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INLEIDING 

Vanaf de vijfde eeuw v.Chr. tot in de negentiende eeuw hebben alle wijsgerige 
opvattingen over de mens hetzelfde onbetwiste uitgangspunt, namelijk dat de 
mens een natuurlijk verlangen naar geluk bezit, en dat dit verlangen de 
uiteindelijke drijfveer is van al zijn handelingen. "Als het aanwezig is dan 
hebben we alles, als het afwezig is doen we alles om het te hebben," schrijft 
Epicurus over het geluk.1. In die zin is geluk het hoogste goed of summum 
bonum, een doel dat als het eenmaal is bereikt, niets meer te wensen overlaat. 
Aristoteles noemt de bewering dat geluk het hoogste goed is al een 
gemeenplaats (£7V1097b20). 

De wijsbegeerte heeft zich, ervan uitgaande dat alle mensen naar geluk 
streven, van oudsher de praktische taak gesteld te laten zien op welke wijze zij 
dat doel het best kunnen bereiken. Als Cicero schrijft dat alle hoofdpunten in 
de filosofie betrekking hebben op gelukkig leven, en dat de mensen zich aan de 
studie ervan hebben gewijd omdat ze naar dit ene doel verlangen2, of als 
Augustinus opmerkt dat de mens om geen andere reden filosofeert dan om 
gelukkig te zijn (CZ?XIX,1, p.935), onderstrepen ze deze praktische betekenis 
van de filosofie: zij kan de mens helpen met het antwoord op de vraag hoe hij 
gelukkig kan leven. De filosoof tracht dan, ervan uitgaande dat de een het 
gelukkige leven hierin dit zoekt en de ander daarin (zoals Cicero vlak na de 
aangehaalde passage constateert), te achterhalen op welke manier hij het 
grootste en duurzaamste geluk kan vinden. 

In historische overzichten van de wijsbegeerte komt doorgaans hoofdzakelijk 
de vraag naar het 'hoe' aan de orde. Filosofen worden dan onderscheiden op 
grond van hun opvatting over het 'ware' geluk, en over de manier om dat te 
bereiken: voor Aristoteles ligt dat geluk in de wijsgerige contemplatie, voor de 
Stoa in morele deugdzaamheid, voor Augustinus in de hemelse aanschouwing 
Gods. Zo ontstaat een kaleidoscopisch beeld, waarin de verschillen tussen 
filosofen worden beklemtoond. Filosofen hebben zelf (ook als ze toch een 
'waar' geluk aanprijzen) vaak gewezen op dit pluralisme van 
geluksopvattingen. Het begrip 'geluk' is zo vaag dat het een oneindige variatie 
van nadere invullingen toelaat. Aristoteles maakt het al duidelijk in zijn Ethica 
Nicomachea: de massa en de gecultiveerde elite zijn het er weliswaar over eens 
dat geluk het hoogste goed is, maar zij twisten over de vraag wat geluk nu 
eigenlijk is. Van de massa zeggen sommigen dat het ligt in voordehandliggende 
en voor ieder zichtbare dingen zoals lichamelijk genot of rijkdom of eer en 
anderen denken er weer anders over. Zelfs één iemand denkt de ene keer 
anders over geluk dan de andere keer: als hij ziek is denkt hij dat geluk in 
gezondheid bestaat, als hij arm is dat het in rijkdom bestaat (JË7V1095a25). 

Maar al deze concrete 'invullingen' van het geluksstreven, die betrekking 
hebben op de vraag hoe de mens gelukkig kan zijn, veronderstellen reeds als 
vanzelfsprekend dat hij naar geluk streeft. Soms lijken de filosofen dat streven 
ook inderdaad als een vanzelfsprekendheid op te vatten. In Het symposium 



merkt Plato op dat geluk het laatste doel is dat iemand zich kan stellen: de 
gelukkigen zijn gelukkig door het verwerven van 'goede dingen' (agatha), en we 
hoeven niet verder te vragen omwille waarvan iemand gelukkig wil zijn, want 
dit antwoord lijkt het laatste woord te zijn {Symp 205a). En Aristoteles noemt 
geluk een archè, een eerste, niet verder herleidbaar beginsel (£7V1102aO). Het 
betaamt filosofen echter niet bij vanzelfsprekendheden stil te blijven staan. Dat 
doen ze dan ook niet, bij nader beschouwing. Ook het geluksstreven als 
zodanig, nog los van elke nadere invulling daarvan, hebben ze tot object van 
filosofische reflectie en analyse gemaakt. Waarom streeft de mens eigenlijk 
naar 'geluk'? Wat is de oorsprong van dat streven? Welke eigenschappen zijn 
het die dat streven mogelijk maken? Waarin ligt de eigen aard van het 
geluksverlangen, onderscheiden van andere algemene drijfveren van de mens? 

Deze vragen vormen de leidraad in dit boek. Het wil, aan de hand van de 
opvattingen van een zevental filosofen een studie zijn van het streven naar geluk, in 
algemene zin, dus nog vóór de concrete invulling van dat streven, die afhangt van de 
vraag wat men onder 'geluk' verstaat. De wijsgerige discipline van waaruit de vragen 
worden gesteld is dan ook niet die van de ethiek of moraalfilosofie (in de ruime zin 
van het woord), waartoe het thema doorgaans wordt gerekend - Aristoteles begint 
zijn ethische geschriften met een verhandeling over geluk. Deze vragen behoren tot 
de wijsgerige antropologie, omdat ze betrekking hebben op een streven dat als 
wezenlijk voor de mens wordt beschouwd. Omdat de filosofen ook zelf meestal de 
nadruk leggen op de praktisch-ethische vragen met betrekking tot het geluksstreven, 
vereist het soms enig graafwerk om hun wijsgerig-antropologische 
vooronderstellingen te ontdekken. Maar uiteindelijk zijn die altijd te vinden, wat 
ook niet verwonderlijk is bij een zo centraal en veelomvattend thema, dat vele 
eeuwen lang het mensbeeld heeft bepaald. Mijn doel is om in de hoofdstukken over 
de verschillende filosofen hun gezamenlijke uitgangspunt, namelijk dat geluk het 
doel is waar alle handelingen van de mens uiteindelijk op zijn gericht3, centraal te 
stellen in hun eigen wijsbegeerte, door de in hun werk verspreide uitspraken en 
passages hierover systematisch te ordenen, in onderling verband te brengen en te 
integreren in hun algemene wijsgerig-antropologische opvattingen. Het feit dat ze 
dat zelf meestal niet consequent hebben gedaan (omdat hun prioriteiten op het 
praktische vlak lagen, of omdat ze het geluksstreven als vanzelfsprekend 
beschouwden) kan verklaren waarom in historische of systematische overzichten 
van hun werk het geluksstreven er doorgaans wat bekaaid afkomt, ondanks de 
cruciale betekenis die zij er zelf aan hechten. 

De eerste en meest algemene veronderstelling van de theorie van het geluk moet 
hier al worden genoemd: de mens streeft naar geluk in de hoedanigheid van redelijk 
wezen. Dit betekent dat dieren niet naar geluk streven. Als filosofen het soms over 
het 'geluk' van de dieren hebben, dan bedoelen ze daar toch steeds iets anders mee 
dan het geluk waar mensen naar streven. We moeten ons niet laten misleiden door 
de gebruikte terminologie, die juist op gebieden als dit zelden geheel consequent is, 
maar we moeten kijken naar de achtergronden van het streven. En dan blijken er 
tussen dier en mens volgens de filosofen wezenlijke verschillen te bestaan. De 
vergelijking met de dieren is dus een vruchtbare methode om de specifieke aard van 
het menselijk geluksverlangen te achterhalen. Dat de mens een dierlijk wezen is 



staat voor alle in dit boek behandelde filosofen vast - al wordt hij door de meeste van 
hen niet alléén maar als dierlijk wezen beschouwd. Hem wordt ook verwantschap 
met goddelijke wezens toegedicht. Sommige filosofen, met name Augustinus, 
herleiden het streven naar geluk tot die verwantschap, zodat dit streven van 
oorsprong niets dierlijks lijkt te hebben. Maar zelfs dan kunnen we nog nagaan hoe 
de mens zich door zijn streven onderscheidt van de dieren. 

De afhankelijkheid van het geluksstreven ten opzichte van de rede heeft een 
belangrijke consequentie, zo belangrijk dat de vorm van deze studie erdoor wordt 
bepaald. De rede wordt door filosofen algemeen beschouwd als een vermogen dat 
niet kant-en-klaar voorhanden is, maar eerst nog moet worden ontwikkeld, in een 
geleidelijk proces. Pasgeboren kinderen zijn nog redeloos, en pas met het ontwaken 
van de rede leren ze naar geluk streven. Maar dat geldt evenzeer voor het niveau van 
de mensheid in haar geheel. Er is geen enkele filosoof die de mensheid beschouwt 
als een kant-en-klaar geschapen soort - zelfs Augustinus doet dat niet, zoals we 
zullen zien. Zij moet zich vanuit een toestand van redeloosheid ontwikkelen tot een 
toestand van redelijkheid, en die ontwikkeling is de leidraad van haar 
beschavingsgeschiedenis. Dat betekent dat ook het streven naar geluk, als produkt 
van de rede, een historisch fenomeen is, en dat de algemene uitspraak dat alle 
mensen naar geluk streven dient te worden gecorrigeerd (zij kan alleen gehandhaafd 
blijven door alleen naar geluk strevende mensen als 'echte' mensen te beschouwen, 
zoals sommige filosofen inderdaad doen). 

Bij nader inzien hebben we dus te maken met twee benaderingen van geluk, een 
tijdloze en een historische. Ze zijn beide te vinden bij alle in dit boek behandelde 
filosofen, zij het dat de laatste benadering soms minder uitdrukkelijk is dan de 
eerste. Algemene wijsgerig-antropologische uitspraken over het streven naar geluk 
worden, al is het tussen de regels, door de filosofen zelf weer gerelativeerd, doordat 
zij ze in een historisch perspectief plaatsen. Deze uitspraken blijken dan betrekking 
te hebben op een bepaald soort mensen, levend in bepaalde historische en 
maatschappelijke omstandigheden. 

Ik zal de spanning tussen beide soorten uitspraken niet verdoezelen, zoals zo vaak 
gebeurt, maar juist accentueren, door elk hoofdstuk in tweeën te delen. In het eerste 
deel wordt steeds gedaan alsof het mogelijk is te spreken van 'de' mens, als een 
tijdloos wezen; in het tweede deel wordt die illusie opgeheven door de passages naar 
voren te halen die de bouwstenen leveren voor een historische theorie van het geluk. 
Daar betreden we het domein van de filosofie van de geschiedenis, voor zover die 
raakvlakken vertoont met de wijsgerige antropologie. Die laatste discipline heeft zelf 
van meet af aan de spanning gekend tussen een algemene, tijdloze en een historische 
benadering van haar onderwerp. Dat die spanning niet altijd wordt opgeheven in 
een synthese zal uit deze studie blijken. Maar dat heeft dan weer goeddeels te maken 
met de neiging van filosofen (en van andere mensen) om te generaliseren. Hoewel 
ze het vaak over 'de mens' hebben geven ze elders weer blijk van het inzicht dat ze 
daarmee in de eerste plaats de mensen van hun eigen tijd bedoelen, die het produkt 
zijn van een lange historische ontwikkeling. 



Hoezeer de filosofen soms ook van mening verschillen over de ideale 'invulling' 
van het streven naar geluk, tussen hun wijsgerig-antropologische opvattingen over 
aard en herkomst van het geluksstreven als zodanig blijken er zoveel 
overeenkomsten te bestaan dat het mogelijk wordt te spreken van een 'traditie', een 
overgeleverde wijze van denken. De fundamentele samenhang van deze traditie 
wordt al bepaald door het gemeenschappelijke uitgangspunt dat het geluksstreven 
een natuurlijke drijfveer van de mens is, en wel de uiteindelijke drijfveer van al zijn 
handelen. Maar de overeenkomsten zijn ook te vinden in de wijze waarop de 
werkelijkheid wordt geordend en ingedeeld, wat betreft de domeinen die van belang 
zijn voor een bepaling van het geluksstreven: de ordening van levende wezens, van 
menselijke drijfveren, van de stadia in de geschiedenis. Uiteraard bestaan er ook 
verschillen, want anders zou dit boek met één filosoof kunnen volstaan. Traditie en 
vernieuwing gaan hand in hand. Het betreft ook een traditie met een begin en een 
einde: bij Plato en Aristoteles begint zij, door Kant en Schopenhauer wordt ze als 
het ware van binnenuit ondergraven. 

In deze studie wordt gepoogd zowel de overeenkomsten als de verschillen binnen 
deze traditie op te sporen en op systematische wijze weer te geven, binnen het kader 
van de algemene mens- en wereldbeelden die worden aangehangen door de 
behandelde filosofen. Ik zal hen in het vervolg kortheidshalve ook aanduiden als 'de 
filosofen'. Zij kunnen ook min of meer representatief worden geacht voor de hele 
traditie, al is het niet moeilijk andere filosofen te noemen die niet alleen volop tot 
deze traditie hebben behoord, maar er ook een eigen bijdrage aan hebben geleverd. 
Binnen het bestek van dit boek kunnen zij - ik denk aan Epicurus, Cicero, Seneca, 
Ficino, Locke, Helvétius, Holbach - niet of slechts zijdelings aan de orde komen. 
Alleen al om die reden kan deze studie niet volledig zijn, nog afgezien van de 
reikwijdte van het onderwerp. 

Hoewel de formele (of zo men wil 'structurele') benadering van het 
geluksverlangen in dit boek voorop staat, is het niet mogelijk de inhoudelijke 
benadering steeds achterwege te laten. Beide benaderingen kunnen wel worden 
onderscheiden, maar niet altijd daadwerkelijk gescheiden. Soms zou een betoog erg 
abstract worden als elke nadere concretisering zou ontbreken, of zelfs onbegrijpelijk, 
namelijk waar het geluksstreven in verband wordt gebracht met het morele 
onderscheid tussen goed en kwaad, dus een zedelijk karakter krijgt. Dan maakt het 
groot verschil of mensen naar filosofische waarheid streven of naar macht, aanzien 
of rijkdom. Bovendien blijkt de keuze voor de ene of de andere invulling van geluk 
zelf niet louter subjectief te zijn maar, althans ten dele, ook weer te worden bepaald 
door factoren die eerder in de wijsgerige antropologie (of wijsgerige psychologie) 
dan de moraalfilosofie thuishoren. De verscheidenheid aan manieren waarop 
mensen inhoud geven aan hun geluksverlangen is volgens de filosofen niet 
onbegrensd. Die verscheidenheid wordt door hen herleid tot een klein aantal 
categorieën, die zelf weer berusten op een indeling van de menselijke psyche, in 
elementen die elk de bron zijn van een eigen vorm van verlangen en een eigen vorm 
van geluk. De mogelijkheden tot individuele invulling van het geluksstreven zijn als 



het ware reeds voorgestructureerd door de structuur van de menselijke psyche. 
Om aan hun betoog recht te doen kan ik ook niet voorbijgaan aan de eigen 

opvattingen van filosofen over het 'ware' geluk. Bovendien zijn ook deze in hun 
eigen ogen niet louter subjectief, maar worden ze gefundeerd in een als 'objectief 
gepresenteerde mensbeeld; wijsgerige contemplatie is volgens Aristoteles niet alleen 
het toppunt van geluk, maar beantwoordt ook aan de activiteit van het 'hoogste' 
element in de menselijke ziel. In die zin maken ook de geluksidealen der filosofen 
nog deel uit van de wijsgerige antropologie, maar het wordt dan wel moeilijk 'feit' 
van 'waarde' te onderscheiden, de grenslijn te trekken tussen wijsgerige antropologie 
en moraalfilosofie. Voor de meeste filosofen zelf was die grenslijn nogal vaag. Zij 
benaderen het thema geluk vanuit hiërarchische indelingen van de werkelijkheid (de 
orde van levende wezens, de ziel) die zowel zijns- als waardehiërarchieën zijn. (Voor 
christelijke filosofen bij voorbeeld is God zowel het hoogste Zijn als het hoogste 
Goed.) 

Het volgende, eerste hoofdstuk heeft een inleidend karakter, en zal ingaan op de 
algemenere wijsgerig-antropologische context waarin het denken over geluk vorm 
heeft gekregen. Ook dit hoofdstuk bestaat, zoals alle latere, uit twee delen; in de ene 
wordt de mens als een tijdloos, in de andere als een historisch wezen beschouwd. 
Aan het slot van deze studie boek volgt nog een epiloog, waarin de bevindingen 
worden samengevat, en waarin wordt geschetst hoe de traditie van de 'filosofie van 
het geluk' aan haar einde is gekomen. 


