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LIEFDEVOLLE RUIMHARTIGHEID HEILIG VERKLAARD?   
Naar een geweldloze samenleving 

  
door Frans Holtkamp 

 
 
Martha Nussbaum. Talloze malen neem ik in de boekwinkel een werk 
van haar in handen – De breekbaarheid van het goede: geluk en ethiek 
in de Griekse filosofie en literatuur, Niet voor de winst: waarom de 
democratie de geesteswetenschappen nodig heeft, Een waardig 
bestaan: over dierenrechten, noem maar op – 
even vaak leg ik het terug. Te soft. Woede en 
vergeving leg ik níet terug. 1 ‘Woede’ is de 
tricker: eindelijk een heftige emotie! Ik begin 
te lezen en krijg de smaak te pakken. De tekst 

blijkt een coherent betoog, opgehangen aan vooral woede en 
in iets mindere mate aan vergeving. Bovendien kent ze haar 
klassieken. Aristoteles neemt ze als uitgangspunt voor haar 
theorie over woede, Seneca voor de toepassing van woede in 
het middendomein, terwijl de door Aeschylus aan banden ge-
legde wraakgodinnen of Erinyen worden uitgedaagd als Eu-
meniden, goede godinnen, de mens op weg te helpen naar een 
woedeloze samenleving. 
Met haar boodschap – kort door de bocht: als je krenking en onrecht ondergaat is 
ruimhartigheid of onvoorwaardelijke liefde de beste reactie – hoef ik het niet eens te 
zijn, maar Nussbaum verstaat wél de kunst emoties van alle kanten te benaderen, er 
met ragfijne distincties over te schrijven, zijpaden te bewandelen maar steeds weer op 
de hoofdweg terug te komen en haar betoog goed op te bouwen. Ter toelichting van 
het laatste: na de inleiding volgen twee hoofdstukken waarin zij de beide hoofdbe-
grippen uit de boektitel behandelt. Dit mondt uit een theorie die ze vervolgens op drie 
gebruikelijke domeinen toepast: eerst het persoonlijke domein, vervolgens het mid-
den- en tenslotte het politieke domein. Aan elk van de eerste twee domeinen besteedt 
ze één hoofdstuk, aan het politieke domein twee. 
 
In wat nu volgt vat ik haar gedachten over woede en vergeving kort samen, voeg er 
kritische vragen aan toe en ga vervolgens na in hoeverre ik kan instemmen met de 
wijze waarop zij de beide basisbegrippen aan de drie domeinen relateert. In het Ten-
slotte maak ik voor mezelf de balans op. 
 
 
WOEDE EN VERGEVING 
 

Woede is een complexe emotie. Ze omvat zowel pijn als genot. 
Het doelwit van woede is altijd een persoon, de focus is de aan 
die persoon toegeschreven handeling met mijn krenking, of die 
van een intimus, als gevolg. Dat doet pijn. Die daad moet ver-
golden worden. Dat geeft genot. Maar het toebrengen van pijn 
aan de boosdoener verzacht mijn eigen pijn niet, heft die niet 
op. Waarom dan toch die vergelding? Omdat die mogelijk be-
rust  op  een  diep geworteld  magisch  denken  over  kosmisch  
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evenwicht: als ik jou de pijn laat voelen die ík voel, is er weer balans. Maar de kren-
king moet ook vergolden worden, omdat ik niet kan verkroppen dat mijn status ver-
laagd wordt in vergelijking met die van de boosdoener. Mogelijk is dit een evolutio-
naire erfenis, oppert Nussbaum voorzichtig op pagina 37. Als evolutionair denker 
geef ik haar graag gelijk, maar voeg er onmiddellijk aan toe, dat ze er niets mee ver-
klaart: ze verschuift het raadsel van de menselijke vergelding – waarom kennen men-
sen die drift wél en dieren niet? – naar een ver verleden dat voor nader wetenschappe-
lijk onderzoek nauwelijks toegankelijk is. In dezelfde lijn ligt die prachtige opmer-
king – noot 25 – van haar op pagina 311. Ik citeer: 
 

En als we psychoanalytische ideeën over almacht van zuigelingen accepteren, 
van het soort dat wordt uitgedrukt in Freuds ‘Zijne Majesteit de Baby’, kunnen 
we verder gaan: het kind verwacht dat het wordt bediend en het centrum van 
de wereld is, en het beschouwt alle afwijkingen van 
die stand van zaken als onrechtmatig toegebrachte 
schade. Met andere woorden, het reële en complete 
bestaan van andere mensen, die een eigen leven heb-
ben en niet louter slaven van de baby zijn, is op 
zichzelf een onrecht – een verschrikkelijk probleem 
in de ontwikkeling van de mens. 

 
Narcisme lijkt dus de kwaaie pier: alleen in de mate waarin men narcistisch is, kan 
men krenking ervaren. Narcisme, een evolutionaire erfenis? Jawel, maar dan wéér de 
vraag: waarom mensen wél en dieren níet? Kortom, het woordpaar evolutionaire er-
fenis bezweert veel maar verklaart niets.   
Narcisme is simpelweg een gegeven, géén verschrikkelijk probleem. Empathie is óók 
een gegeven. Nussbaum lijkt dat toe te geven. Op pagina 157 reageert zij op Nietz-
sches beeld van kinderen als ‘een soort achteloze dieren’ waarbij ‘alleen pijn ervoor 
kan zorgen dat ze aandacht schenken aan morele regels en die regels serieus nemen’ 
met de volgende zinsnede:  
 

Wat mensen betreft: we weten nu een heleboel meer dan Nietzsche over de 
psychologie van de vroegste jeugd, bijvoorbeeld dat zuigelingen in staat zijn 
tot empathie en ontluikend altruïsme, die tegenstand bieden aan narcisme. 

 
In ieder geval is invoelingsvermogen een rem op woede. Rationaliteit ook. ‘Een ratio-
neel iemand’, schrijft Nussbaum op pagina 114, ‘zal daarom de twee kronkelpaden, 
die ik de weg van vergelding en de weg van status noem, verwerpen en zich snel rich-
ten op wat ik de transitiewoede noem, dat wil zeggen van woede overstappen op con-
structieve gedachten over toekomstig welzijn’. 
Transitiewoede, dát is het ideaal. Slechts een enkeling is ertoe in staat ben ik bang. 
Sta mij toe nú al twee kritische vragen te stellen: hoe krijg je de massa zover? Kríjg je 
de massa ooit zover? 
 
In hoofdstuk 3 stelt Nussbaum zich de vraag of vergeving een geschikt alternatief 
voor woede is. In de geest van Nietzsche wil ze dit historisch-genetisch onderzoeken, 
want: 
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….. wat Nietzsche  denkt van de moraal en wat ik denk over vergeving, is dat 
bepaalde normen zo eerbiedwaardig zijn en zo centraal staan in de beleving en 
het dagelijks leven van mensen, dat hun precieze contouren niet helder worden 
waargenomen. Ze worden door een stralenkrans van heiligheid omgeven. Ook 
de gewoonte maakt het moeilijk om ze goed te zien. Zo zit het ook, zou ik wil-
len zeggen, met vergeving. Omdat we zo gewend zijn aan dit idee, denken we 
dat we erniet bij stil hoeven te staan, dat we het niet door een precieze defini-
ering los hoeven te maken van verschillende verwante houdingen. Omdat onze 
cultuur vergeving zo vereert, deinzen we ervoor terug om het aan een kritisch 
onderzoek te onderwerpen. (pagina 76) 

 
Nussbaum deinst er niet voor terug. Ze gaat diep in op het joodse tesjoevaproces – 
tesjoeva wordt vaak vertaald met ‘berouw’, letterlijk betekent het ‘terugkeer’ – en de 
diverse christelijke opvattingen over vergeving. En de meeste gedachten hierover la-
ten zich samenvatten met wat Nussbaum transactionele vergeving noemt. Dat is ver-
geving waaraan voorwaarden zijn verbonden: de dader moet onder andere berouw 
tonen, tegenover de gekrenkte persoon spijt betuigen, de intentie hebben zoiets niet 
meer te doen enzovoort. Typerend voor jodendom en christendom is, dat bij transacti-
onele vergeving God de gekrenkte persoon is en dat er van alles en nog wat uit de kast 
gehaald moet worden om het Hem weer ‘naar de zin’ te maken. Daarnaast kent het 
joodse tesjoevaproces ook intermenselijke vergeving, maar verdwijnt dit in het chris-
telijke vergevingsproces naar de achtergrond. 
Beide religieuze tradities kennen ook onvoorwaardelijke vergeving. Daarbij merkt 
Nussbaum op pagina 107 kritisch op: ‘Zelfs onvoorwaardelijke vergeving kan ver-
vuild zijn met narcisme, agressie en vermeende superioriteit’. 
Ze komt tenslotte uit bij onvoorwaardelijke liefde. Dat is in haar ogen het enige alter-
natief zonder moreel gevaar. Zij demonstreert dit aan de parabel De verloren zoon. 
Haar exegese is even indrukwekkend als correct. De vader in dat verhaal verlangt 

geen schuldbekentenis, spijt of berouw van zijn zoon. Er is 
van geen enkele vorm van vergeving sprake. Hij is zó blij 
met zijn terugkeer, dat hij hem tegemoet snelt, liefdevol in 
zijn armen sluit en meteen een feestmaal laat aanrichten. 
Onvoorwaardelijke liefde dus. Nussbaum voegt eraan toe, 
dat we die liefde vooral aantreffen in de ouder-kindrelatie. 
Dus vraag ik me af: als onvoorwaardelijke liefde de ideale 
reactie op krenking is, hoe bevorderen we haar dan buiten 
familiebanden om? 

 
 
TOEPASSING OP DE DRIE DOMEINEN 
 
Onze samenleving kenmerkt zich door sterk verzelfstandigde sectoren: onderwijs, 
wetenschap, kunst, sport, media, religie en alle andere maatschappelijke sectoren zijn 
in hoge mate autonoom geworden. Ook politiek wordt in dit verband vaak genoemd, 
maar zij wordt geacht de boel bij elkaar te houden en te integreren. Verder kennen 
wij, zeker in de westerse wereld, een scherpe afbakening tussen privé en openbaar. 
Mens-zijn is vóór alles individu zijn met een hoge mate van autonomie en de daarbij 
passende notie van persoonlijke en lichamelijke integriteit.  
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We vinden ‘ons thuis’ in een intieme persoonlijke wereld, spelen diverse sociale rol-
len in het zogenaamde middendomein en nemen als staatsburger deel aan het politieke 
leven. Het is terecht dat Nussbaum deze drie domeinen als uitgangspunt neemt voor 
de hoofdstukken die volgen op de grondlegging van haar theorie. Ze past die op de 
drie domeinen toe. Dat doet ze zeer uitgebreid, zorgvuldig en genuanceerd. Een voor-
beeld: in het intieme persoonlijke domein beproeft ze de woede van ouders jegens hun 
kinderen, van kinderen jegens hun ouders, van echtgenoten onderling, in het bijzonder 
als er minnaars in het spel zijn, en de woede jegens jezelf. 
Terecht stelt ze, dat dit domein kwetsbaar is vanwege het ‘waagstuk’ van het ver-
trouwen waarop de emotionele investeringen in elkaar gebaseerd zijn en dat we ons in 
het middendomein veel stoïcijnser kunnen opstellen. 
Veel, zo niet alles, van wat Nussbaum over het persoonlijke en middendomein schrijft 
is voor mij herkenbaar én acceptabel. Ik ga er verder niet op in. Maar al lezende word 
ik steeds nieuwsgieriger naar het hoofdstuk over het politieke domein. Want ik kan 
me niet goed voorstellen, hoe je in dát domein handen en voeten kunt geven aan on-
voorwaardelijke liefde of liefdevolle ruimhartigheid. 
 
In het eerste van de twee hoofdstukken over het politieke domein, 6 Alledaagse ge-
rechtigheid, omvat het eigenlijke onderwerp de onrechtmatige daden tegen individuen 
en groepen binnen het feitelijk bestaande juridische raamwerk van de (westerse) sa-
menleving. Nussbaums focus betreft het strafrechtstelsel en de daarmee samenhan-
gende praktijken. Geheel in de geest van haar theorie over woedeloosheid verdedigt 
ze, bijvoorbeeld, dat een harde aanpak bij bestraffing niet werkt, dat misdaden waarbij 
géén slachtoffers vallen milder bestraft zouden moeten worden dan geweldsmisdrij-
ven, dat slachtofferverklaringen het hardnekkig in de samenleving gewortelde vergel-
dingsdenken eerder aanwakkeren dan verminderen en dat men jeugdige delinquenten 
in herstelgericht groepsoverleg moet laten werken aan een betere toekomst voor hen-
zelf én voor de samenleving. 
Dit alles plaatst ze in haar bredere maatschappijvisie die het Angelsaksische stempel 
draagt van welfarism en consequentialism: alle handelingen, acties, regels en wetten 
in een samenleving zouden beoordeeld moeten worden op basis van hun consequen-
ties voor het welzijn van allen. Richtinggevende woorden die Nussbaum daarbij vaak 
gebruikt zijn: ruimhartigheid, woedeloosheid, speelsheid en humor. Maar het belang-
rijkste woord is toekomst: ‘Het is binnen menselijke relaties in het algemeen altijd 
fout om geen aandacht aan de toekomst te schenken; de toekomst is het enige wat we 
kunnen veranderen, en het is feitelijk het enige leven dat we hebben’. (pagina 219)  
Aan het strafrecht en de toepassing ervan kan veel verbeterd worden, betoogt Nuss-
baum. Dit staat niet los van macropolitieke maatregelen in de voorwaardelijke sfeer: 
‘Het betekent ook dat we geld uitgeven aan onderwijs, voeding en andere ex-
antestrategieën’. Deze macropolitieke opmerking komt in haar boek meerdere keren 
terug. Ze werkt deze bewering echter niet uit. Ook dit concept blijft een mantra. Maar 
juist op het door haar zo genoemde ex-anteniveau, is mijn stellige overtuiging, moet 
het meeste werk verzet worden: hoe richt je een samenleving zó in, dat de ‘primaire 
sociale goederen’ zo ‘billijk’ mogelijk verdeeld worden? 2 Juist in déze tijd, begin 
eenentwintigste eeuw, lijken maatschappelijke verschillen sterk toe te nemen: die tus-
sen rijk en arm, laag- en hoogopgeleid, populisme en mondialisering. Dus niet alleen 
hervorming van de rechtspraktijk, maar vooral het wegwerken van onbillijke verschil-
len tussen groepen van mensen verkleint de voedingsbodem voor onrechtmatige han-
delingen en de daarmee samenhangende woede en vergelding.  
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In het tweede politieke hoofdstuk, 7 Revolutionaire gerechtigheid, probeert Nuss-
baum antwoord te geven op vraag: ‘Wat te doen als het rechtssysteem in een land 
onrechtvaardig is of in de uitvoering gecorrumpeerd wordt?’ Kennelijk is revolutio-

naire gerechtigheid hét ant-
woord, want ze zoomt uitge-
breid in op de bewegingen 
die de kampioenen van de 
woedeloosheid – Mahatma 
Ghandi, Martin Luther King 
en Nelson Mandela – ontke-

tend, geleid en tot een goed einde gebracht hebben. Ze verwoordt het op pagina 247 
aldus: ‘Mahatma Ghandi’s non-coöperatiecampagne tegen de Britse raj, de Ameri-
kaanse burgerrechtenbeweging en Zuid-Afrika’s strijd tegen de apartheid waren alle 
drie zeer succesvol en alle drie keurden ze woede af, zowel in theorie als in de prak-
tijk.’ Alle drie zijn geslaagd in het wegnemen van angst bij hun tegenstanders, het 
scheppen van vertrouwen door hen ruimhartig en met respect te behandelen en door 
met hen te onderhandelen in het wenkende perspectief van een gezamenlijke vreed-
zame toekomst. Maar Nussbaum schrijft ook over de verschillen: bij King is er in het 
begin oprechte woede waarop al snel transitie naar woedeloosheid volgt en Ghandi is 
mild voor anderen maar demonstreert in zijn ascese een soort van zelfwoede. Haar 
voorkeur lijkt naar Mandela uit te gaan: bij hem tref je geen religieuze beeldtaal aan, 
geen concepten als transactionele vergeving of onvoorwaardelijke vergeving met het 
mogelijke gevaar van narcisme of vermeende superioriteit. Mandela is ruimhartig, 
speels en humoristisch in de omgang met zijn vroegere tegenstanders. Samen met hen 
wil hij aan een nieuwe toekomst voor Zuid-Afrika werken. ‘….. dan zullen we zien 
waarom het idee van ‘nobele woede’ als een signaal, motivator en gerechtvaardigde 
uitdrukking misleidend is in revolutionaire situaties, en waarom een ruimhartige (zelfs 
een te ruimhartige) instelling zowel geschikter als effectiever is’, luidt Nussbaums 
geloofsbelijdenis op pagina 247. 
 
 
TENSLOTTE 
 
De jaren zestig van de vorige eeuw zijn de jaren van de bevrijdingsbewegingen, de-
mocratisering van allerlei instituties en de vredesdemonstraties tegen kruisraketten en 
onrechtvaardig geachte oorlogen. De woorden geweld en geweldloos verzet zijn niet 
weg te slaan uit het publieke debat. Die woorden zijn mij dierbaar, omdat ze over 
concreet handelen gaan. Jawel, geweld is een handeling, woede ‘slechts’ een emotie. 
Woede is een gevoelsmatige reactie op onrecht dat jou wordt aangedaan. Jij ervaart je 
krenking als een daad van geweld. Nussbaum analyseert in haar boek begrippen als 
geweld en geweldloos verzet niet, omdat ze haar betoog aan het concept woede op-
hangt. Het gevaar is, dat geweld en hoe ermee om te gaan uit het vizier verdwijnen.  
 

Bijna tien jaar vóór deze publicatie van Nussbaum verschijnt Woede 
en tijd van Peter Sloterdijk. 3 Sloterdijk analyseert de rol die woede en 
geweld in de geschiedenis spelen, Nussbaum beschrijft vooral waarom 
woede géén rol moet spelen. Ze begríjpt heel goed dat woede diep 
verankerd is in mens en maatschappij, kan er zelfs iets positiefs in zien 
voorzover woede een signaalfunctie heeft of mensen motiveert om in 
beweging te komen, maar is pas écht blij als woede omslaat in woede-
loosheid. 

 
Mahatma Ghandi             Martin Luther King     Nelson Mandela 
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Kortom, Nussbaum lijkt woedeloosheid primair te stellen en geweldloosheid daarbij 
‘slechts’ als instrument of strategie te zien: 
 

Daarbij zie ik geweldloosheid als iets instrumenteels en strategisch, en woede-
loosheid (en de positieve ermee samenhangende liefdevolle ruimhartigheid) 
als het belangrijkste aspect, dat ook een strategische en intrinsieke poltieke be-
tekenis heeft.  

 
Ik draai dit liever om. Geweldloosheid is geen strategie maar een doel. Geweld of 
geweldloosheid is als handeling of gedrag gemakkelijker te ‘managen’ dan de emotie 
woede. Mijn ideale samenleving is eerder zonder geweld dan zonder woede. Zij is de 
maatschappij waarvoor Rawls een theorie geleverd heeft. Het zijn niet alleen politieke 
reuzen als Ghandi, King en Mandela die die samenleving dichterbij brengen. Gewone, 
goedwillende en integere politici kunnen evenzeer hun steentje bijdragen. Nussbaum 
had daar, wat betreft het politieke domein, een derde hoofdstuk over kunnen schrijven 
onder de titel Democratische rerechtigheid. Daarmee bedoel ik, dat in landen waarin 
de parlementaire democratie redelijk goed functioneert poli-
tici door geweldloos, maar niet per se altijd woedeloos, 
overleg wetgeving en instuties permanent kunnen verbete-
ren. Ook supranationaal liggen er kansen voor verbetering. 
De EU, bijvoorbeeld, beschouw ik nog steeds, ondanks alle 
politieke tegenwind, als een veelbelovend experiment. En 
áls ik al iets heilig moet verkleren, dan níet de liefdevolle 
ruimhartigheid van Nussbaum maar de geweldloze samenle-
ving. 
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In dit boek – Zorn und Zeit. Politisch-psychologischer Versuch in het Duits – analyseert Peter Sloterdijk de woede als een poli-
tiek-psychologische factor die als een rode draad door de grote gebeurtenissen van de Europese geschiedenis loopt, van Homerus’ 
Ilias tot het terrorisme in onze tijd. Hij behandelt het ressentiment en de wrok in de belangrijkste revoluties van de twintigste 
eeuw, onder andere in het communisme en de wijze waarop het de woede heeft ingezet voor zijn politiek project. Maar ook het 
kapitalisme wordt gefileerd: Sloterdijk beschrijft hoe het analoog loopt aan het systeem van schuld en verdienste ten opzichte van 
de vadergod, dat door de monotheïstische religie is ingevoerd. Hij beschrijft hoe de woede in de eenentwintigeste eeuw is 
versplinterd waardoor het lijkt alsof enkel nog onmiddellijke behoeftebevrediging (eros) van tel is. Hij verwoordt een visie op de 
moderne tijd ‘voorbij woede, de trots, de geldingsdrang’. Grote politiek bestaat volgens hem uit de kunst van het balanceren, 
noodzakelijke strijd niet uit de weg gaan en overbodige strijd niet uitlokken. 


