
Interview ethisch perspectief 
Levenskunst of Filosofie als leidraad voor het leven Een gesprek tussen Katrien Schaubroeck 
en Joep Dohmen over zijn boek Brief aan een middelmatige man. [in: Ethisch perspectief 
2011] 

KS: Het Feest van de Filosofie en bij uitbreiding de Maand van de Filosofie is gemotiveerd 
door de vraag welke rol filosofie kan spelen in de samenleving. Het werk van Joep Dohmen 
en in het bijzonder het boek Brief aan een middelmatige man vind ik een mooi voorbeeld van 
hoe die rol kan ingevuld worden. Brief aan een middelmatige man is immers een antwoord op 
een lezersbrief die vorig jaar verscheen in een Nederlandse krant, waarin een man de lezers 
om raad vraagt. Met zijn boek dient Joep Dohmen de man van antwoord. 

De lezersbrief gaat als volgt: Mijn middelmatigheid Mijn leven lang heb ik heel goed willen 
zijn in iets, willen uitblinken in het een of het ander, me willen onderscheiden van anderen, 
waardering willen oogsten voor iets wat ik beter kan dan anderen. Ik ben nu 50 en ik heb in de 
loop der tijd wel wat talentjes bij mezelf ontdekt, ik ben een beetje goed in dit en dat, Maar 
verder ben ik niet gekomen en dat is niet genoeg. Zeg niet dat ik mijn streven moet loslaten, 
want dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het zou immers beteken dat ik mij moet 
neerleggen bij mijn middelmatigheid. Dat is erg moeilijk. Misschien wel net zo moeilijk als 
onder ogen zien waarom ik zo graag heel goed wil zijn in iets. Accepteren? T. Van H. (50, 
man) Amsterdam 

∗ Katrien Schaubroeck is als postdoctoraal onderzoeker van het NWO verbonden aan de 
Universiteit Utrecht waar ze werkt op het project ‘wat kunnen de geesteswetenschappen 
bijdragen tot ons praktisch zelfbegrip?’. Ze doctoreerde aan de K.U.Leuven in 2008 met een 
proefschrift over de bijdrage van Harry Frankfurt aan het analytische debat over praktische 
redenen. Ze publiceerde over de redenen van de liefde, morele opvoeding, filosofie-
onderwijs, de vrije wil en de normativiteit van het recht. Samen met Thomas Nys redigeerde 
ze de eerste Nederlandstalige inleiding tot Harry Frankfurts filosofie (Vrijheid, Noodzaak en 
Liefde. Een kritische inleiding tot de filosofie van Harry Frankfurt. Pelckmans/Klement 
2011). 

Deze brief is allicht herkenbaar voor veel mensen. Dohmen ziet de brief dan ook als 
symptomatisch voor onze tijd. Brief aan een middelmatige man laat zich lezen als een 
diagnose van wat er fout gelopen, van waar deze man aan lijdt. Toen ik de brief voor het eerst 
las, verwachtte ik eigenlijk een ander antwoord dan Dohmen biedt. Ik dacht: wel ja, aanvaard 
je middelmatigheid, dat is iets wat we allemaal moeten leren. De klacht van de man 
herinnerde mij aan een film van Sofia Coppola, een artieste van wie de films heel vaak die 
typische hedendaagse kwaal van de verveling en ontevredenheid met het zelf representeren. 
Lost in Translation is zo een film waarin een jonge vrouw, Charlotte (Scarlett Johanson) raad 
vraagt aan een oudere man Bob, een acteur van middelbare leeftijd (Bill Murray). Charlotte 
heeft een diploma filosofie op zak maar weet niet wat ze met haar leven moet aanvangen. Ze 
beschrijft die paar talentjes die ze heeft: ze kan wel wat schrijven en nadenken, ze probeerde 
ook al wat kunstfotografie uit, maar steeds opnieuw stoot ze op een erg storend besef: “I am 
so mean.” Bob luistert naar haar zorgen, en stelt haar gerust: “Mean is ok.” De middelmatige 
man worstelt met hetzelfde besef als Charlotte, maar Joep Dohmen zegt niet dat 
middelmatigheid ok is. Zijn antwoord aan deze man luidt anders: het droevige gevoel van 
middelmatigheid is niet iets waar hij zich moet bij neerleggen. Hij moet daar zien vanaf te 



komen. In uw boek roept u de man op om meer aan zelfzorg te doen, of meer de moraal van 
de levenskunst toe te passen. Waarom bent u zo streng, Joep Dohmen? 

JD: Omdat je in dit geval streng moet zijn. Laat me eerst nog even de context van deze 
lezersbrief schetsen. Deze brief verscheen in een column waar de redactie lezers uitnodigt om 
levensvragen te stellen waar andere lezers dan op reageren. Aan die reacties zag je dat vele 
lezers dachten: die man heeft een midlife crisis, of een depressie, zijn probleem werd met 
andere woorden gepathologiseerd. Anderen spoorden hem aan om niet op te geven. Maar ik 
vond die antwoorden niet erg waardevol en wou een veel beter antwoord bedenken. Er waren 
minstens drie dingen aan de brief die mij niet bevielen. Ten eerste de manier waarop die man 
tegen zichzelf aankijkt: hij heeft nooit goed nagedacht over wat hij werkelijk wil. Ten tweede 
zijn relatie met andere mensen: hij wil maar één ding, namelijk beter zijn dan anderen. Ten 
derde heeft hij geen horizon: er is niet iets groter dan zichzelf (zoals het milieu, 
rechtvaardigheid, zorg voor anderen). Kijk, ik pretendeer niet dat ik meer van het leven weet 
dan anderen… Maar deze drie bezwaren kwamen meteen in me op toen ik de brief las, en die 
vind ik zeer belangrijk. Ik ken die man helemaal niet en ik ben ook niet echt geïnteresseerd in 
hem; ik vind de brief interessant, omdat er iets in die brief is dat een snaar raakt. Mijn boek is 
daarom ook niet echt een antwoord aan die ene man, maar een analyse van hoe moderne 
mensen blijkbaar in het leven staan. Die lezersbrief is voor mij een symbool voor de moderne, 
neoliberale levenswijze. Veel van de gemeenschap losgezongen, geïndividualiseerde mensen 
dreigen terecht te komen in een moraal van middelmatigheid. Het begrip middelmatigheid 
gebruiken we vaak in de sport of in het onderwijs, als een functioneel begrip om de prestaties 
van iemand of iets te meten. Maar met betrekking tot zingeving krijgt het begrip 
middelmatigheid een heel andere invulling. Mensen ervaren zichzelf als middelmatig omdat 
ze er niet in slagen anderen te overtreffen, omdat ze er 3 3 niet in slagen maatschappelijk 
gewaardeerde prestaties te leveren, omdat ze geen idool zijn, omdat ze er niet uitspringen, en 
daarom beschouwen ze hun leven als zinloos. En ik denk dat ik dat ook zinloos zou vinden. 
Daarom ben ik streng. Daarom vind ik het belangrijk die brief te beantwoorden en te zeggen 
dat middelmatig niet ok is. 

KS: Er is dus een bepaalde soort van middelmatigheid die we niet zouden moeten 
aanvaarden, een gevoel van middelmatigheid dat u koppelt aan een ondermaatse manier van 
leven. U zegt aan deze man dat hij moet ophouden als slaaf te leven. Deze aanmaning doet 
meteen denken aan Nietzsches kritiek op de slavenmoraal. Nietzsche noemde zijn tijdgenoten 
‘slaven’ omdat ze te veel een slachtofferrol speelden. Hij stelt daar een herenmoraal 
tegenover, en hoewel u ons niet aanspoort om Ubermensch te worden, past u ook in het rijtje 
van de filosofen die een Bildungsmoraal voorstaan. Moraal heeft te maken met zichzelf 
ontplooien. Dat heeft u alvast gemeen met Nietzsche, maar gaat de gelijkenis nog verder? 

JD: Ik schreef mijn proefschrift over Nietzsche en de menselijke natuur in de jaren ‘80, toen 
er in het filosofische landschap een discussie plaatsvond tussen wat je zou kunnen noemen de 
subjectivisten (filosofen die in een humanistisch discours mensen aansporen om hun lot in 
eigen handen te nemen, zoals de existentialisten) en de anti-humanisten (filosofen van allerlei 
pluimage, van hegelianen tot heideggerianen). Ik las Nietzsche om uit dit dilemma te komen, 
maar ik stelde vast dat Nietzsche tweeslachtig is. Enerzijds spoort hij aan tot een soeverein 
leven met motto’s zoals ‘word wie je bent’, maar anderzijds is hij ook erg kritisch over 
subjectiviteit: het ‘ik’ bestaat niet, wij worden gedaan. Door het mensenleven op te vatten als 
een proces van onteigening en toe-eigening, zoekt Nietzsche naar een uitweg uit het 
slavenleven. Ik heb gezocht naar auteurs die een zelfde soort traject als Nietzsche afleggen, en 



als vanzelf kwam ik bij Foucault uit, wiens bestaansethiek een poging is uit te breken uit net 
zijn geharde antihumanisme. Dus in die lijn plaats ik mijn morele theorie. 

KS: Michel Foucault is een sleutelfiguur in uw werk. In het boek noemt u het volgende citaat 
van Foucault één van uw mantra’s: ‘Waarom zou niet iedereen een kunstwerk van zijn leven 
kunnen maken? Waarom is die lamp, dit huis wel een kunstwerk en mijn leven niet?’ Ik kan 
voor de vuist weg twee antwoorden bedenken op die vraag. Ten eerste staan mensen 
middenin hun leven, ze kunnen er niet naar kijken zoals naar een lamp. En ten tweede is ons 
leven nooit af terwijl een kunstwerk kan voltooid worden zodat je het kan beoordelen als 
geslaagd of niet. Het is niet zo evident om het leven als een kunstwerk te gaan benaderen – 
maar u heeft wel veel sympathie voor die idee? 

JD: Zeker. Maar ook hier is het weer zo dat de woorden ons parten spelen. Het leven als 
kunstwerk, wat zou dat kunnen zijn? Bij kunstwerken denken we aan een schilderij, een 
muziekstuk, een film… Het leven als beeldhouwwerk is een zeer klassieke metafoor. Bij 
Plato, Plotinus, Montaigne, Nietzsche vind je voortdurend deze metafoor om jezelf als beeld 
te houwen. En ook Foucault heeft dus die metafoor gebruikt bij zijn art d’existence, art de 
vivre. De term is echter verraderlijk. Ik merk aan den lijve dat de term levenskunst, en mijn 
werk 4 4 daarover alleen al vanwege de terminologie makkelijk fout begrepen wordt. Dan 
wordt het in het hoekje geduwd van de lifestyle-magazines, en de esthetisering van het leven. 
Maar het begrip van een kunstwerk heeft ook connotaties die ik wel verwelkom. Het roept 
gedachten op aan creativiteit, vaardigheid en techniek, aan de urgentie om mee te werken aan 
de vormgeving van je leven. Tot op zekere hoogte is de bekende associatie van een project dat 
kan mislukken of slagen, van een leven dat meer of minder kwaliteit kan bezitten, 
onontkoombaar. Dat zit er allemaal in en daarom vind ik Foucaults idee van het leven met een 
kunstwerk wel terecht, zolang we ons maar bewust zijn van de valkuilen van de taal. Maar 
natuurlijk is het leven geen product zoals een lamp of een huis. Foucault was de langste tijd 
van zijn leven per se geen ethicus. In zijn hele oeuvre zitten weliswaar diepe normatieve 
aspecten, maar voor Foucault was de subjectiviteit of persoonlijke identiteit het resultaat van 
invloeden vanuit economie, de taal, de epistèmès, kortom maatschappelijke en culturele 
invloeden die een mens tot die en die mens maken. Vanaf 1975-76 merk je echter een gestage 
wending, dat lees je ook in zijn voorwoord bij L’usage des plaisirs. Onder invloed van Paul 
Veyne, Peter Brown en Pierre Hadot richt hij zijn aandacht minder op de invloeden die we 
ondergaan, en meer op de manier waarop we op die invloeden reageren, hoe we die 
recupereren en proberen ze reflexief en al oefenend te onderscheppen. In die periode trekt hij 
zich terug uit het publieke leven en legt zich toe op studies van de klassieke Oudheid. In het 
verlengde van zijn genealogie van de seksualiteit ontdekt hij dat er in de Oudheid zoiets als 
een brede cultuur van het zelf heeft bestaan. Socrates zegt: ken jezelf; Aristoteles spoort aan: 
zoek het juiste midden; Plato schrijft voor: richt de blik op het goede; Epicurus leert dat 
sommige genietingen goed zijn en andere niet en dat het er in het leven om gaat daartussen 
onderscheid te maken; de Stoa predikt een ideaal van onverstoorbaarheid en aandacht… Je 
zou al deze filosofieën vormen van een soort geluksethiek kunnen noemen, maar ethiek wordt 
dan opgevat als in eerste instantie een poging om te leren omgaan met jezelf. Dat noemt 
Foucault, zeer treffend, met de titel van zijn laatste boek, le soucis de soi, de zorg voor 
zichzelf. Foucault vond in de periode van eind jaren ‘70 dat in het liberale tijdsgewricht 
mensen geen bijpassende moraal hebben om zichzelf weerbaar te laten maken en te zorgen 
dat ze niet verzinken in het leven van een middelmatige man. Dus hij ging op zoek naar een 
levenskunst of bestaansethiek voor vandaag. Omwille van zijn dood in 1984 heeft hij dat 
project niet kunnen voltooien. Vlak voor zijn dood zijn twee boeken verschenen over Griekse 
en Romeinse levenskunst. Een derde boek ligt in Poitiers in een kluis tot 2050 – dat gaat over 



christelijke levenskunst, en men was bang dat daar al te dubieuze dingen zouden kunnen 
instaan afkomstig van een man van katholieke huize. In die boeken geeft Foucault een paar 
aanwijzingen over wat moderne levenskunst zou kunnen zijn: een poging om in eerste 
instantie niet de zorg voor de ander op je te nemen maar om aan zelfzorg te doen. De 
christelijke moraal is uiteraard erg complex, maar het kan niet ontkend worden dat de 
klemtoon ligt op naastenliefde, zelfverloochening, uitdoving van de wil, en dat is een heel 
andere benadering van moraal dan de Griekse en de Romeinse. In die evolutie en in de 
verwetenschappelijking van de moderniteit, zijn 5 5 we de zelfbetrekking kwijtgeraakt, zegt 
Foucault. En inderdaad, het valt op dat we nog steeds de reflex hebben om moraal louter met 
altruïsme en solidariteit te verbinden. Waarom zou moraal niet ook te maken kunnen hebben 
met geestelijke weerbaarheid en autonomie? Dat betekent niet dat de ander uitgesloten wordt 
– maar dat moraal gericht is op persoonlijke en andermans zelfzorg. 

KS: Zeggen dat je voor jezelf moet zorgen is één ding, maar hoe dat moet, is een ander. 
Tijdens het lezen van uw boek vroeg ik me af of levenskunst een kwestie is van worden wie je 
bent of van worden wie je wil zijn? In het eerste geval: hoe weet je wie je bent? En in het 
tweede: wat zijn de criteria om te beslissen wie je wil zijn? Hoe geef je je wil en/of jezelf 
vorm? Hoe doe je dat? En hoe doe je het goed? Met andere woorden: zelfs al aanvaarden we 
dat we aan zelfzorg moeten doen, de vraag blijft hoe je dat doet. 

JD: Ja, dat is de hamvraag. Een eerste probleem dat ik uit de weg wil ruimen is de associatie 
van deze vraag met het advies dat je vindt in allerlei zelfhulpboeken, die soms onnozel zijn, 
en over het algemeen weinig samenhangend of doordacht. Psychologie komt deels uit de 
filosofie voort dus het hoeft geen verbazing te wekken dat psychologen de vraag naar zelfzorg 
ook stellen, maar de populaire psychologische literatuur lijkt te veel op een verzameling van 
receptenboeken. Ik wil een praktische filosofie ontwikkelen, dus ook ik wil dat wat ik schrijf 
praktische relevantie heeft, maar anderzijds merk je als lezer van mijn boeken snel dat het niet 
om een kookkunst gaat, zo werkt het niet. Bovendien zijn psychologen zelden geïnteresseerd 
in intersubjectiviteit of gesitueerdheid en filosofen wel. Zoals ik zei heeft Foucault zijn 
project niet kunnen afwerken, maar hij heeft wel een interessant schema ontwikkeld dan wel 
overgenomen uit de Oudheid. In elk geval bestaat dat zelfzorgschema uit 4 componenten: 1. 
waaruit bestaat zelfzorg of wat is het object van de zorg?, 2. waarom draag je zorg voor 
jezelf? Door welke directieven uit je cultuur word je ertoe aangemaand?, 3. hoe zorg je voor 
jezelf, met wat voor middelen ga je aan het werk? 4. welk doel heeft de levenskunst, wat wil 
je worden? Jij vraagt me naar het hoe, naar de middelen, en dat kan van alles zijn: een 
gesprek, een monoloog, een therapie, een reis, een goede nachtrust... Foucault benadrukt dat 
de aspecten van het wat, waardoor, hoe en waartoe nauw samen hangen. In het ‘waardoor’zit 
het anti-humanistische aspect van Foucault. Daar zit mi. een probleem bij Foucault. In feite 
geeft hij geen antwoord op jouw vraag: hoe weet je wie je wil zijn? Het punt van motivatie is 
immers bij hem zwak ontwikkeld, dat is zijn grondprobleem. Intussen beseft hij wel heel goed 
dat elke levenskunst gesitueerd is. We nemen steeds onze levens ter hand in een context, waar 
we een partner hebben of niet, waar we veel of weinig geld hebben, en in een samenleving 
van waar bepaalde directieven tot ons komen. Dus de levenskunst is in elk geval geen 
atomaire, van een maatschappelijke context losgezongen ideologie. 6 6 

KS: En daar zou ik graag bij aanknopen, want dat lijkt me een belangrijk punt. Er zou een 
misverstand kunnen rijzen naar aanleiding van het feit dat levenskunst benadrukt dat ik moet 
nadenken over wie ik wil worden. U heeft zonet ontkend dat levenskunst een atomaire moraal 
zou zijn. En in uw boek plaatst u zichzelf niet enkel in de traditie van de Bildungsmoraal maar 
ook in de traditie van de sociale zelfverwerkelijking. Niettemin, de opdracht van de 



levenskunst luidt dat ieder voor zich moet nadenken over wat hij/zij wil doen. Dat lijkt me 
een distinctief en essentieel aspect van levenskunstethiek, waarin het bijvoorbeeld verschilt 
van deugdenethiek. Uw onvrede met de deugdenethiek lijkt me te zijn dat er te weinig 
aandacht is voor het toeeigenen van deugden, voor het gevaar dat mensen zich conformeren 
naar deugden zonder erover na te denken hoe belangrijk die deugden voor hen zijn. Dus het 
lijkt erop dat die individuele, actieve zelfcreatie een belangrijk kenmerk van de 
levenskunstethiek is. Maar hoe ‘self-made’ kan een mens eigenlijk zijn? En waarom is het zo 
belangrijk om op het einde van de rit te kunnen zeggen: ik heb het helemaal zelf gedaan? 

JD: Deze vraag is complex en gaat terug op een eeuwenoud debat. De levenskunstfilosofie 
komt uit de traditie van Nietzsche en Foucault, en dat zijn zeker geen liberalen. Ze oefenden 
nu juist scherpe kritiek uit op het atomaire liberalisme. Maar anderzijds verhouden ze zich 
zeer kritisch ten opzichte van elke traditionele gemeenschapsfilosofie, en daarom laden ze 
onmiddellijk de verdenking op zich dat ze zelf ook atomaire theorieën zouden verdedigen. 
Dat is volgens mij niet zo. Maar ik denk wel dat het er voor hen, en ook voor mij, in laatste 
instantie om gaat dat een verlicht mens in zijn leven beslissingen neemt, wegen inslaat, 
waarden volgt, deugden aanhangt, enz. – het is het concrete individu dat al die dingen in 
laatste instantie doet. Maar daar gaat natuurlijk heel veel aan vooraf. Er is hier een discussie 
gaande tussen een filosofie van de subjectiviteit en een filosofie van de intersubjectiviteit. Het 
werk van de late Foucault en Nietzsche zou je kunnen zien als een vorm van subjectfilosofie, 
maar dan zijn het geen subjectfilosofieën die zeggen dat het ik vooraf gegeven is, dat de ander 
geen rol speelt noch dat de ander alleen maar een bedreiging vormt. Maar ze zeggen wel dat 
je op een bepaald moment in je leven te midden van anderen en in dialoog met anderen, moet 
nadenken over waarom je leven loopt zoals het loopt, bijvoorbeeld over waarom je een 
psychische problematiek hebt waarin je jezelf onbewust en prereflexief geïdentificeerd hebt 
met het trauma van je vader. Je merkt dat je met een zekere zwaarte door het leven gaat. Het 
gaat er dan niet om dat je die zwaarte volledig kunt uitdrukken of doorgronden, en volledig 
transparant wordt voor jezelf – maar wel dat je er een zekere mate van hermeneutiek, omgang 
mee hebt. En het is ook zo dat je op grond daarvan iets kunt doen: in therapie gaan, een 
huwelijk wel of niet aangaan… De ander figureert altijd in zowel de oorzaak als de oplossing 
van je persoonlijke leven, maar jij bent wel diegene die de problemen moet benoemen en 
aanpakken. Bij het verder ontwikkelen van het gedachtegoed van Foucault heb ik gemerkt dat 
het onduidelijk is welke rol intersubjectiviteit bij hem precies speelt. Ik vind hem minder op 
zijn hoede voor de ander dan sommige liberale denkers, zoals bijvoorbeeld Peter Bieri. Deze 
Duitse 7 7 filosoof schreef een zeer leesbaar interessant boek Handwerk van de vrijheid over 
de ontwikkeling van onze wil en onze verlangens. Volgens hem (en zijn voorbeeld Harry 
Frankfurt) moeten we nagaan wat onze wensen zijn, ze articuleren, ze begrijpen en 
uiteindelijk zeggen: dat is wat ik wil. Bij Bieri speelt de ander een externe rol, de ander is 
hoogstens een instrument voor de vervulling van mijn verlangens. In Brief aan een 
middelmatige man laat ik zien dat je de zelfzorg complexer moet denken. Daarvoor heb ik 
geen beroep gedaan op de deugdethiek, niet omdat ik zou denken dat het ontwikkelen van 
deugden niet belangrijk is voor moderne mensen (vroeger heb ik zoiets wel gedacht vanuit 
een argwaan tegen het conservatisme, en heb ik inderdaad Aristoteles, MacIntyre en Van 
Tongeren teveel opzij geschoven maar ik ben daarvan teruggekomen) Goede gewoontes, 
loyaliteit, het juiste midden ten aanzien moed, rechtvaardigheid, tolerantie – op al deze punten 
is deugdethiek erg belangrijk en juist. Maar deugdethiek ziet één belangrijk punt over het 
hoofd, en dat is de oriëntatie van ons leven: welke kant willen we met ons leven op, wat 
vinden we werkelijk van belang? Die vraag wordt door de deugdenethiek ten onrechte niet 
geadresseerd. Het bezwaar dat jij zonet adresseerde aan de zelfzorgethiek zinspeelt op een 
reëel gevaar. Het risico van de zelfzorgethiek is namelijk dat het een defensieve, zelfgerichte 



ethiek dreigt te worden, louter gericht op weerbaarheid en beheersing. Maar in wezen 
verschilt zelfzorgethiek fundamenteel van bijvoorbeeld de stoïcijnse ethiek, die kwetsbaarheid 
poogt te ontkennen of een strategie van ultieme beheersing te vinden. Zelfzorgethiek probeert 
juist manieren te vinden om met de eindigheid om te gaan – wij zijn eindig niet enkel in de 
absolute zin dat we doodgaan maar ook omdat we voortdurend afscheid moeten nemen 
doorheen ons leven: van mensen, van projecten, van kinderen, van iets wat we heel graag 
willen, van een staat van gezondheid. Zelfzorg gaat om het leren omgaan met dingen die je 
niet kunt beheersen, met je eigen kwetsbaarheid, waarbij anderen, zoals Nussbaum mooi laat 
zien, vaak een grote rol spelen . Het is heel verleidelijk om over het leven te denken als een 
reis van A naar Z. Maar ons leven is van meet af aan een reis waarin we ook verwikkeld zitten 
in andermans trajecten, waarin we stukjes van andermans reizen meegaan: soms staan we aan 
het stuur, soms zijn we passagier. Daarom ben ik heel gevoelig voor de dimensie van 
intersubjectiviteit, en heb ik het volgende idee ontleend aan de feministische zorgethiek: 
waarom zouden we ons leven voortdurend in termen van defensieve autonomie moeten zien, 
waarom niet ook als een traject waarin we voortdurend in verschillende projecten verwikkeld 
zijn? Margaret Urban Walker bijv. spreekt over ‘een geografie van verantwoordelijkheden’. 
Ik vind dat een buitengewoon boeiend perspectief op het leven: ingebed in netwerken van 
verantwoordelijkheden ten aanzien van anderen en onszelf. Maar ter aanvulling op deze 
feministische analyse vind ik het dan weer belangrijk dat een individu met recht kan zeggen: 
‘tot hier en niet verder, nu leun je te veel op mij waardoor je zelf niet vooruitkomt, hier loigt 
jouw eigen verantwoordelijkheid, ik doe iets anders.’ In het boek beargumenteer ik dat 
zelfzorg een voorwaarde is voor het goed zorg kunnen dragen voor anderen en andersom. 8 8 

KS: Wanneer we ons bewust worden van onze kwetsbaarheid, komen andere mensen 
inderdaad als vanzelf in beeld. Dat afhankelijkheidsbesef is mede dankzij de inspanning van 
de zorgethiek meer op de voorgrond getreden in het denken over moraal en het goede leven, 
en door dat aspect binnen te halen, maakt u ruimte voor de ander in de levenskunstethiek. 
Maar ik vraag me af of de ander niet ook nog op een ander niveau van zich laat spreken, en of 
de levenskunstethiek daar genoeg aandacht voor heeft. Uw advies aan de middelmatige man 
is ‘wees geen slaaf ‘ en dan volgt daarop ‘doe goed wanneer het er werkelijk toe doet’. Maar 
wanneer doet het er werkelijk toe? Is dat hetzelfde als wanneer de man denkt dat het ertoe 
doet? Stel dat iemand volledig tevreden is met een leven gewijd aan computerspelletjes. Haar 
partner leert met haar afwezigheid te leven en is tevreden als zij gelukkig is. En zij zelf geeft 
toe dat het een beetje een verslaving is, maar tegelijk zegt ze dat die computerspelletjes voor 
haar werkelijk belangrijk zijn. Andere mensen zouden echter kunnen denken: doet dat er nu 
werkelijk toe? En dit is nog een onschuldig, triviaal voorbeeld, maar er zijn ook mensen die 
immorele dingen belangrijk vinden. Als levenskunst een moraal wil zijn, moet die daar ook 
iets over zeggen. Volstaat het werkelijk om een goed leven te leiden dat je leven in 
overeenstemming is met wat jij belangrijk vindt? Heeft het subject het laatste woord? 

JD: Aan zelfzorg zitten vele kanten. Er zit een aspect aan van aandacht, van contemplatie, 
van reflectie. Zonder dat lukt het niet. Socrates had gelijk: een leven zonder zelfonderzoek is 
het niet waard geleefd te worden. Een ander aspect is dat van het oefenen van vaardigheden. 
Ook de context speelt een rol, en dan natuurlijk het temporele aspect, bijvoorbeeld ook hoe 
oud je bent en welke verwachtingen je nog hebt voor het leven. Maar het hart van de 
levenskunst is inderdaad de morele psychologie, motivatie, het complexe actorschap. En jouw 
vraag is eigenlijk: is onze normatieve motivatie subjectief, intersubjectief of objectief? Mijn 
antwoord is: alledrie. Een mens kan van alles belangrijk vinden in zijn leven, maar dan 
ontmoet hij een ander en zij trouwen en er ontstaat een dialoog over wat voor hun beiden een 
waardevol leven is. de een vindt van wel en de ander niet, en bovendien leven ze al dan niet in 



een (sub)cultuur waarin het krijgen van kinderen niet belangrijk of heel belangrijk of 
willekeurig is… Willen zij geen middelmatig huwelijk, dan moeten ze nadenken over wat ze 
belangrijk vinden, in onderlinge dialoog en met betekenisvolle anderen. Om te weten te 
komen wat er werkelijk toe doet, moeten mensen op verschillende niveaus die vraag stellen. 
Als het subject het laatste woord wil hebben, moet het een goed antwoord zijn in een 
betekenisvolle dialoog. In verband met de rol van de ander zou ik nog willen opmerken dat 
het belang van erkenning niet ontbreekt in de levenskunst. Of mijn leven geslaagd is, of als 
geslaagd ervaar, hangt toch in belangrijke mate af van de erkenning die ik van anderen krijg, 
en niet enkel van of ik erin slaag het te leven naar eigen goeddunken. Ik vind het bijv. 
opvallend dat het leven van de protagonist uit Peter Bieri’s Nachttrein naar Lissabon zo 
onbevredigend is, net omdat erkenning erin ontbreekt. Dit personage is getrouwd, gescheiden, 
en werkt als een hele goede docent klassieke talen. Maar hij ervaart zijn leven als kaal, leeg. 
En als lezer stel je vast dat die man eigenlijk alleen maar mensen tegenkomt, hij wordt niet 
gedragen door mensen die hem erkennen. 9 9 Nachttrein naar Lissabon is in dit opzicht een 
heel Sartriaans, Hobbesiaans boek: de ander is altijd een beetje gevaarlijk. Ik ben veel minder 
wantrouwig dan Peter Bieri, en ik laat de ethiek van de zelfzorg en zorg voor de anderen 
kruisen, dat sociale aspect ontbreekt niet uit mijn conceptie van het goede leven. 

KS: Heeft u ook concreet advies? Het is mooi gezegd: je moet zorg dragen voor jezelf – maar 
hoe begin je daaraan? Kan iemand je daarbij helpen? Kunnen filosofen daarbij helpen? De 
samenleving? 

JD: Jazeker, ik denk dat daar meer maatschappelijke aandacht voor moet komen, en dat 
filosofen daarbij een rol kunnen spelen. Ik denk bijvoorbeeld dat er een belangrijke taak 
weggelegd is voor filosofie als vak op school. De problemen waar jongeren tegen aanlopen 
zijn complex: ze ondervinden problemen met gezag, met genotsmiddelen, met hun eigen 
lichaam, met hun identiteit als allochtoon of autochtoon. Ze moeten zich, net als iedereen, 
verhouden tot die moderne problemen, maar anders dan vroeger zijn ze niet tevreden met een 
antwoord vanuit de religie. En ook het antwoord van hun ouders nemen ze natuurlijk niet 
zomaar meer voor waar aan. Het is belangrijk dat jonge mensen weerbaar gemaakt worden, 
dat ze kans krijgen om een dialoog te voeren over die levensvragen en een visie op levensstijl 
te ontwikkelen. Op school, binnen een vak filosofie kan dat, en als dat goed gebeurt dan 
hebben jongeren aandacht voor de vormgeving van hun leven en oefenen ze zich in hun eigen 
levenskunst. Ook aan de andere kant van het spectrum ontbreekt het volgens mij aan aandacht 
voor levenskunst, namelijk een levenskunst voor de tweede helft van het leven. Moderne 
vijftigers zitten daar in een villa te wachten op de dood en moeten nog dertig jaar leven. De 
job is bijna voorbij, de kinderen zijn de deur uit, het huwelijk is een beetje uitgeleefd. Hoe 
moet je dan leven? De psychiater Jung merkte reeds in de vorige eeuw op dat er nood is aan 
een agenda voor de tweede levenshelft. En Simone de Beauvoir schreef in het slot van La 
vieillesse hoe gruwelijk het is dat, eenmaal de vijftig gepasseerd, we denken dat ons leven 
voortaan moet opgaan in ‘hobby’s’. Dat is natuurlijk niet zo, en daarom schreef ik het boek 
De kunst van het ouder worden. KS: Ter afsluiting wil ik teruggrijpen naar iets wat u in het 
begin zei, namelijk dat u als filosoof niet pretendeert beter te weten wat voor anderen het 
echte leven is. De idee achter uw werk lijkt me eerder dat alle mensen, jong en oud, zelf aan 
het filosoferen zouden moeten gaan om uit te zoeken wat voor hen belangrijk is en zodoende 
te weten te komen wat hun echte leven is. Op die manier verheft de levenskunstethiek 
filosofie tot leidraad voor het leven. Op die manier kan filosofie helpen om het gevoel van 
middelmatigheid te boven te komen. 
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