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John Rawls, Lectures on the History of Political Philosophy, edited by Samuel
Freeman, Cambridge, Massachussetts, en London, England: The Belknap Press
of Harvard University Press 2007, xix + 476 p.

Aristoteles schrijft in Politica (boek III, hoofdstuk 11) dat niet alleen deskun-
digen het werk van deskundigen goed kunnen beoordelen, maar dat ook
gebruikers van het werk van deskundigen er deugdelijke oordelen over kun-
nen vellen. Hij geeft het voorbeeld van een huis. Niet alleen collega-architec-
ten zijn geschikt om het werk van de architect te beoordelen, de bewoner
van het huis kan er ook een goed oordeel over vellen, op basis van zijn erva-
ring met het huis. (Aristoteles gebruikt onder meer dit argument om uit te
leggen waarom een democratische staatsvorm helemaal niet zo verkeerd is
als Plato beweerde. Dit terzijde.)
In deze bespreking van Rawls’ Lectures on the History of Political Philosophy
geef ik mijn oordeel nu niet als deskundige, omdat ik het werk van Hobbes,
Locke, Hume, Rousseau, Mill en Marx – dat in het boek wordt behandeld –
niet zo goed meen te beheersen als Rawls, maar als lezer – gebruiker van een
werk – die andere lezers wil vertellen hoe het boek is bevallen.
Om kort te gaan: het is goed bevallen. Wat is het toch jammer, heb ik tijdens
het lezen gedacht, dat het geen gebruik is onder echt grote filosofen, zoals
Rawls, om te schrijven over echt grote filosofen. Natuurlijk behandelen filoso-
fen elkaars werk, maar dat is toch iets anders. Hier doceert Rawls over de poli-
tieke theorieën van Hobbes, Locke, Hume, Rousseau, Mill en Marx. De hoofd-
stukken zijn ‘lectures’, gebaseerd op de cursus ‘Modern Political Philosophy’,
die Rawls gaf aan de universiteit van Harvard. De cursus ‘Problems in Moral
Philosophy’, waarin Kants geschriften centraal staan, maar ook Hume uitge-
breid wordt behandeld, werd eerder al uitgegeven onder de titel Lectures on
the History of Moral Philosophy.
Ik beperk me hier tot de aanpak van Rawls. De inhoud nauwgezet weerge-
ven zou veel te ver voeren. Hoe gaat Rawls te werk? Niet historisch, in de zin
dat hij diep ingaat op de levens van de genoemde filosofen, de tijdgeest,
enzovoort. Ook niet zeer doorwrocht; Rawls gebruikt wel secundaire litera-
tuur, maar in beperkte mate. Nee, we maken Rawls mee als een geduldige en
bescheiden lezer die de primaire bronnen met veel respect tegemoet treedt.
‘I always assumed [...] that the writers we were studying were always much
smarter than I was. If they were not, why was I wasting my time and the stu-
dent’s time by studying them? If I saw a mistake in their arguments, I suppo-
sed they [the philosophers] saw it too and must have dealt with it, but
where? So I looked for their way out, not mine. Sometimes their way out was
historical: in their day the question need not be raised; or wouldn’t arise or
be fruitfully discussed. Or there was a part of the text I had overlooked, or
hadn’t read.’ (xiv)
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Rawls doet de filosofen ook recht door zich er goed van te vergewissen wat
zij met hun werk wilden bereiken. Rawls haalt hierbij R.G. Collingwood aan,
die beweerde dat de geschiedenis van de politieke filosofie de geschiedenis
is van een probleem dat telkens verandert en waarbij de oplossing ook tel-
kens verandert (p. xiii, p. 103). De geschiedenis van de filosofie is dus niet een
netjes doorlopend debat; eerder een gesprek dat verschillende kanten
opgaat. Gechargeerd gezegd, beweert Rawls dat Hobbes het probleem van
een burgeroorlog tussen religieuze sekten tracht op te lossen, dat het Lockes
doel is om het verzet tegen de Engelse koning te rechtvaardigen (p. 105, 192
en 214) en dat Hume de ‘Newton of the Passions’ wil zijn – Hume wil onder-
zoeken hoe de moraal vanuit de menselijke natuur is ontstaan en welke pas-
sies hierbij betrokken zijn; het verstand speelt zoals bekend bij hem een
bescheiden rol. Rawls beschouwt Locke als een staatsrechtgeleerde, terwijl
hij Humes onderzoek kwalificeert als sociaal-wetenschappelijk (p. 187).
Rawls tracht de door hem behandelde theorieën dus recht te doen, door ze
niet, zoals wel gebeurt, over één kam te scheren. Een consequentie van deze
benadering is dat de genoemde denkers niet goed meer te beschouwen zijn
als tegenstanders, omdat ze zich met andere kwesties hebben beziggehou-
den of zich met dezelfde kwesties heel anders hebben beziggehouden.
Ten slotte doet Rawls de voorgenoemde theorieën recht door ze zo sterk
mogelijk, als een hechte eenheid, te interpreteren. ‘I took to heart Mill’s
remark in his review of Sedgwick: “A doctrine is not judged at all until it is
judged in its best form.”’ (p. xiii) Dit klinkt niet verrassend, maar Rawls durft
er wel ver mee te gaan. Een mooi voorbeeld is de bespreking van Rousseau.
Eerst komt daarbij aan de orde wat ik zojuist schreef: wat is Rousseaus pro-
bleem? Rousseau is een cultuurcriticus (Discours sur l’origine et des fonde-
mens de l’inégalité parmi les hommes) die met behulp van het maatschappe-
lijk verdrag (Du contrat social) aangeeft hoe een veilige gemeenschap van
vrije burgers kan ontstaan. Het aardige van Rawls’ interpretatie is dat hij
beide werken nauw op elkaar betrekt en tot één krachtige theorie vormt. Een
sleutelrol vervult Rawls’ inzicht – in navolging van N.J.H. Dents studie
Rousseau (Oxford 1988) – dat er twee vormen van amour-propre zijn: een
natuurlijke vorm, waarbij we een gelijke positie temidden van de andere
leden van de samenleving nastreven, en een geperverteerde vorm, waarbij
we ons verliezen in ijdelheid en arrogantie en ons boven anderen willen ver-
heffen (pp. 198-199). De natuurlijke vorm van amour-propre maakt de staat
waarin de algemene wil leidend is stabiel, want als we van anderen verlan-
gen dat ze ons als gelijken beschouwen, zijn we omgekeerd gemotiveerd
anderen ook als gelijk aan onszelf te beschouwen. Rawls omarmt deze inter-
pretatie om twee redenen. De eerste is het gezagsargument dat Kant deze
interpretatie er ook op na houdt. ‘The first reason (and I must say it carries
much weight with me) is that Kant endorses the wide view.’ (p. 199) De twee-
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de reden is dat de interpretatie de theorie van Rousseau consistenter maakt.
‘The second reason for accepting the wide view of amour-propre is that it is
required to make sense of Rousseau’s great works as a coherent and con-
sistent view. [...] Without it, Rousseau’s thought becomes all the more darkly
pessimistic, and the kind of political society depicted in the Social Contract
appears utterly utopian. The reason is that if amour-propre is not at first, as
Kant says, a desire merely for equality, and if it is not ready, assured of that
equality by society’s institution, to grant in reciprocity the same equality to
others, what psychological basis is there in human nature, as Rousseau con-
ceives it, to make such a society possible? Reason and conscience alone? That
is hardly sufficient. Rousseau’s overall scheme of thought becomes, indeed,
unworkable. Lacking the wide view of amour-propre leads us to say foolish
things about Rousseau, such as that he is a dazzling though confused and
inconsistent writer. Don’t believe it.’ (p. 200)
Er is veel meer over dit aanstekelijke boek te zeggen. Het komt er allemaal op
neer dat het boek de liefde voor het vak aanwakkert, dat het de lezer uitlokt
om de besproken geschriften erbij te pakken en de door Rawls uitgelichte
redeneringen aan een nader onderzoek te onderwerpen. Dat is een mooi
effect. Van iedere cursus politieke filosofie zou zo’n werking moeten uit-
gaan. Dat dit lang niet altijd het geval is, maakt duidelijk dat hier een presta-
tie van formaat wordt geleverd. Het is alleen maar jammer dat er niet meer
van dit alles is. Wat hadden we graag Rawls’ behandeling van bijvoorbeeld
de oude Grieken en Nietzsche gelezen.

Bertjan Wolthuis (Amsterdam)

Martha Nussbaum, Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Mem-
bership, Cambridge, Mass. & London, England: The Belknap Press of Harvard
University Press 2006, 487 p.

In dit aan de overleden John Rawls opgedragen werk snijdt Martha Nuss-
baum drie indringende problemen aan, die naar haar mening in het oeuvre
van diezelfde John Rawls onvoldoende aan bod zijn gekomen. Wat betekent
de Rawlsiaanse conceptie van rechtvaardigheid voor mensen met een ern-
stige lichamelijke of verstandelijke handicap, of voor mensen in ontwikke-
lingslanden, of voor dieren? Veel te weinig, in de ogen van Nussbaum. Om
die reden pleit zij in dit boek, dat uit een zestal kloeke hoofdstukken bestaat,
voor een vrijwel volledige herziening van zijn theorie.
Dat is een prikkelende en ambitieuze werkwijze. Niet alleen confronteert zij,
via Rawls, de hedendaagse politieke filosofie met uit de liberale traditie
voortgekomen oogkleppen; zij gaat vervolgens nog een stap verder en pro-
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