In beide gevallen leg je eigenlijk de schuld buiten jezelf. Volgens Spinoza is de schuld van jouw 

emotie neerleggen bij iemand anders echter altijd de verkeerde manier van reageren.Waarom? Laten we 

hiervoor nauwkeuriger kijken naar Spinoza’s theorie over emoties. 

Een emotie of passie is bij Spinoza een affect, dus een aandoening van het lichaam, verbonden met een 

voorstelling. Als je bijvoorbeeld honger hebt, dan zal je een gevoel van honger krijgen. Dit is een ‘affect’ 

of een ‘aandoening van ons lichaam. 

Wanneer iets nuttig is voor ons voortbestaan dan ervaren we het als prettig. Bedreigt het ons in ons 

voortbestaan, dan ervaren we het als onprettig. Het gevoel van honger zal geen prettig gevoel geven 

maar het stillen van de honger door het eten van een broodje wel. Deze prettige of onprettige gevoelens 

zijn zelf echter nog geen emoties. 

Een emotie is volgens Spinoza altijd verbonden met een ‘voorstelling’.  De voorstelling die we verbinden 

met een lichamelijk gevoel juist of onjuist kan zijn. Als we ons bijvoorbeeld niet goed voelen door de 

honger maar denken dat we ziek zijn, dan is de voorstelling die we verbinden met het onprettige 

lichamelijke gevoel onjuist. We kunnen het beste met emoties omgaan volgens Spinoza door de onjuiste 

voorstelling die erbij hoort te vervangen voor een juiste voorstelling. Spinoza's theorie wordt gezien als 

een cognitieve theorie van emoties omdat emoties volgens Spinoza een element van kennis bevatten: de 

voorstelling die juist of onjuist kan zijn. 

Laten we nu terugkomen op het voorbeeld over de afwijzing. Volgens Spinoza hebben mensen geen vrije 

wil het is dus niet hun schuld als wij ons verveledn voelen. Als we de schuld van onze emoties 

neerleggen bij iemand anders dan verbinden we volgens Spinoza dus een verkeerde voorstelling met het 

nare lichamelijke gevoel. In zijn ogen is het dus verkeerd om in het geval van de afwijzing de schuld 

neer te leggen bij een andere klasgenoot of bij de persoon die je afwijst. Maar eigenlijk is het in alle 

gevallen verkeerd andere mensen de schuld te geven voor jouw onbehagen. Dit zorgt voor een hoop 

ellende in de wereld. 

Voor je profielwerstuk kun je Spinoza’s theorie over emoties in hoofdstuk drie van de Ethica verder 

bestuderen. Je kunt Spinoza bijvoorbeeld proberen toe te passen op situaties waarin heftige emoties 

voorkomen. Hoe moeten we daarmee omgaan? Ben je het eens met Spinoza’s theorie? 



 

Liefdesverdriet 

Spinoza en boeddhisme 

Voor je profielwerkstuk zou het ook erg interessant zijn om Spinoza te vergelijken met de boeddhistische 

benadering van emoties. Het Boeddhisme gaat uit van een noodzakelijk lijden in de wereld. In plaats van 

andere mensen de schuld te geven van dit lijden of te denken ‘dit had anders kunnen gaan’, moeten we 

volgens de Boeddhistische leer de oorzaak van het lijden leren kennen. Op die manier kunnen we het 

lijden accepteren in plaats van te lijden aan het lijden. Dit lijkt erg op de theorie van Spinoza die ook 

stelt dat we anderen niet de schuld moeten geven van ons lijden aan emoties. 

Een verschil tussen het boeddhisme en Spinoza is dat het boeddhisme haar leer op een meer praktische 

manier heeft uitgewerkt. Zo is er bijvoorbeeld ‘het achtvoudige pad’ dat stelt hoe je moet leven en op 

een goede manier met je emoties kan omgaan volgens de boeddhistische leer. Voor je profielwerkstuk 

zou je kunnen proberen zo een pad te ontwerpen voor Spinoza’s leer. Hoe zou je moeten leven als 

‘Spinozist’? 

In therapie bij Spinoza: 

In het derde deel van zijn Ethica bespreekt Spinoza de manier om negatieve emoties of passies om te 

zetten in positieve emoties en te voorkomen dat je aan negatieve emoties lijdt. Spinoza beschrijft 

meerdere manieren om met negatieve emoties om te gaan. De eerste manier om negatieve emoties te 

bestrijden is met behulp van andere passies. Zo kun je met angst bijvoorbeeld verkeerde verlangens 

bestrijden. Als we blind onze verlangens volgen dan doen we waarschijnlijk domme dingen. Angst voor 

de nare gevolgen kan bijvoorbeeld ons verlangen om iets te stelen dat we graag willen hebben, 

bestrijden. De beste manier echter om passies te bestrijden is volgens Spinoza is het verkrijgen van wat 

hij adequate kennis noemt. Voor je profielwerkstuk zou je Spinoza kunnen lezen als een soort filosofische 



therapie. Op wat voor manier zouden we met onze emoties moeten omgaan volgens Spinoza? Wat is 

adequate kennen en hoe kunnen we adequate kennis verkrijgen? 

 

. 

Spinoza en cognitieve therapie 

Ook interessant is om Spinoza’s leer te vergelijken met rationeel emotieve therapie (RET). Dit is een 

therapievorm die ervanuit gaat dat we beter met emoties om kunnen leren gaan door in te zien welke 

overtuigingen ten grondslag liggen aan de emoties die we hebben en deze overtuiging te vervangen door 

een andere positieve overtuiging. Als je bijvoorbeeld bang bent om te presenteren, dan leer je er achter 

te komen welke gedachtes er voor zorgen dat je zo angstig bent. Dit kan bijvoorbeeld zijn: ‘iedereen 

gaat me uitlachen’. Door deze gedachte te vervangen door een andere, leer je beter met emoties 

omgaan. Voor je profielwerkstuk kun je onderzoeken of RET overeen komt met Spinoza’s leer en wat zijn 

de belangrijke verschillen zijn. 

Emoties zijn gevoelige gedachten 

Martha Nussbaum over onvervreemdbare, typisch menselijke 

eigenschappen 
U kunt dit artikel volledig lezen omdat u jaarabonnee bent op Filosofie Magazine 

'Wat hebben mensen nodig om zichzelf optimaal te kunnen 

ontwikkelen?' De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum zoekt het 

antwoord bij Aristoteles, maar onderzoekt ook haar eigen leven. Een 

interview over emotie, rationaliteit en het belang van literatuur. 

 

 

Een zwijgende Martha Nussbaum valt niet op. Ze ziet er bedeesd uit als ze 

aantekeningen zit te maken of luistert naar de lezingen over haar werk. 

Klein en fragiel verdwijnt ze bijna uit het zicht achter de tafel. Totdat ze zelf 

het woord krijgt; dan staat ze op en verandert ze in een reuzin, met de stem 

van een operazangeres die het derde balkon achter moet bereiken. Ze 



geeft routineus uitleg en weerlegt kritiek, vakkundig en doeltreffend, alsof 

ze een toneelstuk opvoert dat ze al heel vaak heeft gespeeld. 

 

'Ik ben professioneel actrice geweest', legt ze later uit als ze achter een 

stellage met ijs en een paar oesters in een restaurant zit. 'Soms speel ik 

nog wel eens. Het afgelopen jaar heb ik meegedaan in een stuk dat ik zelf 

heb geschreven. Het was een filosofische dialoog over de aard van 

emoties, die in Stockholm werd opgevoerd door de toneelgroep Dialogue 

seminars. Ik speelde mezelf, terwijl ik een lezing geef. Steeds wordt mijn 

monoloog onderbroken door flashbacks naar een gesprek tussen mij en 

mijn ouders. Dat flashbackgedeelte werd door professionele acteurs 

gespeeld. Het was een vreemde ervaring om mijn ouders op het toneel tot 

leven te wekken.' 

 

Nussbaum zet regelmatig de schijnwerpers op haar privéleven, ook in haar 

essays. Ze neemt afstand van de traditie waarin auteurs zich bewust 

verscholen achter hun onderwerp, omdat het in de filosofie om de 

algemene kennis, en niet om hun toevallige leventje, zou gaan. Nussbaum 

ziet het anders: 'Filosofie gaat over het gewone alledaagse leven, dus 

waarom zou je daar niet over schrijven? De oude Grieken en Romeinen 

verwerkten ook de bruikbare elementen uit hun dagelijkse ervaring in hun 

boeken. Seneca vertelt in zijn brieven bijvoorbeeld hoe hij in bad ging en 

dat hij de laatste tijd nogal verkouden is. Dat deed hij om de connectie 

tussen zijn filosofische ideeën en dagelijkse leven te benadrukken. In mijn 

eigen werk doe ik dat ook. Ik wil dat de lezer zich aangesproken voelt door 

wat ik schrijf.' 

 

EIGEN LEVEN 

'Op dit moment ben ik een boek aan het schrijven over emoties en dat 

begint met een verslag van mijn verdriet om het overlijden van mijn moeder. 

Ik koos dat voorbeeld, omdat het een vrij universele ervaring is. Vrijwel 

iedereen krijgt in zijn leven te maken met het overlijden van zijn ouders. Met 

zo'n herkenbaar voorbeeld kan het publiek aan de hand van zijn eigen 

ervaringen testen of mijn theorie adequaat is.' 

 

'"Een tekst is een optisch instrument, waarmee de lezer zijn eigen leven 

kan inspecteren", schreef Marcel Proust. Daar ben ik het mee eens. Via 

autobiografische verhalen probeer ik zo'n optisch instrument te creëren. Dat 

betekent niet dat ik alles gebruik wat er in mijn leven gebeurt. Het echte 

leven is nogal warrig. Als je wist wat er echt allemaal gebeurde toen mijn 

moeder stierf... Ik selecteer wat ik nodig heb om mijn visie over te brengen.' 



 

Emoties zijn nooit constant, maar veranderen met het moment. Dat is ook 

de reden waarom filosofen er vroeger weinig belang aan hechtten. Zij 

waren op zoek naar een manier om de waarheid te ontsluieren, en 

waarheid is volgens hen per definitie niet veranderlijk. Een waarneming is 

bijvoorbeeld alleen een betrouwbare kennisbron, als nieuwe waarnemingen 

haar bevindingen blijven bevestigen. Een experiment dat echte kennis 

oplevert moet herhaalbaar zijn. Dit diskwalificeert de emotie als kennisbron, 

want emoties zijn niet herhaalbaar, maar juist wispelturig en chaotisch. 

 

'Filosofen zagen de emoties vroeger vooral als een soort "dierlijke 

oprispingen in het bloed"', zegt Martha Nussbaum. 'Het blijkt nog knap 

lastig om zulke traditionele ideeën over emoties omver te werpen. Ik denk 

dat emoties in feite een intelligente perceptie van de realiteit belichamen. 

Emoties zijn een waardevolle bron van kennis. We voelen ons aangedaan, 

omdat een situatie een specifieke betekenis voor ons heeft. Die betekenis 

moeten we proberen te achterhalen, want anders missen we een belangrijk 

aspect van de manier waarop wij mensen de wereld begrijpen. Emotie is 

één manier waarop wij over de wereld nadenken. Een emotie is een 

gevoelige gedachte die naast andere vormen, zoals logische gedachten, 

bestaat.' 

 

'Juist omdat emoties een specifieke vorm van kennis bevatten, denk ik dat 

er ook in de filosofie meer aandacht voor moet komen. Het heeft ertoe 

geleid dat ik in de Verenigde Staten vaak word gestereotypeerd als de 

persoon die onlogisch is, omdat ik mensen vraag om hun emoties serieus 

te nemen. Hier in Nederland kreeg ik tot mijn verbazing juist de 

tegenovergestelde kritiek: ik zou de emoties te veel rationaliseren.' 

 

'Ik denk dat deze critici nog steeds denken volgens de oude tweedeling 

tussen de rede en de emotie. Zij denken dat de rede per definitie intelligent, 

stabiel en betrouwbaar is, en de emotie juist warrig, chaotisch en 

onbetrouwbaar. Maar die tweedeling verwerp ik nu juist. Ik zie emoties niet 

als irrationele impulsen, maar als intelligente gedachten over de wereld. Dat 

zijn natuurlijk geen koele logische gedachten, zoals de gedachten die men 

traditioneel met de rede associeert. Emoties kunnen stormachtig zijn en 

verontrustend chaotisch, maar ze hebben ons tegelijkertijd ook iets te 

vertellen.' 

 

GOEDE BURGERS 

'In mijn laatste boek Cultivating humanity heb ik de rol van emoties en het 



voorstellingsvermogen proberen duidelijk te maken. Als je een goed burger 

wilt worden, heb je die emoties net zo hard nodig als logica. Daarom moet 

het onderwijs ook zo zijn gericht dat die emotionele vaardigheden worden 

ontwikkeld. De cultivering van emoties moet een plaats krijgen in het 

onderwijs. Studenten moeten niet alleen logisch leren nadenken, maar ook 

hun voorstellingsvermogen, fantasie en sensibiliteit ontwikkelen. Zij moeten 

niet alleen leren theoretiseren, maar horen ook die andere vorm van begrip 

te krijgen die hen in staat stelt om "goede burgers" te worden.' 

 

'Een van de belangrijkste dingen die goede burgers moeten kunnen, is 

omgaan met multiculturaliteit. Maar hoe kun je dat leren? De universiteit 

Saint Laurence verplicht de staf om een periode in Afrika of India te 

verblijven, voordat ze over die landen gaan lesgeven. En ook de studenten 

moeten een jaar in het buitenland wonen. Dat vind ik een heel goede 

manier om begrip te kweken voor mensen uit andere culturen. Als je leeft, 

eet, werkt en speelt met mensen die wonen in een dorp in Afrika, krijg je 

een ander soort begrip van hen: je ervaart hoe het is om een Afrikaanse 

dorpsbewoner te zijn. Dat is een vorm van kennis die je niet uit een 

antropologische studie kunt halen.' 

 

'Het probleem is alleen dat niet iedere universiteit het zich kan veroorloven 

om iedereen naar het buitenland te sturen. Daarom moest ik een alternatief 

bedenken, om ook minder rijke studenten deze vorm van kennis te 

verschaffen. Het lezen van romans is daarvoor volgens mij heel geschikt. 

Als je goede literatuur leest, kun je iets leren over de manier waarop 

sommige mensen het leven ervaren. Een verhaal verbreedt namelijk de 

eigen ervaring. Als je nog nooit in India bent geweest, kun je via een roman 

toch begrijpen hoe iemand uit India het leven ziet. Een roman van V.S. 

Naipaul laat bijvoorbeeld zien hoe een Indiaas persoon armoede ervaart. 

Dat is een soort begrip dat je niet kunt afleiden uit een geschiedenisboek of 

antropologisch onderzoek.' 

 

'Romans geven een diep besef van de manieren waarop politiek invloed 

kan uitoefenen op het leven van mensen. Richard Wrights Native Son gaat 

over een crimineel. Hij zit vol woede, wrok en angst en zal de lezer in 

eerste instantie alleen tegenstaan. Maar beetje bij beetje begrijp je dat hij 

leeft in een samenleving waarin mensen van zijn huidskleur worden 

gestigmatiseerd. Je merkt dat ongelijkheid gevolgen heeft voor de 

ontwikkeling van de geest, emoties, aspiraties en ambities. Ik denk dat dit 

soort lectuur een bijdrage kan leveren aan goed burgerschap. Als je later 

nog eens lid wordt van een jury of op een andere wijze moet oordelen over 



iemand, zul je misschien nog eens terugdenken aan de hoofdpersoon van 

Native son. Misschien kun je dan een beter oordeel vellen, omdat je begrijpt 

dat politiek invloed heeft op het innerlijk van een persoon en hem niet 

alleen gelukkig of ongelukkig kan maken, maar ook goed of slecht.' 

 

TYPISCH MENSELIJKE KENMERKEN 

'Natuurlijk kun je nooit precies vaststellen wat de invloed is van fictie op een 

lezer, maar ik denk dat het op z'n minst een goede bijdrage levert aan de 

ontwikkeling van een morele sensibiliteit. Dat is belangrijk, want ieder mens 

krijgt in zijn leven wel eens te maken met mensen die heel anders zijn en 

die hij misschien onsympathiek of zelfs slecht vindt. Feitenkennis die alleen 

in het hoofd zit is niet voldoende om daarmee om te gaan; ook 

voorstellingsvermogen, fantasie en emotie zijn nodig om tot een goed 

begrip van de situatie te komen.' 

 

Literatuur leert ons niet alleen om ons in te leven in afzonderlijke individuen, 

je kunt er ook algemene eigenschappen van de mens uit distilleren. 

'Homerus zet de mens af tegen de Cyclopen. Dat zijn monsters die 

ongevoelig zijn voor de nood van anderen. Zo maakt hij het verschil 

duidelijk met de mens, die wel relaties aangaat met andere mensen en zich 

inleeft in hun wel en wee. Zo'n verhaal geeft ons op een levendige manier 

inzicht in een belangrijk kenmerk van de mens. Uit zo'n verhaal blijkt dat er 

typisch menselijke kenmerken bestaan, zoals de tendens van mensen om 

samen met anderen te leven. Literatuur bevat dus een filosofische wijsheid: 

het vertelt ons iets over hoe mensen zijn en over wat zij nodig hebben in 

hun leven.' 

 

Net als haar belangrijkste inspirator Aristoteles leidt Nussbaum uit de 

concrete wereld - in haar geval de concrete literaire verhalen - informatie af 

over de capaciteiten die universeel menselijk zijn. Die capaciteiten moeten 

in een mensenleven tot bloei kunnen komen. Het gaat daarbij om het 

vermogen tot logisch denken, emotie, sensibiliteit, voorstellingsvermogen, 

fantasie. Als deze vermogens in hun ontwikkeling worden gestoord of 

belemmerd, leidt een mens geen bevredigend leven. Dat geldt zowel voor 

een blanke vrouw in de Verenigde Staten als voor een Indiase man uit de 

laagste kaste. 

 

'Het idee om een universeel geldende visie op de kwaliteit van leven te 

formuleren is ontstaan op het onderzoeksinstituut van de Verenigde Naties. 

Daar zat ik in het onderzoeksteam van Nobelprijswinnaar voor economie 

Amartya Sen. Samen met hem werkte ik aan een filosofische kritiek op 



economische methoden om welvaart te meten. De bestaande maatstaven 

vonden wij niet adequaat. Ontwikkelingseconomen maten de kwaliteit van 

leven in een land af aan het bruto nationaal product (BNP), maar het BNP 

gaf in onze ogen veel te weinig informatie.' 

 

'Sen en ik wilden veel meer weten over het welzijn van de mensen in een 

land. We wilden niet alleen weten hoe de inkomensverdeling was en of de 

armsten voldoende inkomen hebben; we wilden ook weten hoe mensen in 

een ontwikkelingsland functioneren. Wat missen ze? De vraag die wij 

moesten oplossen was dus: wat hebben mensen nodig om zichzelf 

optimaal te ontwikkelen?' 

 

In The Quality of life, een bundel die ze samen met Sen redigeerde, 

probeert Nussbaum een aantal criteria voor een kwalitatief waardevol leven 

uit te werken. Ze gaat daarbij te rade bij Aristoteles die in zijn Ethica 

Nicomacheia het menselijk welzijn beschrijft. Aristoteles maakte een 

opsomming van elementair menselijke eigenschappen en behoeften. 

Nussbaum neemt dat rijtje over en vult het her en der aan. Er zijn een paar 

universeel menselijke zaken waar iedere theorie over welzijn bij moet 

aansluiten: mensen ontwikkelen zich, zijn sterfelijk, hebben een lichaam, 

kennen plezier en pijn, hebben rationele vermogens, maken plannen, 

hebben vrienden en houden van goede grappen. De mate waarin deze 

universeel menselijk eigenschappen tot hun recht kunnen komen, bepaalt 

de mate van menselijk welzijn. 

 

BRUTO NATIONAAL PRODUCT 

'Het rijtje is niet volledig', zegt Nussbaum. Hoe mensen hun 

onvervreemdbare eigenschappen tot hun recht laten komen, verschilt per 

periode en per cultuur. Dat blijkt als je de literatuur leest. 'En toch geven die 

totaal verschillende literaire verhalen uit allerlei landen en tijden eenzelfde 

beeld van dat wat mensen nodig hebben om een goed en bevredigend 

leven te kunnen leiden. Daarom kunnen verhalen over concrete mensen 

dienen als bron voor universele uitspraken over wat mensen nodig hebben 

om gelukkig te worden.' 

 

'De opsomming van typisch menselijke vermogens die tot ontwikkeling 

moeten komen, geeft een veel rijkere maatstaf voor de kwaliteit van leven 

dan als je alleen kijkt naar het Bruto Nationaal Product. Maar de lijst is niet 

statisch, want zij moet steeds kunnen worden veranderd, aangevuld en 

gepreciseerd; en zij geeft ook niet aan hoe een gelukkig leven er in detail 

uitziet. In mijn liberale politieke visie moet iedereen zijn eigen levensplan 



kunnen maken. Iedereen moet voor zichzelf beslissen hoe hij zijn 

eigenschappen vertaalt in een concrete levensinvulling.' 

 

'Het zou verkeerd zijn om in een pluralistische samenleving te stellen dat er 

maar één manier zou zijn om goed te leven, maar er zijn wel een paar 

dingen die je nodig hebt om keuzes te kunnen maken over je leven. Goede 

voeding, medische zorg en lichamelijke integriteit is bijvoorbeeld 

noodzakelijk. Dat laatste betekent dat je niet steeds bang hoeft te zijn om te 

worden aangevallen of verkracht, wat in veel landen tot de dagelijkse 

realiteit behoort.' 

 

'Daarnaast moet ieder mens de mogelijkheid krijgen om onderwijs te 

volgen, om geestelijke krachten, voorstellingsvermogen en emoties te 

ontwikkelen. Iedereen moet ook de mogelijkheid krijgen om een rijk 

emotioneel leven te leiden; dus om boos te worden, affecties te vormen en 

deel te nemen aan een politieke gemeenschap. Ieder moet ook de vrijheid 

krijgen om een eigen leven te plannen en niet te worden behandeld als een 

kind. Dat laatste is géén grap, want vrouwen worden in grote delen van de 

wereld wettelijk nog steeds als kinderen behandeld: ze mogen niet reizen of 

elkaar ontmoeten, ze kennen geen vrijheid van meningsuiting en mogen 

geen huis of land bezitten.' 

 

'Tot slot moeten mensen ook tijd en ruimte krijgen om van de natuur te 

genieten en van elkaar. Een mens moet vrije tijd hebben om spelletjes te 

doen en te lachen. Ook dat heeft niet iedereen. In grote delen van de 

wereld mogen kleine meisjes bijvoorbeeld niet buiten spelen, omdat de 

ouders dat te gevaarlijk vinden. Jongetjes zie je daar overal rondrennen, 

maar de meisjes moeten binnen blijven en krijgen al vanaf hun vierde 

allerlei taken in het huishouden. Ik denk dat er iets belangrijks in hun leven 

ontbreekt als zij de mogelijkheid voor spel moeten missen.' 

 

'In vergelijking met een meting van het bruto nationaal inkomen per inwoner 

van een land is dit een veel rijkere lijst. Het bevat namelijk veel meer 

voorwaarden voor geluk dan geld alleen. Iedereen heeft ook een aantal 

andere zaken nodig om goed te kunnen leven. Ik hoop dat de nobelprijs 

voor Sen ervoor gaat zorgen dat economen oog krijgen voor onze visie op 

menselijk welzijn.' 

 

 

Martha Nussbaum 

Martha Nussbaum begon haar carrière als classica. Zij studeerde begin 



jaren zeventig klassieke talen op Harvard, maar was toen al geïnteresseerd 

in filosofie. Helaas waren de verschillende wetenschappelijke disciplines 

destijds nog scherp van elkaar onderscheiden en betekende een 

talenstudie vooral tekstinterpretatie. Nussbaums filosofische benadering 

van de oude Griekse en Romeinse teksten stuitte vaak op wrevel bij 

docenten. Na haar promotie zocht zij daarom een baan bij een filosofische 

faculteit. Ze verliet de filosofie nooit meer. 

De sporen van haar achtergrond zijn nog altijd merkbaar in haar werk: haar 

voornaamste inspiratoren zijn Aristoteles en Seneca. In 1986 brak 

Nussbaum door met haar bundel The fragility of goodness, over het 

menselijke gebrek aan volledige controle over het eigen levensgeluk. Een 

boek dat overal over de wereld een succes was en haar naam in de 

encyclopedieën bracht. Vier jaar later verscheen Love's knowledge, een 

bundel essays over de relatie tussen literatuur en filosofie. 'Vaak denken 

mensen dat literatuur een soort instrument is om dingen te zeggen die ook 

zonder die literaire vorm zouden kunnen worden gezegd. De waarheid staat 

los van de vorm. In Love's knowledge heb ik tegen die visie gepleit.' 

Haar belangrijkste boek over emoties is The therapy of desire. Hierin blaast 

zij de visie van de stoa nieuw leven in. Als zij begint te werken voor het 

onderzoeksinstituut van de Verenigde naties volgen twee bundels waarvan 

zij de redactie doet Quality of life samen met Amartya Sen) en Women, 

culture and development. In haar bijdrage aan deze twee werken komt haar 

Aristotelische benadering van de ethiek het beste naar voren. Haar laatste 

boeken zijn Poetic justice, over het belang van literatuurkennis in de 

rechtenstudie en Cultivating humanity over het universitaire onderwijs. 

Naast haar recente eredoctoraat aan de Universiteit voor Humanistiek, 

kreeg zij eerder eredoctoraten in Leuven en Glassgow en van verschillende 

universiteiten in de Verenigde Staten. 

 

Boeken over emoties op komst 



In maart verschijnen, zo blijkt uit de voorjaar-2014-catalogus van ISVW 
Uitgevers twee boeken over emoties, waarin - geen wonder als we de 
auteur resp. redacteur zien - ook aandacht voor Spinoza's filosofie over 
emoties: 

Miriam van Reijen, Filosoferen over emoties. ISVW Uitgevers, maart 
2014 - ISBN: 978-94-91693-31-1 

 

  

  

  

Miriam van Reijen (red), Grote denkers 
over emoties. Van stoïcijnse apatheia tot 
heftige liefde. ISVW Uitgevers, mart 
2014 - ISBN: 978-94-91693-32-8 

Het staat er in de catalogus niet bij vermeld, maar in beide gevallen 
gaat het om heruitgave van al eerder verschenen boeken, die al 
geruime tijd niet meer verkrijgbaar waren. Die informatie had er heel 
goed bij vermeld kunnen worden, want het is een goede zaak dat ze 
weer aangeschaft kunnen worden, gezien de belangstelling die er 
bestaat voor Van Reijens cursussen over emoties. 

Eerder verschenen: 

•Filosoferen over emoties. [Reeks Sociale Wetenschappen] Uitg. Nelissen, Soest/Barneveld, 1995 (4e 
druk 2003) 

•Emoties. Van stoïcijnse apatheia tot heftige liefde. (red. M. van Reijen) Uitg. Klement, Kampen / 
Pelckmans, Kapellen, 2005 (2e druk 2007) 

  

Over dat laatste boek schreef ik in 2007 een impressie op een website waarop ik boekbesprekingen 
publiceerde, maar die van internet is verdwenen. Ik trof op mijn harde schijf dat stukje nog aan dat ik 
hier graag recycle. 

Wat kunnen we zoal verwachten   
Emoties, het boek, bestaat uit twaalf hoofdstukken en een inleiding van redacteur Van Reijen. Onder 
die ene noemer krijgen we te lezen over de stoïcijnse emotiefilosofie, over de passies zoals Spinoza 
ze zag, over David Hume’s ideeën over de emotie trots, over de nietzscheaanse levenskunst van 
verlangen en emotie, krijgen we een knap overzicht over dertig jaar emotietheorie: van emoties als 
feelings (James), via de ‘cognitive turn’ waarbij emoties vooral als cognities worden gezien (enigszins 
net zoals de Stoïci ze als oordelen zagen), via weer de correctie daarop (emoties zijn belief-desire-
complexen) uitlopend op de mengvorm van de neurofysiologische emotietheorie van Damasio (de 
‘neurobiologische wending’): volgens wie emoties én feelings én cognities zijn, intentioneel én 
intelligibel zijn. Emoties worden evolutionair bekeken, we krijgen emoties ná de 'linguistic turn' en 
een proeve van ‘trots’ in de analytische filosofie. Aan het eind een bespreking van en kritiek op de 

http://www.isvw.nl/category/uitgeverij/catalogus/
http://www.isvw.nl/category/uitgeverij/catalogus/


emotietheorie van Martha Nussbaum en tenslotte nóg eens de emoties volgens het 
neurofysiologisch 'connectionisme'. 

De stijl van schrijven 
Zoals dat meestal het geval is bij bundelingen van artikelen en hoofdstukken van diverse schrijvers: 
die geven grote verschillen te zien - overlap en tegenspraak. Deels persoonlijk en grotendeels nogal 
geïnspireerd door Derrida, dus behoorlijk warrig soms, is de bijdrage van Sandra Aerts. Een 
toonbeeld van helderheid is de bijdrage van Heleen Pott, die een informatief overzicht geeft van 
dertig jaar emotietheorie – iemand die helder kan schrijven. Dat schrijven gaat iemand als Miriam 
van Rijen tamelijk moeizaam af. Dat is des te lastiger, daar zij naast de inleiding nog tekent voor twee 
hoofdstukken: over de Stoa en over Spinoza. 

Geen algemeen aanvaard paradigma 
De vele wendingen in de laatste dertig jaar, maken wel duidelijk dat er nog niet één algemeen 
gedeeld paradigma bestaat waarmee en van waaruit emoties worden bestudeerd.  
Werden emoties of passies vroeger (bij de klassieke filosofie en de Stoa, maar ook heel sterk bij Kant) 
gezien als verstoringen van de gemoedsrust (mensen konden slaaf worden van hun passies, die ze 
moesten leren beteugelen), als onjuiste opvattingen die ze konden ontmaskeren en vervangen door 
'ware gedachten', waarbij het streven was apatheia(emotieloosheid) te bereiken, inmiddels is wel 
duidelijk geworden dat de door de evolutietheorie geïnspireerde psychologie en vooral de 
neurobiologie de ontwikkeling en de nuttige functie van emoties heeft leren herkennen en 
waarderen. 

Neurobiologische emotieleer á la Damasio  
Waar vanuit dualistische mensopvattingen, emoties ofwel vooral aan de kant van het lichaam (en z’n 
gevoeligheden en gevoelens, z'n vatbaarheid voor aandoeningen) ofwel door cognitieve filosofen 
sterk aan de kant van de oordelende ratio wordt gelokaliseerd, ziet de dominante neurobiologische 
lijn á la Damasio vooral het hele organisme bij emoties betrokken zijn. Met name de zes basisemoties 
(blijdschap, woede, angst, droefheid, walging en verbazing) worden gekenmerkt door vaste 
reactiepatronen bij zoogdieren, zeker die welke dicht bij de mens staan. Die patronen zijn universeel 
en liggen vast in het limbisch systeem dat door de zoogdieren ontwikkeld werd. Binnen dat systeem 
fungeert de amygdala als emotioneel coördinatiesysteem. In neurale circuits en microprogramma’s 
daarin liggen in de evolutie ontstane succesvolle reactiepatronen vast: emoties zijn als het ware 
gedragsstrategieën die adaptaties zijn voor aanpak van telkens terugkerende problemen. Emoties 
vertonen sporen van ‘adaptief design’ en kunnen aldus niet irrationeel zijn, wel kunnen ze in de 
huidige zo geheel andere situaties minder aangepast blijken (wel angst voor slangen, maar niet voor 
snel autorijden). Emoties zijn volgens deze evolutionaire en neurofysiologische onderzoekslijn te zien 
als “sturende motivationele systemen van gecoördineerde veranderingen in fysiologie, cognitie en 
gedrag, gevormd door natuurlijke selectie om op afdoende manier om te gaan met eisen van de 
omgeving.” 

Spinoza’s passieleer 
Spinoza’s passieleer wordt vanwege zijn niet-dualistische éénheidsopvatting van lichaam en geest en 
zijn begrip conatus, het onophoudelijk streven van het organisme, onder andere tot uiting komend in 
begeerte, verlangen en motivatie, om te blijven voortbestaan (vandaar: alles is eigenbelang), lijkt in 
deze benadering goed inpasbaar. Maar ook volgens Spinoza moesten we van onze emoties zien los te 
komen en daarin lijkt hij minder navolgbaar. 

Containerbegrip  
Het emotiebegrip lijkt een containerbegrip waar heel veel in kan: van geciviliseerde/gesofisticeerde 
gevoelsreacties, tot primaire, opgewonden, irrationele, fysiologische reacties. Het lijkt dat het sterke 
eeuwenlange dualisme (van lichaam en geest) dat de ene tegenover de andere filosoof doet 



overhellen naar ofwel vooral cognitie- ofwel vooral feeling-aspecten. Iemand als Nussbaum lijkt het 
accent te leggen op het cognitieve en dan vooral aandacht te hebben voor de ‘hogere’, geciviliseerde 
emoties (als compassie, liefde, verdriet). Bij diegenen die, zoals ook Nussbaum, sterk het accent 
leggen op het intentionele van emoties (emoties gaan ergens over) is er het probleem van het duiden 
van ‘objectloze emoties’, emotionele mentale toestanden zonder object (stemmingen, 
gevoelstoestanden als onrust of depressiviteit) of ‘reflexmatige emoties’ als walging. 

Emotietheorie van Martha Nussbaum  
Nussbaum bevindt zich in het kielzog van de ‘cognitive turn’. Voor haar zijn emoties oordelen over en 
intenties ten aanzien van voor ons belangrijke dingen (in een oordeel (judgment) zit zowel het 
waarnemen van iets, als het accepteren resp. het verwerpen van de waarheid ervan). De emotie 
geeft kennis over voor ons belangrijke zaken in de wereld, die van waarde zijn voor ons welzijn 
(eudaimonia), maar die we – en dat is een essentieel kenmerk – ‘niet in de hand hebben’, waarin we 
kwetsbaar zijn - mét de daarbij gegeven lichamelijke gevoelens. De emotie is niet een gevolg, 
veroorzaakt door een oordeel, maar ís dat oordeel. Traditioneel werden emoties als verlangens 
gezien, maar voor Nussbaum zijn het oordelen. Door emoties te zien als oordelen zijn ze ook vatbaar 
voor ‘waar of onwaar’ zijn: verkeerd, ongepast, namelijk als ze berusten op een verkeerde evaluatie. 

Simone van der Burg laat in een helder artikel over Nussbaum zien dat de sterke scheiding die zij 
aanbrengt tussen emoties (zoals zij ze opvat) en verlangens, haar in problemen brengt. Hoe kunnen 
emoties, helemaal losgemaakt van verlangens, tot handelen aanzetten? Hoe komen we van oordelen 
tot handelen? Simone van der Burg ontwaart bij Nussbaum een motivatieprobleem.  
Ook hier lijkt het weer dat een te scherp dualisme ergens onvruchtbaar wordt. Ook verlangens 
moeten meebegrepen worden in emoties. Hoe komen we tot welzijn, tot eudaimonia (door 
Nussbaum creatief vertaald met ‘a flourishing life’ i.p.v. met 'geluk') alleen door oordelen? Is dat niet 
erg cerebraal. 

Al met al een boeiend breed en actueel overzicht over het filosoferen over emoties - hun 
ontstaan, betekenis en belang. 

 


