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10]   ethiek & de aretaïsche wending 
 

 

 

 

 

 

voor de Grieken was filosofie niet louter de studie van theoretische kwesties, maar ook vooral van praktische 

het menselijk leven onderscheid zich van dat van dieren, aangezien mensen nadenken over het leven 

de mens streeft naar meer dan alleen overleven: de mens streeft naar ‘het goede leven’ 

wat dat inhoudt is verschillend beantwoord door de Aristoteles, Epicurus, de hedonisten, de stoïcijnen, etc 

bij beschouwing van de diverse stromingen valt wel op dat geluk een belangrijke plaats in neemt 

 

ook in de moderne maatschappij lijkt geluk het hoogste goed, datgene waarnaar we uiteindelijk naar streven 

dat  geluk wordt vervolgens geassocieerd met positieve gemoedstoestand: genot, plezier of welbevinden 

dit ‘geluk van het goede gevoel’ kan een actuele beleving van genot betreffen, of een algehele staat van welzijn 

in beide gevallen betreft geluk iets subjectiefs, maar zijn er wel materiële randvoorwaarden, zoals bijv. welvaart 

minder wordt geluk geassocieerd met gematigdheid, rechtschapenheid, verstandigheid en doorzettingsvermogen 

 

vóór de moderne tijd1 werd het idee geluk gekoppeld aan een leven in lijn met morele deugden 

de meeste dingen in het leven waren onbeheersbaar / oncontroleerbaar, en afhankelijk van het lot 

om daar mee om te gaan diende men het juiste karakter te ontwikkelen, gemodelleerd naar de deugden 

er bestonden duidelijke opvattingen over het goede leven, het juiste gedrag en een deugdelijk karakter 

deze opvattingen waren belichaamd in de heersende cultuur / religie, waaraan het individu ondergeschikt was 

het individu diende zijn leven leiden a.h.v. de deugden, die hem zouden vormen tot een moreel persoon 

 

Paus Gregorius I stelde in 590 een lijst met 7 doodzonden op, waarmee de cardinale deugden werden: 

(de eerste vier gaan terug op de Grieken 2, de laatste drie komen van het slotvers van 1 Korinthe 13) 

➢   prudentia (voorzichtigheid - verstandigheid - wijsheid - bezinning) 

➢   iustitia (rechtvaardigheid - rechtschapenheid) 

➢   temperantia (gematigdheid - zelfbeheersing) 

➢   fortitudo (moed - vastberadenheid - doorzettingsvermogen) 

➢   fides (geloof) 

➢   spes (hoop) 

➢   caritas (naastenliefde – liefdadigheid) 

 

in de Renaissance stonden de volgende deugden en zonden tegenover elkaar: 

zonde deugd 

superbia (hoogmoed, ijdelheid) humilitas (bescheidenheid) 

avaritia (hebzucht, gierigheid) caritas  (zorg voor de ander) 

luxuria (onkuisheid, wellust) castitas (kuisheid, integriteit) 

invidia (nijd, jaloezie) benevolentia (medemenselijkheid) 

gula (onmatigheid, gulzigheid) temperantia (gematigdheid, zelfbeheersing) 

ira (woede, wraakzucht, rancune) patientia (geduld, volharding) 

acedia (gemakzucht, luiheid) industria (vlijt) 
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welvaart & geluk 

 

de ontwikkeling van de moderne wetenschap heeft geleid tot betere medische kennis en gezondheidszorg 

technologie en beleid hebben gezorgd voor alsmaar toenemende welvaart en een hogere levensstandaard 

onveiligheid, onzekerheid, stress en angst werden bezworen door steeds adequatere kennis en technologie 

het (nood)lot maakte steeds meer plaats voor beheersbaarheid, maakbaarheid en zekerheid in het leven 

met dat we de dingen meer naar onze hand konden zetten verdween het lot meer naar de achtergrond 

 

toenemende welvaart en de opkomst van de verzorgingsstaat maakten volksgezondheid en welzijn tot beleid 

in de loop van de tijd is de term geluk zo steeds meer gaan verwijzen naar welzijn / welvaart 

de subjectieve ervaring / beleving van geluk kwam zo tegenover pijn / leed / ongerief te staan 

geluk werd de norm, en psychisch lijden werd iets dat behandeld moest / kon worden 

 

in de politieke economie verwijst welzijn naar een zekere mate van materiële en immateriële tevredenheid 

welvaart is de mate waarin de bevolking zich tot op redelijk grote hoogte in zijn behoeften bevredigd acht 

stimulering van de koopkracht is daarom al vele decennia een speerpunt van beleid 

derhalve is het stimuleren van de economie / markt steeds belangrijker geworden 

dit heeft geleid tot een samenlevingsvorm die soms/vaak gekarakteriseerd wordt als consumptie-maatschappij 

 

het aanzetten tot koopgedrag middels marketing stimuleert een aandachtseconomie 

i.p.v. de burger in ons, wordt de consument in ons aangesproken: kopen maakt gelukkig 

de moderne (pop)-cultuur, marketing en (social) media adverteren veelal een modern hedonisme: 

een vorm van geluk die geassocieerd wordt met zintuiglijk genot, schoonheid, faam en rijkdom 

en afhankelijk is van erkenning op basis van uiterlijk voorkomen, sociale status en materiële welvaart 

 

 

geluk & vrijheid 

 

Jeremy Bentham (1748-1832) had gesteld dat de mens onder 2 soevereine meesters is geplaatst: pijn & genot 3 

d.w.z. de mens (evenals andere dieren) streeft na wat hem behaagt en vermijdt wat hem ongerief oplevert 

in een liberale / utilistische ethiek zijn freedom en the pursuit of happiness de centrale waarden 

welvaart, emancipatie en democratisering hebben de moderne mens bevrijd paternalistische bedilzucht 

de vrije burger hekelt zedenpredikers, moraalridders, een betuttelende overheid en instituties in het algemeen 

 

anderzijds staan we als samenleving kritisch tegenover ongebreideld individualisme en consumentisme 

het zou mensen overleveren aan een oppervlakkig leven zonder diepgang, betekenis, waarde of verheffing 

de Engelse term wanton = genotzuchtig, losbandig, impulsief, grenzeloos, gemakzuchting, verwend 

zo zou de moderne mens helemaal niet vrij zijn, maar slaaf van door de markt aangewakkerde behoeften 

m.a.w. de vrijgevochten en geëmancipeerde burger heeft zich onderworpen aan de ‘meesters’ pijn & genot 

de vrije wil heeft plaats gemaakt voor onbeperkt willen, beheersing voor drift, reflectiviteit voor impulsiviteit 4 

de vraag is wat we dan onder vrijheid willen verstaan... 

 

in Two concepts of liberty (1958) maakt Isaiah Berlin (1909-1997) onderscheid tussen positieve & negatieve vrijheid 

➢   negatieve vrijheid = liberale vrijheid = vrije keuze = het vrij zijn van externe beperkingen / onderdrukking 

➢   positieve vrijheid = autonomie = vrije wil = vrij zijn door 'zichzelf de wet te stellen' en daarnaar te handelen 
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positieve vrijheid verbindt Berlin met anti-liberale opvattingen die een gevaar kunnen vormen voor liberale vrijheid 

het onderscheid tussen ‘het rationele zelf’ en ‘onredelijke verlangens’ zou kunnen uitmonden in paternalisme 

of, zoals bijv. in China en de Soviet-Unie, in een totalitair bewind waarin een elite weet wat goed is voor de rest 

 

anderen zien juist in de liberale samenleving en westerse manier van leven een gevaar m.b.t. onze vrijheid 

enerzijds leidt een eenzijdige focus op geluk als genot tot verwende ego-burgers die zich beroepen op hun vrijheid, 

anderzijds kan in een dergelijke samenleving het individu gemakkelijk gedresseerd en gecontroleerd worden, 

en daarmee leiden tot een dociele samenleving waarin burgers gereduceerd zijn tot passieve consumenten 

 

in Anarchy, State, and Utopia (1974) presenteert Robert Nozick een tegen-argument tegen hedonisme & utilisme 

dat geluk meer dan een goed gevoel toont hij aan met een gedachte-experiment: de experience (pleasure) machine 

stel je hebt de keuze tussen ervaringen in het echte leven, en ervaringen in een gesimuleerde realiteit 

als je in die virtual reality alleen maar positieve ervaringen hebt, verkies je dat dan boven de 'echte' realiteit? 

zo niet, dan is er dus iets anders dan de subjectieve ervaring van genot / tevredenheid dat we waardevol achten 

Nozick geeft 3 argumenten om niet in te pluggen op de ervaringsmachine: 

➢   we willen bepaalde dingen doen / bereiken, niet alleen voor de ervaring / subjectieve beleving ervan 

➢   we willen een bepaald persoon zijn / streven naar zelf-verwerkelijking 

➢   de ervaringsmachine kan ons slechts artificiële (door de ontwerpers bedachte) ervaringen bieden 

 

Nozick’s argument is in de loop van de 20e eeuw in diverse dystopische romans (en films) uitgewerkt 

het idee in een illusie te leven (‘te worden geleefd’), heeft vele dystopische (science) fiction verhalen geïnspireerd 

 beroemde boeken in dit genre: Aldous Huxley: Brave New World (1932), George Orwell: 1984 (1948),  

Ray Bradbury: Fahrenheit 451 (1953), William Golding: Lord of the Flies (1954) 

 

 

Aldous Huxley 5 schrijft Brave New World (1932) in een tijd waarin de massa-maatschappij zich aandient 

deze wordt gekarakteriseerd door massa-productie, massa-consumptie, massa-media en massa-democratie 

de politieke / culturele elite stond ambigu tegenover deze ontwikkelingen; m.n. democratisering van de massa 

 

Brave New World laat de keerzijde zien van de verzorgingsstaat die men bezig was te verwezenlijken 

het thema is de vooruitgang van de wetenschap voor zover deze de menselijke individualiteit raakt 

het boek stelt impliciet de vraag: wat is belangrijker in het leven? genot / welzijn, of vrijheid? 6 

Huxley beschrijft een trans-humanistische wereld die beheerst wordt door technologie en rationalisme 

mensen zijn gezond en 'gelukkig', oorlog en armoede (of andere vormen van strijd of gebrek) kennen ze niet 

traditionele waarden als liefde, trouw, gezinsleven, kunst en godsdienst bestaan niet langer 

ook de vrije keuze voor een individueel bestaan is 'verleden tijd', want overbodig geworden 

 

het verhaal begint in het jaar 632 na Ford 7 (= 2540 na Chr... in 1908 werd de eerste T-Ford op de markt gebracht) 

er is één Wereldstaat, met als motto Gemeenschap, Identiteit, Stabiliteit (Community, Identity, Stability) 

deze Wereldstaat wordt geleid door tien Wereld-beheerders (World Controllers) 

de Wereldstaat is geen openlijk repressieve dictatuur, maar een totalitaire verzorgingsstaat 

machts-uitoefening door repressie en intimidatie bleek minder goed te werken dan behoeften-bevrediging 

kennis = macht: degene die de kennis (wetenschap) beheert, deelt ook de lakens uit 

de geest van de wetenschap is uit de fles, en blijkt almachtig: 'Man had built higher than he could climb’ 

wetenschap, technologie en standaardisatie heeft de mens onderworpen aan een nieuwe orde 
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conditionering van de behoeften-bevrediging houdt ook een kasten-systeem in stand 

'levend baren' is ouderwets en afstotelijk: nieuwe mensen worden uitgebroed in de broed- en kweekcentrale 

daar worden embryo's gemanipuleerd om te passen in een bepaalde sociale klasse / kaste 

de sociale klassen zijn ingedeeld in vijf standen / kasten: alfa, bèta, gamma, delta en epsilon 

de alfa's en bèta's behoren tot de hogere klassen, de overige tot de lagere arbeiders-kasten 

d.m.v. klonen kunnen identieke mensen worden gemaakt, speciaal toegerust voor de hun toegemeten taken 

de verschillende standen zijn herkenbaar aan hun kleding, en leven vreedzaam samen (zolang er soma 8 is) 

vanaf jongs af aan krijgen kinderen slaaponderwijs (hypnopaedia) om sociaal bewustzijn bij te brengen 9 

ook 'elementair geslachtsleven' wordt zo bijgebracht: een vrije seksuele moraal en taboe op gezinsleven 

 

consumptie is tot religie verheven: de bevolking wordt aangezet tot het kopen van overbodige luxe op krediet 

massa-productie moet voorzien in onmiddellijke behoefte-bevrediging, om ongeregeldheden te voorkomen 

massa-productie verzekert het materiële welzijn van iedereen, en ongerief wordt bestreden met soma 

het vrij verkrijgbare soma geeft een gevoel van gelukzaligheid, en voor verstrooiing is er TV, games en 'feelies' 

 (de eerste geluidsfilm, de ‘talkies’, vertaalt Huxley in ‘Feelies’ ; een substituut voor het daadwerkelijke leven) 

verder wordt men geacht voortdurend in contact te zijn met anderen; alleen-zijn hoort niet tot de mores 

individualiteit is uitgebannen, Gemeenschappelijkheid, Gelijkvormigheid, en Gelijkmatigheid zijn de norm 

in hoofdstuk 17 zegt John the Savage tegen Mustapha Mond: 

"ik wil geen gemak, ik wil God, ik wil poëzie, ik wil gevaar, ik wil vrijheid, ik wil goedheid, ik wil zonde" 

 

 

The Matrix (1999) & Fightclub (1999) 

 

een film die enorm populair was onder de huidige generatie van millennials 10 is The Matrix (de Wachowski’s, 1999) 

plot: de Matrix is een computer-simulatie van de wereld zoals deze was in 1999, maar ten onder is gegaan aan A.I. 

kunstmatige intelligentie heeft de wereld-macht overgenomen, en mensen dienen nu als energie-bron voor de A.I. 

ze liggen als kippen in een leg-batterij, aangesloten op de Matrix, die hun energie aftapt en hen voedt met illusies 

Neo, programmeur en hacker, wordt gecontacteerd door een groep 'rebellen' o.l.v. van vrijheidsstrijder Morpheus 

deze onthult aan Neo dat de wereld waarin hij denkt te leven een schijnwereld / illusie is, genaamd de Matrix  11 

hij krijgt de keuze tussen een rode pil, die hem dit zal doen inzien, en een blauwe, die hem alles zal doen vergeten 12 

➢  kiest hij voor de blauwe, dan zal hij zorgeloos verder leven (geleefd worden) in de illusoire wereld van de Matrix  

➢  kiest hij voor de rode, dan zal hij zich aansluiten bij de rebellen, die de Matrix willen ontmantelen 13 

 

Neo (anagram voor 'the One') kiest de rode, en wordt zo door het lot uitverkoren om de mensheid te redden 

Neo wordt door de energie-centrale uitgespuwd de 'echte wereld' in, en bindt de strijd aan met ‘het systeem’ 

anderen zijn zich bewust van het feit dat ze worden geleefd door de Matrix, maar hebben de strijd opgegeven: 

“I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain 

  that it is juicy and delicious. After nine years, you know what I realize? Ignorance is bliss.”  -  Cypher 

de moraal is dezelfde als in bovengenoemde dystopieën: vrijheid / autonomie is belangrijker dan welvaart / stabiliteit 

 

een andere film die enorm populair was onder de generatie millennials was Fightclub (David Fincher, 1999) 14 

ook hierin maakt de hoofdpersoon een transformatie door, waardoor zijn leven (een nieuwe) betekenis krijgt 

de huidige, ‘verdovende’, consumentistische samenleving wordt afgezworen, t.g.v. het ‘echte leven’ 

veel geciteerde uitspraken: “we buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like” 

 en “the things you own end up owning you” 
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de aretaïc turn 

 

de vraag naar het goede leven is vandaag de dag minder gemakkelijk te beantwoorden dan in het verleden 

ooit ontleende de mens betekenis, inspiratie en moed aan het zingevende kader van religie of ideologie 

vandaag de dag lijkt het individu aangewezen op de ‘eigen-kracht’-doctrine van de meritocratische maatschappij 

‘worden wie je bent’ (je ‘ware zelf’ ontdekken en verwerkelijken) is zowel een sociale eis als een individuele opgave 

maar waar vindt het individu de mentale gereedschappen om zichzelf te ontplooien, en geluk en zin te ervaren? 

 

tot aan de Verlichting, toen alle academische studies nog vielen onder philosophia, was dit evident 

de philosophiae moralis was gebaseerd op de theologie en de christelijke / aristotelische deugden-leer 

tijdens de Verlichting maakte deze plaats voor moderne ethische theorieën als het utilisme en de plicht-ethiek 

ethiek wordt sindsdien vooral opgevat als de studie van rechten, plichten, belangen en verantwoord handelen 

de moderne samenleving, gebaseerd op vrijheid en redelijkheid, heeft geen behoefte aan persoonlijke leefregels 

Nietzsche vatte deze (in zijn ogen decadente) ‘ontwaarding aller waarden’ samen als ‘God is dood’  15  

pas vanaf jaren '80 en '90 kreeg de deugd-ethiek weer bredere aandacht (Alasdair MacIntyre, Martha Nussbaum) 

dit wordt binnen de filosofie wel de deugd-ethische wending (aretaïc turn)genoemd 

 

 

ethiek, gevoel & zin 

 

de ethiek van de Verlichting (Bentham's utilisme, Kant's plicht-ethiek) was gebaseerd op de ratio / het verstand 

door een beroep op de rede / het verstand zou het individu zichzelf kunnen verheffen boven het geconditioneerde 

parallel aan de scheiding tussen kerk & staat, bestond er een scheiding tussen persoon & ethiek 

persoonlijke waarden en ethische normen moesten strikt gescheiden blijven (vgl. Bentham, Kant, Mill) 

ook het existentialisme van Sartre lijkt weinig ruimte te laten voor gevoel / emoties: het gaat om keuzes 

 

ons verstand zegt: in een rechtstaat mag je niet voor eigen rechter spelen; het recht is er voor rechtspraak 

maar wat doe je als je eigen kind slachtoffer is van een vreselijk misdrijf, en de verdachte wordt vrijgesproken? 

"stel dat het om jouw kind gaat" is een vaak gehoorde legitimering voor eigen-richting / vigilantisme 

Kant: je laat het recht pas zegevieren als je 'het recht haar beloop laat', niet als je het recht in eigen hand neemt 

maar welke plaats hebben gevoelens en persoonlijke omstandigheden in een dergelijke kwestie? 

volgens critici geeft Kant's rationele plicht-ethiek te weinig plaats aan het persoonlijke 

 

 

Susan R. Wolf (1952): de juiste reden 

 

"de juiste objectieve reden motiveert tot moreel handelen, 

  maar subjectieve motivatie is essentieel voor zingeving in het leven" 

 

toch dragen subjectieve motivering en ethische legitimering alleen niet noodzakelijk bij aan een zinvol leven 

enkel handelen uit intrinsieke motivatie of louter morele motieven geeft geen voldoening / betekenis / zin 

als je je emotioneel niet kunt verbinden aan wat je doet, zul je het gevoel houden dat alles betekenisloos is 

 

belangrijk voor motivatie is daarom de zin van het leven; en is verbonden aan liefde & verbondenheid 

betekenis van het leven heeft op subjectief niveau te maken met het vinden van je passie / waarden 

het gaat om een gevoel van vervulling (als tegengesteld aan vervreemding en verveling) 

de zin van het leven is niet alleen subjectief, maar vooral verbonden aan individu-overstijgende zaken 
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om het idee te hebben dat ons leven zin heeft moeten het 'subjectieve' en 'objectieve' samenvallen 

daartoe ontwikkelen we een ideaal-beeld van onszelf, gebaseerd op individu-overstijgende waarden 

we bezien onszelf niet alleen vanuit onszelf, maar ook vanuit 'de ander', vanuit het sociale perspectief 

dit virtuele externe gezichtspunt maakt dat we zelf-reflectief kunnen zijn 

vrije wil = de reflectieve relatie tot je 'willen' die noodzakelijk is om je handelen jouw handelen te laten zijn 

hierbij is het persoons-begrip dus onontbeerlijk: zonder 'persoon' wordt handelen tot gedrag 

 

 

Christine Marion Korsgaard (1952): motivatie & identiteit 

 

in The sources of normativity (1996) onderzoekt ze de bron van plicht in de mens zelf (i.p.v. in de metafysica) 

zelf-reflectie, handelen, jezelf een wet stellen en identiteit zijn daarin de hoofd-thema's 

mensen beoordelen hun motieven tot handelen op grond van een (relatief) zelfgekozen identiteit 

plicht = het behouden van de overeenstemming van je motieven en handelingen met je identiteit 

m.a.w: je bent wat je kiest en doet 

 

door reflectie objectiveer je je impulsen / verlangens waardoor je er al dan niet mee kunt instemmen 

iemands identiteit (persoonlijkheid) is dan ook niet hetzelfde als iemands natuur (aard / karakter) 

door reflectie beschouw je je eigen neigingen en verlangens als het ware als alien entities (niet-eigen natuur) 

hierdoor is het alsof er iets boven de verlangens en neigingen van het individu uitstijgt 

dit is een 'formeel principe' ('jij') en is dat wat overblijft als het van alle affecties is ontdaan (Kant's Ich denke) 

Korsgaard beschrijft dit 'jij' functioneel als ‘datgene wat kiest op grond van welk verlangen het wil handelen’ 

het 'jij' is het resultaat van reflectieve bekrachtiging: m.a.w. een beschrijving van de vrije wil 

dit 'jij' is de persoon die jij bent, waarvoor je gekozen hebt, en die door anderen kan worden aangesproken 

 

vraag is: hoe kan een specifieke persoon ontstaan uit een formeel principe? 

➢  de motieven op basis waarvan je keuzes maakt zijn een uitdrukking van jezelf 

je gebruikt geen principe of wet om keuzes te maken, maar je identificeert jezelf met je keuzes 

➢  vervolgens is een morele wet nodig, die je dwingt inhoud te geven aan hoe je jezelf ziet 

deze wet vormt een criterium waarmee je je praktisch handelen inhoudelijk waardeert 

deze morele wet is verbonden aan het Koninkrijk der Doelen (3e formulering van de categorische imperatief) 

elk reflectief persoon zal zijn eigen menselijkheid zien als een fundamenteel kenmerk van de eigen identiteit 

elk rationeel wezen, elk mens, is een doel op zich, een burger van het Koninkrijk der Doelen 

 

de reflectieve structuur van het menselijk brein dwingt ons een voorstelling van ons (sociale) zelf te hebben 

dit beeld van ons zelf is gerelateerd aan de menselijke waardigheid, en vormt onze praktische identiteit 

ons zelf moet gevormd worden door een bepaalde (inhoudelijk vormgegeven) praktische identiteit / een rol 

we zijn vrij om te kiezen welke rol dat is, maar deze rol is verbonden aan onze praktijk van handelen 

deze rollen zijn posities die we innemen als moeder, dochter, echtgenote, vriendin, lerares, etc. 

het verlangen een sociale rol in te nemen, om iemand te zijn die verbonden is aan moraliteit, is universeel 

 

wie je bent, je identiteit, betekent dan: jezelf in de morele ruimte kunnen oriënteren 

een ruimte waarin, op grond van praktisch handelen, vragen rijzen over goed & kwaad, wat belangrijk is, etc. 

kern van de Kantiaanse ethiek is dus: de vraag wie / wat je naar eigen overtuiging zou moeten / willen zijn 

wat je denkt dat je behoort te doen, is een opvatting over wie je bent en hoe je te verhouden tot een ander 

als morele actoren behoren we te weten waarom we de dingen doen die we doen 
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we worden geacht redenen aan te kunnen voeren die onze handelen legitimeren 

deze opvatting van plicht gaat over wat jij waardevol vindt, waarvan jij vindt dat het jou als persoon definieert 

"als ik anders had gedaan, zou ik niet met mezelf kunnen leven" 

 

de door jezelf gestelde wet is zodanig aan jezelf verbonden dat je niet anders kunt 

de bron van normativiteit is daarmee verbonden aan vrijheid als zelf-bepaling / zelf-determinatie 

plicht ontstaat niet in onderwerping aan voorschriften, maar in de verbintenis aan een praktische identiteit 

 

plicht betekent dus: het behouden van de overeenstemming van je motieven en handelingen met je identiteit 

Kant's plicht-ethiek en Aristoteles’ deugd-ethiek zijn volgens Korsgaard dus zeer goed verenigbaar 

 

handelen uit plicht leidt dus niet tot moreel autisme, morele onverschilligheid, en morele vervreemding 

 (zoals Michael Stocker beweerde in The Schizophrenia of Modern Ethical Theories, 1976) 

de bron van plicht is vrijheid: het niet gedetermineerd zijn door externe factoren (natuur / cultuur) 

reflectie op je handelings-motieven moet je binden aan keuzes, en deze bekrachtigen 

je zelf-gekozen wet is een kwestie van identificatie met je eigen keuzes; de bron van plicht ben jij zelf 

niet de universele wet, maar de morele wet bindt je aan je menselijke waardigheid 

 

als we handelen uit een plichtsbesef dat niet in overeenstemming is met onze praktische identiteit, 

dan ligt het probleem niet buiten ons, maar in onze praktische identiteit, waar de plicht uit voort vloeit 

➢  we hebben dan verzuimd om te kiezen wie wij (willen) zijn (en indirect hoe we gezien willen worden) 

➢  of we hebben verzuimd om daadwerkelijk te leven naar de wet / plicht die we onszelf opgelegd hebben 

*  het eerste is een geval van 'kwade trouw' (Sartre), het tweede is een geval van akrasia (Aristoteles) 

 

authenticiteit = waarachtigheid: leven in overeenstemming met je identiteit, met wie je bent en waar je voor staat 

identiteit is niet een aangeboren kern van ons 'ware zelf', maar een resultaat van onze keuzes en handelen 

identiteit is een beeld van onszelf waarmee we ons identificeren, dus tevens een ideaal-beeld 

identiteit heeft dus alles te maken met keuzes maken, met al dan niet instemmen met je eigen gedrag 

onze identiteit geeft richting aan ons denken en handelen, maar ook andersom: keuzes vormen onze identiteit 

onze identiteit is dus een product van voortdurende interactie met onze omgeving, en reflectie daarop 

authenticiteit kan gezien worden als deugd: geen oorspronkelijk 'zelf' maar iets dynamisch dat we kunnen cultiveren 

 

 

Martha Nussbaum (1947): narratieve ethiek 

 

de narratieve ethiek is een benadering die plaats biedt aan morele intuïties en het persoonlijk perspectief 

deze 'stroming' is minder geïnteresseerd in ethische theorieën, en benadrukt het belang van verhalen 

narratieve ethiek is gebaseerd op het idee dat onze moraal en identiteit gebaseerd zijn op een verhaal 

de wereld, en ons leven en handelen in die wereld, krijgen pas zin en betekenis binnen een verhaal 

de enige manier om de wereld toegankelijk / begrijpelijk te maken is door verhalen die er eenheid aan geven 

verhalen geven controle op wat er gebeurt en leiden tot een verhoogd begrip van de ander en jezelf 

de vraag ‘hoe te leven’ wordt niet beantwoord door filosofische rationaliteit, maar door drama en literatuur 

 

het verhaal kan een gedetailleerd beeld van een situatie geven en bijdragen aan emotionele inleving 

verhalen sporen mensen aan tot grensverleggend verantwoordelijk handelen, 

en dragen bovendien bij tot de vorming van de mens als moreel persoon 
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narratieve en morele identiteit 

 

iemands identiteit bestaat niet uit feiten maar uit intenties; dat wat iemand beweegt (motivus = beweging) 

het verhaal dat iemand over zichzelf vertelt onthult persoonlijke waarden, betekenissen, verlangens en doelen 

iedereen 'verschijnt' aan de ander als iemand van wie je (morele) verwachtingen kunt hebben, 

waar je beroep op kunt doen, aan wie je eisen kunt stellen en wiens interesses en neigingen je kunt ontdekken 

iemand die je kunt begrijpen, evalueren en richting kunt geven 

dit zelf-narratief is het resultaat van een onderzocht en serieus genomen leven, 

waarbij duidelijk is geworden wat volgens deze persoon waardevol is in het leven 

Socrates stelde dat een niet-onderzocht leven niet de moeite waard is om geleefd te worden 

Paul Ricoeur stelt dat een verhaal pas identiteits-construerend wordt als het verteld én gehoord wordt 

kennis van jezelf en wat waardevol is, is geen gegeven, maar een resultante van reflectie op je leven 

identiteit (= moraliteit) is dus ook nooit af, maar altijd in ontwikkeling (vgl. Aristoteles' idee van phronesis) 

normen en waarden bestaan niet op zichzelf, maar zijn verbonden zijn aan culturele betekenis-systemen 

wil je verhaal geloofwaardig en acceptabel zijn, dan moet men jouw redenen begrijpen en rechtvaardig achten 

begrip van de (sociale) wereld om je heen (cultuur) is dus essentieel, en dit is te vinden in verhalen 

narrativiteit is dus verhalen binnen de sociale context, en stelt dus normatieve eisen aan jou als sociaal wezen 

(Heidegger noemt dit verhalen ook her-halen: terug-halen van geschiedenis; als inspiratie voor je eigen leven) 

autonomie betekent niet "durf te denken!", maar "durf in gesprek te gaan!" (met de ander, de traditie, etc) 

deze narratieve autonomie is de vaardigheid jezelf te consulteren, en met anderen in gesprek te gaan, 

en aan de hand van hun feedback de legitimaties te toetsen die je zelf voor je eigen denken en doen geeft 

zo leren we onderscheid te maken tussen echt gewild gedrag, en legitimatie van bestaand ongewild gedrag 

(dat het resultaat is van on-kritische internalisatie van normen en waarden... of te dicht op jezelf zitten) 

je levensgeschiedenis die hieruit voortvloeit is de karakterisering van eerdere daden, eigenschappen, 

relaties en gebeurtenissen in je leven als iets waar je om hebt gegeven / om geeft (Heidegger's Sorge) 

het maakt inzichtelijk wat belangrijk voor je is en weerspiegelt wie je bent; je 'eigenheid' 

alleen als je dit helder hebt, kun je een identiteits-construerend levensverhaal ontwikkelen 

een identiteit die continuïteit geeft, die je leven een samenhang geeft, een narratief, een verhaal 

dit is wat de mens onderscheidt van andere dieren (Heidegger: Dasein = sein-zum Tode) 

 

 

ethiek, identiteit en narrativiteit 

 

narratieve ethiek erkent de mens als wezen dat betekenis aan gebeurtenissen en dingen toekent 

narrativiteit streeft niet naar rationaliteit of waarheid of objectiviteit, maar naar een zinvolle interpretatie 

verhalen moeten voldoen aan minimaal 2 normatieve eisen: coherentie en eenheid (dit geldt ook voor 'het zelf') 

➢  eenheid moet niet te totalitair gedacht worden: 

     door veel elementen uit het (zelf)narratief weg te laten, vermindert dit de verklaringskracht 

     maar niet alle factoren hoeven beschreven te worden om een persoon te begrijpen 

     dit is het proces van selecteren en ordenen 

➢  coherentie betekent dat je niet verschillende verhalen naast elkaar kan zijn: 

     je kunt maar één verhaal vertellen / zijn 

     dat is het verhaal dat de grootst mogelijke samenhang en de beste verklaring van alle factoren biedt 
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in relatie tot ethische kwesties geeft de narrativiteit op 3 niveaus antwoorden: 

1] heeft betrekking op het dagelijkse doen en laten 

    het verhaal maakt je duidelijk welk gedrag zowel het meest praktisch als het meest passend is in een situatie 

    "wat te doen?" is verbonden aan de culturele achtergrond (kledingvoorschriften, begroetingen, etc) 

    het gaat niet direct om het begrijpen van jezelf of de ander, maar om het verstaan van je handelen 

    men behoort bij een gemeenschap op grond van alledaagse praktijken, metaforen en symbolen 

    de betekenis van ons handelen, normen en waarden krijgen pas vorm binnen deze referentie-kaders 

    narratieve tradities leggen deze zaken vast 

2] heeft betrekking op iemands levensloop: hoe te leven, wie te zijn 

    deze verhalen hebben vaak de vorm van een (auto)biografie of een Bildungsroman (vormingsroman) 16 

    op dit niveau speelt de narratieve identiteit 

3] heeft betrekking op zingevingsvragen, op het waarom van het bestaan 

    religieuze en spirituele verhalen hebben deze vraag als onderwerp 

 

 

de broosheid van het goede (The Fragility of Goodness, 1986) 

 

voor Nussbaum is ethiek geen kwestie van rationaliteit, principes en regels 

verbeelding, narrativiteit en emoties leveren een bijdrage aan een rationele discussie over het goede 

ze bestrijdt dat emoties redeloze sentimenten zouden zijn, wars van rationele overwegingen 

het platoons-christelijke idee dat emoties het goede leven frustreren, doet onrecht aan het leven zelf 

 

ethiek werd voor het eerst aan systematische analyse onderworpen door Aristoteles (± 330 v.Chr.) 

daarvoor bestond ethiek als oral tradition en als 'moraal van het verhaal' in de Griekse tragedie 

Griekse tragedies geven wel een plaats aan emoties, aan sympathie en antipathie,  

en aan de onbeheersbaarheid van het leven door noodlot en toeval 

 

in de Griekse tragedie staat de worsteling van de mens met de wereld, het leven en zichzelf centraal 17 

met de lijdende mens (of god), die de oorzaak van het leed tracht te doorgronden, in de hoofdrol 

een hoofdthema is het noodlot dat het menselijk bestaan kenmerkt: gebrek aan controle over het leven 

tragedies benadrukken dat je niet alleen voor je daden (handelen t.o.v. anderen) verantwoordelijk bent, 

maar ook voor de ontwikkeling van je morele deugden; de bouwstenen van je morele karakter 

 

tragedie verwees in het oud-Grieks naar “lied van de bok” (τράγος = bok), oftewel ‘gemekker’ 

doel van de tragedie was catharsis (purificatie door intens verdriet / blijdschap) opwekken bij het publiek, 

om zo de toeschouwer te 'zuiveren' van onverwerkte emoties (vgl. cabaret, theater, muziek) 

in de tragedie werd het leed van het leven onder ogen gezien (confrontatie) en een plaats gegeven (betekenis) 

deze ervaring diende als inspiratie om het leven te leven, om beslissingen te durven nemen, om te kiezen 18 

 

 

irrationele aspecten zijn bepalend 

 

door de nadruk op rationeel begrijpen (Verlichting) raakt het verstaan van het menselijk leven op de achtergrond 

zowel de Kantiaanse plicht-ethiek als de utilistische gevolgen-ethiek zijn geworteld in de rede 

Nussbaum pleit voor een prominente plaats van de irrationele delen van de ziel binnen de ethiek 
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1] onze opvatting van moraal moet verbreed worden 

    moraal betreft niet alleen de gevolgen van ons handelen, maar ook wat het leven zin en betekenis geeft 

    ook deze vragen maken een onderscheid tussen goed en kwaad, beter of slechter, hoger en lager 

    het ‘goede’ en ‘het goede leven’ beperkt zich niet tot het moreel juiste 

 

2] inherent aan het goede is dat je soms alleen het één kunt realiseren door het andere tekort te doen 

    wie het goede leven zoveel mogelijk wil realiseren, zal soms a-morele situaties voor lief nemen 

    het goede leven is een kwestie van pijnlijke afwegingen in tragische dilemma’s 

 

3] een ander kenmerk van het goede is, dat het vaak buiten jezelf ligt en zich slecht laat beheersen 

    in het streven naar het goede bestaat er altijd een risico dat het zich niet aan jouw wil conformeert (noodlot) 

    wanneer je risico’s en pijn wilt vermijden, ontzeg je jezelf ook talloze bronnen van geluk 

    de (levens)kunst is het goede leven na te streven zonder dit tragische aspect uit het oog te verliezen 

    de tragedie erkent dat je als mens in de wereld geworpen bent en er nooit in zult slagen het leven te temmen 

    dit is essentieel voor je zelf-verstaan: dit niet begrijpen, is je mens-zijn niet begrijpen 

    een leven onthecht van emoties maakt de mens minder kwetsbaar voor de wisselvalligheden van het noodlot 

    deze houding bespaart wel veel pijn, maar leidt eveneens tot een verarmd leven 

 

4] emoties maken deel uit van het (goede) leven, omdat ze onderdeel zijn van het oordeelsvermogen 

    de cognitieve emotie-theorie van de Griekse Stoa vormt de basis van diverse cognitieve therapieën 

    aan elke emotie ligt een gedachte / oordeel (cognitie) ten grondslag: 

    wanneer je kwaad wordt omdat er een glas breekt, geloof je in een wereld waarin geen glazen behoren te breken 

    inzicht in je emoties biedt inzicht in de gedachten die ze aansturen, en welke waarden ze vertegenwoordigen 

    emoties maken deel uit van het oordeelsvermogen dat gekoppeld is aan rationaliteit 

 

 

intuïtief moreel weten 

 

de waarde die je aan iets toekent verwijst naar welzijn: je verbindt je welzijn aan datgene wat je belangrijk vindt 

iets is belangrijk omdat het een rol speelt in je leven; je identificeert jezelf met waar je om geeft (Sorge) 

zo maak je jezelf ontvankelijk voor verlies en geluk 

 

oordeelsvorming over wat te doen in concrete situaties wordt hiermee niet eenvoudiger 

het goede leven is niet zonder meer een win-win-situatie: er zijn situaties die enkel verlies als uitkomst hebben 

een eenduidige maatstaf voor het goede doet geen recht aan het unieke van individuen, hun emoties & ervaringen 

 

als juistheid afhankelijk is van persoonlijke context, is de narratieve ethiek dan niet zeer subjectief en relativistisch? 

Nussbaum verdedigt een intuïtief moreel weten met 3 voorwaarden: 

 

1] morele perceptie (Aristoteles' phronèsis) 

    je kunt pas oordelen als je alle complexe details van een situatie, motieven, handelingen en gevolgen kent 

    je moet jezelf in die situatie plaatsen en haar zo goed als mogelijk eigen maken 

    vervolgens beoordeel je onmiddellijk bepaalde aspecten als meer of minder moreel relevant 

    literatuur leert ons zoveel mogelijk nuances van situaties te zien 

 

2] in dit proces moet je zoveel mogelijk elementen van het ethisch leven betrekken 
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3] je moet altijd rationele redenen geven: "zo zie ik het nu eenmaal" volstaat niet 

    tegelijkertijd moet je als toeschouwer wel een zekere afstand bewaren: 

    niet ingaan op emoties van jezelf of anderen en evenmin jezelf verliezen in irrelevant sentiment 

    emoties zijn louter informatief; zij zijn geen legitimatie en mogen niet leiden tot egoïsme of impulsiviteit 

 

    tragedies verbinden het individu aan wat belangrijk gevonden wordt 

    persoonlijke afwegingen zijn verbonden aan individu-overstijgende culturele betekenissen 

    een bepaalde manier van handelen of voelen, of een bepaalde levenswijze, geldt als superieur aan andere 

    dit biedt een maatstaf waar persoonlijke verlangens en neigingen mee beoordeeld kunnen worden 

 

dit heeft, zeker in de huidige tijd, ook een andere zijde: 

door te beseffen in welke traditie / cultuur je staat, wordt ook duidelijk waar de wortels van je leefwijze liggen 

dit inzicht dwingt je (bijv. als je vastloopt) na te denken over de waarde van die traditie in relatie tot je eigen leven 

passen de normen, waarden en gebruiken binnen die traditie bij het leven dat je wilt / verkiest? 

betekenissen die we aan gebeurtenissen geven zijn afhankelijk van een culturele horizon 

we hebben toegang tot verschillende culturele opvattingen en kunnen deze met elkaar vergelijken 

dit besef van culturele relativiteit lijkt grond te geven aan het idee dat niets noodzakelijk bindend is 

waar verbind ik mijn leven aan als alles contingent is? 

dit kan niet enkel op persoonlijke gronden worden beantwoord omdat zingeving niet louter subjectief is 

de Griekse tragedies kunnen een behulpzame oriëntatie zijn bij het zoeken naar een betekenis-horizon 

 

 

 

betekenis, zin & grenservaringen 

 

"Human beings are peculiar species; they are driven by a keen desire to make meanings throughout their life. 

 As homo significance, meaning-maker, a human is a creature who gives sense to things." (Sudio Sudarsan) 

 

uit het voorgaande mag blijken dat betekenis- & zingeving inherent deel uitmaken van het menselijk leven 

op verschillende momenten in het leven echter kan ons een gevoel van zinloosheid overvallen 

dit kan voortkomen uit verveling, uit existentiële angst, of uit traumatische gebeurtenissen 

opvallend is dat de vraag naar de zin van het leven opdoemt als deze niet meer vanzelfsprekend is 

als de betekenisgevende kaders die het leven voorzien van richting niet meer voldoen 

dit kan betrekking hebben op het persoonlijke, het sociale (inter-persoonlijke), of het cultureel-maatschappelijke 

 

als het ons ontbreekt aan het ervaren van zin, vertaalt zich dat als geen zin hebben (lusteloosheid) 

deze gevoelens overvallen ons als we niet weten hoe we verder moeten / willen leven; bijv: 

➢  tijdens de puberteit /adolescentie, als we onszelf opnieuw moeten uitvinden als jong-volwassene 

➢  vanwege relationele problemen (bijv. echtscheiding / het verliezen van dierbaren) 

➢  vanwege studie- of werk-gerelateerde problemen (ontslag / pensioen /burn-out) 

➢  tijdens de zgn. mid-life crisis, als we onszelf opnieuw moeten uitvinden rond ons 50e levensjaar 

vaak duiden perioden van zinloosheid op een transitie, waarin onze identiteit opnieuw vorm krijgt 

➢  in die zin spelen de levensfasen (kindertijd, adolescentie, volwassenheid, ouderdom) daarbij een rol 

➢  maar ook zgn.grens-ervaringen (een term van Karl Jaspers) kunnen ons leven op een ander spoor zetten: 

     een grens-ervaring is een ervaring die overweldigend genoeg is om hoop en betekenis aan het leven te geven 
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zin / betekenis op persoonlijk vlak heeft betrekking op enerzijds het cognitieve, en anderzijds het motivationele: 

 

➢  betekenis  =  de verbanden die we leggen / patronen die we zien, waarmee we orde uit chaos scheppen 

  zo smeden we uit de veelheid aan onsamenhangende fenomenen een samenhangend geheel 

  en zo zijn we in staat om de toevallige samenloop van omstandigheden te zien als betekenisvol 

             ‘het lot’ is dan ‘dat wat er op ons pad komt’, en waar we mee moeten zien ‘te dealen’ 

    acceptatie van het lot (zowel tragiek als geluk) betekent dan zaken ‘een plek in ons leven geven’ 

    dit doen we o.m. door gebeurtenissen te verwerken in ons zelf-narratief: het verhaal van ons leven 

           ook kan het scheppen van orde uit chaos leiden tot een narratief (verhaal) van hoop / verwachting 

      dit zien we terug in vele religies, m.n. de zgn. verlossingsreligies (bijv. het christendom) 

 

➢  zin =       het putten van inspiratie / motivatie / waarden / richting uit zelf-inzicht & commitment 

 het reflecteren op ons leven / zelf-narratief kan ons inzicht verschaffen in wat we belangrijk vinden 

 maar natuurlijk kan ons zelf-narratief wel eens niet in overeenstemming zijn met ‘wie we zijn’ 

       als we onze identiteit hebben gevormd op basis van sociale eisen ‘komen we onszelf tegen’ 

 we hebben dan cognitieve schema’s ontwikkeld op basis waarvan we ons zelf-narratief vormgeven 

     maar ook als we tegen bepaalde (existentiële) grenzen aanlopen ‘komen we onszelf tegen’ 

 denk aan bijv: adolescentie, relationele problemen, verlies, burn-out, mid-life crisis, etc) 

  en ook heftige ervaringen die ons zelf-beeld en wereld-beeld doen wankelen 

           het ‘juist omgaan’ met ervaringen (erkennen, niet verdringen) is essentieel voor zelf-kennis 

 experiëntiële vermijding leidt tot verontachtzaming van de niet-cognitieve kant van ons bestaan 

           d.m.v. bijv. mindfulness geven we ook de emotionele aspecten een plek in ons zelf-begrip 
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1  de moderne tijd / moderniteit betreft voor de meeste historici grofweg de periode vanaf de Franse Revolutie (1789) 

    de eraan voorafgaande periode, die begint na de middeleeuwen, heet dan de vroeg-moderne tijd 

 
2  de 4 belangrijkste Griekse deugden, zoals geformuleerd door o.a. Plato:  

-   φρόνησῐς (phrónēsis) → prudentia → prudence = wijsheid, verstandigheid, bezinning 

-   δικαιοσύνη (dikaiosýnē) → iustitia → justice = rechtvaardigheid, rechtschapenheid 

-   σωφροσύνη (sōphrosýnē) → temperantia → temperance = gematigdheid, zelfbeheersing 

-   ἀνδρεία (andreía) → fortitudo → fortitude = moed, vastberadenheid, doorzettingsvermogen 
 

 
3  "Moeder Natuur heeft de mens onder regering van twee soevereine meesters geplaatst: pijn en genot. 

     Het is aan hen om te bepalen wat we zouden moeten doen, alsook wat te zullen gaan doen. Enerzijds 

     de standaard van goed en kwaad, anderzijds de keten van oorzaak en gevolg, zijn verbonden aan hun 

     heerschappij. Zij besturen ons in alles wat we doen, zeggen, en denken."  

         An Introduction to the Principles of Morals and Legislation; 1780/1789  

 
4  een felle kritiek op de bandeloosheid van de moderne westerling werd gegeven door Bas van Stokkom in het blad S&D: 

    De noodzaak van verheffing; over mateloosheid en de hegemonie van de ‘eigen keuze’- doctrine (2013) 

 
5  Aldous was de broer van Julian Huxley, mede-oprichter van de Eugenics Society (later Galton Institute) 

    hun opa was Thomas Henry Huxley (bijgenaamd Darwin's Bulldog), geducht verdediger van het darwinisme 

 
6  plot: één van de hoofdpersonages is Bernard Marx, een intelligente alfa-mens, bij wie echter 'een steekje los' zit 

    Bernard Marx vertoont trekken van de 'pre-Fordiaanse' mens en is 'ouderwets' verliefd op Lenina Crowne 

    ze reizen naar een reservaat in New Mexico waar een primitieve maatschappij in stand wordt gehouden 

    vonder de indianen leeft ene John (Savage / de Wilde), die kennis heeft van het werk van Shakespeare 

    John reist met Bernard mee terug naar Londen, naar de 'mooie nieuwe wereld' waar iedereen gelukkig is 

"How beauteous mankind is! O brave new world, That has such people in it!" (Shakespeare: The Tempest) 

    maar al snel veranderd John's beeld van de Brave New World in een dystopie 

    hij verafschuwt het hedonisme, het overmatig gebruikt van soma, de promiscuïteit en gebrek aan respect 

    John ontketent een opstand onder de lagere kasten, en wordt gearresteerd 

    hij wordt voorgeleid bij Mustapha Mond (één van de 10 World Controllers en toezichthouder op censuur) 

    Mond legt het principe van moderne maatschappij uit: alles dat stabiliteit ondermijnt is staatsgevaarlijk 

    kunst en religie zijn uit den boze, maar ook de wetenschap moet opereren binnen vastgestelde grenzen 

    John houdt vast aan het recht op vrijheid; om ongelukkig, oud en ziek te worden, en in onzekerheid te leven 
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7  Henry Ford introduceerde het fordisme: standaardisering, synchronisatie en specialisering door de lopende band 

 
8  soma is een (waarschijnlijk) hallucinogene drug die genoemd wordt in de brahmanistische Veda's 

 
9  de werking van hypnopaedia (passief leren in je slaap) werd door elektro-encefalografie gestaafd 

 
10   hoewel er geen eenduidige definitie van millennials is, wordt deze meestal gehanteerd als geboren tussen 1980 en 2000 

     hun ouders zijn veelal van de babyboom-generatie (1945-1960) of van de generatie X (1961-1981) 

 
11   Morpheus: “The Matrix is everywhere, it is all around us. [...] You can see it [...] when you turn on your television. 

  You can feel it when you go to work, or when go to church or when you pay your taxes. 

  It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.” 

     Neo:  “What truth?” 

     Morpheus: “That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born inside a prison that 

  you cannot smell, taste, or touch. A prison for your mind. [...] You take the blue pill and the story ends. 

  You wake in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill and you stay in 

  Wonderland and I show you how deep the rabbit-hole goes.” 

 
12   het idee van de 2 pillen lijkt geïnspireerd door Alice in Wonderland (Lewis Carroll, 1865): ‘drink me’ & ‘eat me’ 

      in 1967 gebruikt door Jefferson Airplane: "one pill makes you larger, and one pill makes you small [...] feed your head"  

 
13   dit is eveneens een belangrijk thema in de pop-cultuur vanaf de jaren ’60; van de hippies tot de punk 

      "we don't need no education - we don't need no thought control" - Pink Floyd, 1979 - https://youtu.be/YR5ApYxkU-U?t=141 

 
14   gebaseerd op het gelijknamige boek van Chuck Palahniuk (1996) 

 
15  Nietzsche: aforisme 125 - De dolle mens, uit: De vrolijke wetenschap, 1882 

 
16  psychologische roman die handelt over de emotionele, morele en intellectuele groei van het hoofdpersonage 

   het hoofdpersonage wordt gevormd door de mensen die hij ontmoet en waar hij mee omgaat 

   zijn levensverhaal wordt gekenmerkt door de zoektocht naar zingeving en harmonie 

   vaak staat het conflict tussen hoofdpersoon en maatschappij centraal, 

   waarbij hij normen en waarden stukje bij beetje leert accepteren, en zo een volwaardig persoon wordt 

 
17  Don Quixote (Miguel de Cervantes; 1605-1615) is een goed voorbeeld van een (1e?) 'moderne' tragedie 

 
18  Nietzsche: "Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik" (1872) is een ode aan de Griekse tragedie, 

   en een kritiek op het nihilisme en de decadentie van het christendom en de moderne samenleving 

 

https://youtu.be/YR5ApYxkU-U?t=141

