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HOOFDSTUK 1 DE FILOSOFIE VAN HET GELUK 

/. De drang tot zelfbehoud en de drang tot voortplanting 

Het verlangen naar geluk wordt door de filosofen beschouwd als de drijfveer 
waardoor de menselijke soort zich onderscheidt van de overige diersoorten. Voor 
allen staat vast dat de mens verwant is met de dieren, voor bijna allen dat hij 
bovendien verwant is met andere, rationele wezens. Denkbeelden over de aard van 
het leven vallen vanaf de Oudheid tot in de negentiende eeuw binnen een 
wereldbeschouwelijk kader dat door A.Lovejoy is beschreven als de gedachte van 
the great chain of being, de 'grote keten van het zijn'.1 Volgens deze gedachte, 
waarvan de basis werd gelegd door Plato en Aristoteles, hebben alle zijnsvormen 
hun eigen vaste plaats in een eeuwige wereldorde. De keten vormt een continu en 
samenhangend geheel, zonder leemten. 

Bij de levende wezens worden de schakels in de keten of de treden van de trap 
ingenomen door de diverse soorten.2 Bij Plato en platonische denkers als 
Augustinus beantwoordt elke soort aan een eeuwige idee; ook Schopenhauer noemt 
de soort nog de "in de tijd uiteengetrokken idee" ( WWVIL,42 p.597). Een dergelijke 
visie sluit een geleidelijke evolutie van het leven niet uit; zij betekent alleen dat deze 
evolutie verloopt volgens een bij voorbaat vaststaand patroon. Een evolutietheorie 
in darwiniaanse zin, waarin soorten ontstaan en ook weer kunnen verdwijnen onder 
invloed van omgevingsfactoren, is aan alle filosofen in dit boek nog vreemd. 

De keten vertoont een hiërarchische ordening, en in die zin kunnen we ook 
spreken van een trap of scala van zijnden.3 Deze ordening kenmerkt zich, althans 
waar het de vergankelijke dingen en sterfelijke wezens betreft, door een geleidelijke 
toename van complexiteit. Augustinus geeft bij voorbeeld de volgende algemene 
indeling van het leven, dat zelf al een hogere tree inneemt dan de elementen en de 
materiële dingen: "het leven dat voedt en in stand houdt, zoals het in bomen bestaat; 
het leven dat daarenboven nog waarneemt, zoals het in dieren bestaat; het leven dat 
de vorige eigenschappen heeft en bovendien nog begrijpt, zoals het in de mensen 
bestaat" - waarna dan bij hem nog volgt "het leven dat geen ondersteuning door 
voedsel behoeft, maar alleen in stand houdt en waarneemt en begrijpt, zoals het in 
engelen bestaat" (CD VIII.6 p.366). De mens is dus, voorzover het de sterfelijke 
wezens betreft, het meest complex, engelen zijn weer heel simpel, namelijk louter 
geest, spiritus. 

Van de zeven filosofen in dit boek meent alleen Schopenhauer dat de mens de 
hoogste trede van de trap is, of de top van de piramide. De anderen gaan er vanuit 
dat de scala of keten zich nog voortzet op een ander niveau dan het lichamelijke, het 
spirituele. De goden of engelen die boven de mens staan zijn onsterfelijke 
individuen, en dus gevrijwaard van de lichamelijke drang tot zelfbehoud en 
voortplanting - ze zijn dus ook niet in soorten verenigd (hooguit in klassen). Het 
bijzondere van de mens is volgens hen dat hij zowel deel uitmaakt van het 



lichamelijke als van het rationele of spirituele deel van de scala. Hij is burger van 
twee werelden. Voor de herkomst van het geluksverlangen is dit onderscheid heel 
belangrijk, zoals in het vervolg van dit boek zal blijken. 

Of ze nu een spirituele wereld aannemen of niet, alle filosofen zijn doordrongen 
van de grote rol die de dierlijke, in de lichamelijkheid verankerde drijfveren ook in 
het leven van de mens nog spelen. Deze drijfveren zijn de drang tot zelfbehoud en 
de drang tot voortplanting. De drang tot zelfbehoud manifesteert zich op twee 
niveau's: het verwerven en innemen van voedsel en drank, tot onderhoud van het 
lichaam, en het vermijden of weerstaan van alles in de buitenwereld wat een 
bedreiging vormt voor het lichamelijk voortbestaan, dat wil zeggen door 
zelfverdediging (die zich kan uitbreiden tot verdediging van het nakroost). Beide 
niveau's hangen nauw samen want in de natuur geldt het adagium: de een zijn dood 
is de ander zijn brood. De gedachte van een struggle for life in het dierenrijk is al 
vanaf Plato gemeengoed in de wijsbegeerte. 

De drang tot levensbehoud wordt door alle filosofen toegeschreven aan de 
werking van wat ik in dit boek de 'zelfliefde' zal noemen. Dit begrip (dat, anders dan 
'zelfhaat', niet in de Van Dale voorkomt) wordt onderscheiden van 'eigenliefde', 
analoog aan het onderscheid dat Rousseau heeft gemaakt tussen amour de soi en 
amour-propre (zie hoofdstuk 6 § 4, en § 6 van dit hoofdstuk). 'Zelfliefde' is dan de 
naam voor een algemene drang, die ook bij alle dieren voorkomt en dus - anders 
dan 'eigenliefde - op zichzelf geen zedelijke lading heeft. 

Een duidelijke omschrijving van zelfliefde geeft Cicero, in het vijfde boek van De 
ßnibus, waar de aristoteliaan Piso aan het woord is: "Elk dier heeft zichzelf lief en 
het handelt, zodra het is geboren, zo dat het zichzelf behoudt, omdat hem dit 
streven als eerste door de natuur is gegeven ter bescherming van zijn hele leven, 
opdat het zichzelf behoudt en in een zodanige toestand wordt gebracht dat het op de 
best mogelijke manier met de natuur kan overeenstemmen (V, 24, p.419).4 Het 
woord dat Cicero hier gebruikt voor 'liefhebben (diligere) betekent ook uit- of 
verkiezen, en hoogachten, waarderen. Er ligt dus al een element van waardering in 
besloten.5 Zichzelf liefhebben betekent hier: zoveel belang aan zijn eigen bestaan 
hechten dat het de moeite waard is het te behouden, en het te behoeden voor een 
vroegtijdige dood. 

Daarmee onderscheidt het individuele leven zich van het leven van de soort, die 
door de filosofen als onvergankelijk wordt beschouwd. Het behoud van de soort 
wordt gediend door de tweede fundamentele drijfveer, de drang tot voortplanting. 
De filosofen gaan uit van een hiërarchische verhouding tussen beide drijfveren, 
althans bij planten en dieren: de drang tot zelfbehoud staat in dienst van de drang 
tot voortplanting, juist omdat de soort als onsterfelijk geldt. De natuur hecht meer 
belang aan het voortbestaan van de soorten dan aan dat van de individuen. Reeds 
Plato schetst, bij monde van Protagoras, een scheppingsorde waarin de diverse 
levende wezens zo zijn uitgerust dat afzonderlijke individuen weliswaar sneuvelen 
in de strijd om het bestaan, maar de soorten benouden blijven (Prot 320c-321b). De 
gedachte van de onsterfelijkheid van de soort hangt samen met de gedachte van de 
'grote keten van het zijn', de eeuwige keten waarin alle bestaansvormen verenigd 
zijn. Als er soorten zouden verdwijnen zouden er immers gaten vallen in deze 
zijnsorde. 



Het belang dat de natuur hecht aan de voortplanting van de individuen kan 
verklaren waarom zij aan de geslachtsdaad volgens de filosofen (Plato voorop) het 
allerhevigste genot heeft verbonden. Dat geldt voor mensen, maar ook voor andere 
dieren: die geraken, schrijft Plato in Het symposium, in een ongehoorde toestand als 
zij verlangen zich voort te planten. Ten eerste vanwege de geslachtsgemeenschap, 
maar vervolgens doen ze alles om hun jongen te voeden: zij zijn bereid zichzelf uit 
te hongeren, en doen al het mogelijke om hen in leven te houden. Om hen te 
beschermen zijn zelfs de zwakste dieren bereid te vechten met de sterke, en hun 
leven op te offeren (Symp 207b). Deze zelfverloochening is te verklaren door de 
waarde die sterfelijke wezens van nature aan hun nakomelingen hechten, omdat ze 
allemaal dezelfde ijver en begeerte {eras) kennen om de onsterfelijkheid te bereiken 
(208b). De waardering voor het leven van het nakroost (Plato gebruikt timân,, 
(hoog)schatten of eren) lijkt dus nog groter te zijn dan de waardering voor het eigen 
leven. Maar in zekere zin is de liefde voor de kinderen ook nog te scharen onder 
zelfliefde. Ouders houden van hun kinderen zoals ze van zichzelf houden, want 
kinderen zijn "als andere zelven", merkt Aristoteles op (ü7V1161b25, vgl. 1161M5). 
Deze liefde is volgens hem natuurlijk, niet aleen bij mensen maar ook bij vogels en 
de meeste andere dieren (ENI 155al5). 

Bij dieren zijn de drang tot zelfbehoud en de drang tot voortplanting de enige 
drijfveren, de mens verlangt bovendien nog naar geluk. Maar hoe verhoudt dit 
verlangen zich tot de verlangens die hij gemeen heeft met de dieren? Heeft dat 
verlangen een andere, eigen oorsprong, of is het te herleiden tot een van de dierlijke 
verlangens, en zo ja, hoe is het daarvan onderscheiden? Wat gebeurt er met de 
dierlijke drijfveren onder invloed van het streven naar geluk? Deze vragen zullen in 
dit boek telkens weer aan de orde komen. De eigen aard van het geluksverlangen 
kan immers pas naar voren kan komen door het af te grenzen tegen de andere 
natuurlijke drijfveren in de mens. 

Hier zij alvast gewezen op één fundamentele verschuiving: door naar geluk te 
verlangen houdt de mens op een soortwezen te zijn, zoals de andere dieren. Zijn 
hoogste doel is immers niet langer de voortplanting, gericht op het behoud van de 
soort, maar zijn persoonlijke geluk. Zo ontstaat er een nieuwe hiërarchie: het 
lichamelijk zelfbehoud dient niet langer in de eerste plaats de voortplanting, maar 
het geluk. 

2. Genot, pijn en de bewegingswet van het dierlijke leven 

Hoe verschillend de filosofen ook mogen denken over geluk, ze zijn het er als 
vanzelfsprekend over eens dat geluk ondenkbaar is zonder genot, zoals ongeluk 
ondenkbaar is zonder pijn. 'Genot' moet dan wel worden opgevat in de ruimste zin 
van het woord, en zeker niet alleen in de zin van lichamelijk genot, hoewel dat 
doorgaans de eerste associatie is, zoals reeds Aristoteles opmerkt over het Griekse 
hèdonè (EN1153b30). Ook morele deugdzaamheid of wijsgerige contemplatie zijn 
bronnen van genot. De lichamelijke genietingen zijn wel de basis van het leven van 
de mens, voor zover hij een dierlijk wezen is. Ze gaan gepaard met de vervulling van 
de natuurlijke taken, levensbehoud en behoud van de soort. Bij 'lichamelijke 
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genietingen' moet dan ook in de eerste plaats worden gedacht aan de genietingen 
van eten, drinken en seks. 

Dieren worden in staat geacht genot en pijn te voelen, en wel op grond van het 
vermogen dat hen onderscheidt van de planten, het vermogen tot voelen en 
waarnemen met de zintuigen, dat door Aristoteles wordt aangeduid met aisthètikon 
en door latere auteurs met sensibilitas of daarvan afgeleide termen. Een aangename 
gewaarwording is genot, een onaangename pijn. Bij de tastzin is de gewaarwording 
van pijn of genot onmiddellijk, bij waarnemen op afstand is zij indirect, en bestaat 
zij in de verwachting van genot of pijn, in hoop of vrees. Dan spelen geheugen en 
verbeeldingsvermogen {fantastikon), dat als eerste functie heeft zintuiglijke 
voorstellingen te interpreteren, een onmisbare rol. 

De gewaarwording van genot en pijn ligt ten grondslag aan de twee bewegingen 
die het dierenleven kenmerken: nastreven en mijden. Datgene wat genot geeft, of 
waarvan genot wordt verwacht, wordt nagestreefd, datgene wat pijn doet of 
waarvan pijn wordt verwacht, wordt gemeden.6 Hier ligt ook de primaire betekenis 
van 'goed' en 'kwaad': genot is goed, pijn is kwaad. "Jaag je niet het genot na als een 
goed {agathon), en mijdt je niet de pijn als een kwaad {kakon)T vraagt Socrates aan 
Protagoras, die de kennelijke vanzelfsprekendheid beaamt (Pwt354c). Deze dubbele 
beweging is voor de filosofen een onherleidbaar gegeven en een onbetwistbare 
waarheid, die dus verder geen argumenten behoeft, maar meteen inzichtelijk is, 
zoals Cicero opmerkt, bij monde van de epicurist Lucius Torquatos: we hoeven 
geen redenen of argumenten aan te voeren waarom genot moet worden nagestreefd 
op pijn gemeden, omdat alle dieren dit doen zodra ze geboren worden. Het is dus 
geen kwestie van beredeneren maar van voelen of gewaarworden {sentire), zoals je 
gewaarwordt dat vuur heet is. Het gaat niet om een ontdekking door middel van een 
logische redenering van iets dat tevoren nog verhuld was, maar om de waarneming 
van en herinnering aan iets dat meteen voor de hand ligt en meteen inzichtelijk is 
{De Finibus 1,30). 

Belangrijk is dat volgens de filosofen alle dierlijke beweging (dus afgezien van de 
vegetatieve beweging) hetzij in streven naar genot, hetzij in mijden van pijn bestaat. 
Deze constatering neemt het karakter aan van een algemene bewegingswet, waarop 
geen uitzonderingen mogelijk zijn. Ook voor mensen blijft de fundamentele 
bewegingswet van het dierlijke leven gelden: ze jagen genotvolle dingen na en 
vermijden pijnlijke dingen (ü7VT172a25); bovendien gaat elke aandoening {pathos) 
en elke handeling gepaard met pijn of genot {EN 1104b 10-15). Op het niveau van 
het menselijke leven wordt deze wet dan ook niet weerlegd maar veeleer uitgebreid: 
we zullen zien dat het streven naar geluk is te beschouwen als een uitbreiding van 
het dierlijke streven naar genot, door de tussenkomst van de rede. Ook de keerzijde 
blijft behouden, het mijden van pijn. De mens streeft naar geluk en tracht ongeluk te 
vermijden. 

Najagen van genot en mijden van pijn zijn twee kanten van één medaille; ze zijn 
niet verschillend van elkaar, merkt Aristoteles op, en evenmin van het aisthètikon 
{De An 431al0). Toch vat hij ze onder een andere noemer, namelijk 
'streefvermogen' of orektikon (van orexis, streven), dat dan dus ook het vermogen te 
vluchten omvat. (Mijden of vluchten zou eveneens kunnen worden opgevat als een 
vorm van streven, namelijk het streven om te ontkomen aan datgene wat pijn doet 



of waarvan pijn wordt verwacht). Maar dit streefvermogen hangt onverbrekelijk 
samen met het vermogen tot gewaarwording. Als een levend wezen dat laatste 
vermogen heeft, schrijft Aristoteles, dan heeft het ook altijd het eerste; in feite gaat 
het dan ook om een en hetzelfde vermogen, alleen de zijnswijze verschilt {De An 
431al0).8 

Dit dubbele vermogen stelt het dier in staat tot een heel andere soort beweging dan 
die van het plantaardige leven (dat in dieren bewaard blijft in het vegetatieve stelsel). 
Hobbes maakt, in de lijn van Aristoteles, onderscheid tussen de vitale of 
onwillekeurige beweging en de animale of willekeurige beweging die het dierlijke 
leven kent.9 De willekeurige spierbewegingen van het dier (en met name de 
verplaatsing in de ruimte) zijn pas mogeüjk op grond van zintuiglijke 
gewaarwording. 

Een schoolvoorbeeld van een pijnlijk gevoel is de aanraking met vuur, die een 
dierlijk wezen onmiddellijk tot vluchten aanzet (of bij Plato de jeuk, die meteen tot 
krabben aanzet). Maar ook honger en dorst worden door de filosofen als primaire 
vormen van pijn beschouwd; dan is het de leegte van de maag of de droogte van de 
keel die wordt ontvlucht. Het verschil is dat de middelen om daaraan te ontkomen 
niet altijd meteen voorhanden zijn. In dat geval is er sprake van een verlangen: 
honger en dorst wekken een verlangen op naar voedsel of drank, en het verlangen 
blijft bestaan zolang ze niet gestild of geledigd zijn. Bij verlangen is er dus altijd 
sprake van uitstel, van een tijdsruimte tussen de gewaarwording van het gebrek en 
de bevrediging.10 Gedurende die tijd is het dierlijk wezen in de weer om de middelen 
tot bevrediging te bemachtigen. Die bevrediging nu is een aangename 
gewaarwording, ofwel een genot. 

Bij dieren kan de dubbele beweging van najagen en mijden alleen maar in het 
dienst staan van de twee drijfveren die de laatste doeleinden van zijn leven bepalen: 
zelfbehoud en behoud van de soort. Nastreven van genot kan voor dieren geen doel 
op zichzelf zijn; genot is simpelweg de gewaarwording die gepaard gaat met de 
bevrediging van de natuurlijke verlangens, en is daarom niet "het object waarop de 
eerste drang van levende wezens zich richt", maar veeleer een "nevenprodukt", zoals 
de Stoa benadrukt.11 En later schrijft Montaigne, ten aanzien van het mensenleven: 
"De natuur heeft er moederlijk op toegezien dat de daden die zij ons gebiedt te 
verrichten met het oog op onze behoeften ons ook genot verschaffen; en tot deze 
handelingen brengt zij ons niet alleen door de rede maar ook door onze 
verlangens".12 

De opvatting dat genot van nature veeleer een bijprodukt dan doel-op-zichzelf is, 
was door Plato al uiteengezet in Philebus. Hij gaat ervan uit dat de eigenlijke natuur 
{fusis) van alle levende wezens (dat wil hier zeggen: dieren en mensen) bestaat in 
een toestand van harmonie. Wordt deze harmonie in een levend wezen ontbonden 
dan treedt tegelijk een ontbinding van zijn natuur in en onstaat er op het zelfde 
moment pijn (bijv. honger, dorst, kou, hitte). Maar wanneer de harmonie weer 
wordt hersteld en het levend wezen terugkeert naar zijn natuur ontstaat er genot 
{Phil31c-d, vgl. 42d). Waar het levend wezen dus eigenlijk naar streeft is niet het 
genot zelf maar de toestand van harmonie of evenwicht, ofwel de toestand van 
pijnloosheid, die het midden houdt dus pijn en genot (en dus ook genotloos is). Het 
is de toestand van gebrekloosheid en gezondheid. Gezondheid is een neutrale, niet-

10 



waarneembare toestand; pas wanneer men ziek wordt, zegt men dat niets 
aangenamer is dan gezondheid (Pol583c). Het dier wil niet alleen leven, het wil ook 
gezond leven, omdat gezondheid - het vrij-zijn van stoornissen - de toestand is 
waarin het lichamelijke voortbestaan het best is gewaarborgd. Op het lichamelijke 
vlak is gezondheid het hoogst bereikbare goed. Het is, merkt Aristoteles op, het goed 
waar het lichaam op grond van zijn eigen aard naar streeft (EE 1218a30). 

Maar bij de mens vindt een verschuiving plaats. Bij hem is niet langer zelfbehoud 
of voortplanting het hoogste goed, maar geluk, en geluk impliceert altijd genot. 
Omdat geluk een doel-in-zichzelf is, zonder middel te zijn tot een verder doel, moet 
ook het genot dat in het kader van het geluksverlangen wordt gezocht een doel-in-
zichzelf zijn. Dat is volgens de filosofen precies het verschil tussen mens en dier: de 
mens kan bepaalde genietingen nastreven zonder een ander doel voor ogen te 
hebben dan zijn eigen geluk. 

3. De inrichting van het leven 

Geluk impliceert altijd genot, maar valt daar niet mee samen. Dieren kunnen 
genieten, maar ze kunnen niet gelukkig zijn, omdat ze geen rede hebben. Als 
Leibniz heeft opgemerkt dat de mens op grond van een aangeboren beginsel, dat 
niet is ontleend aan de rede maar aan een 'innerlijke ervaring', genot nastreeft en pijn 
of droefheid mijdt, vervolgt hij: "Want geluk is niets anders dan een duurzaam 
genot (Joie durable). Toch gaat onze neiging eigenlijk niet uit naar het geluk maar 
naar het genot, dat wil zeggen naar het heden; het is de rede die aanzet tot toekomst 
en duur".13 Geluk is dus niet iets momentaans, maar kenmerkt zich door 
duurzaamheid, en het verlangen naar duurzaamheid is alleen mogelijk door de rede. 
Dieren worden door de filosofen geacht bij het moment te leven, of slechts op zeer 
korte termijn vooruit te kunnen zien - als bij dieren al sprake is van toekomstgericht 
gedrag, zoals het bouwen van een nest of het aanleggen van een wintervoorraad, 
moet dat worden toegeschreven aan het instinct. 

De definitie van geluk als 'duurzaam genot' vinden we telkens weer terug, bij 
voorbeeld ook in de Encyclopédie , en zou juist vanwege haar grote algemeenheid 
door alle in dit boek behandelde filosofen kunnen worden onderschreven. Bij 'geluk' 
denken ze niet aan een kortstondig moment van vreugde of genot, maar aan een 
duurzame toestand. Dat element van continuïteit ligt niet noodzakelijk in het begrip 
besloten; men kan, in het Nederlands en in andere talen, heel goed spreken van een 
'moment van geluk'. Ook bij de filosofen is het onderscheid tussen de termen 'genot' 
en 'geluk' niet altijd te maken, zeker als hun terminologie aansluit bij de 
omgangstaal, die nu eenmaal niet altijd consequent is. Maar wat de zaak zelf betreft 
maken ze allemaal wel degelijk een onderscheid tussen beide. Één zwaluw maakt 
nog geen zomer, schrijft Aristoteles, evenmin als één dag; en zo maakt ook één dag 
of een korte tijd niet zaligheid en geluk uit (ü!W1098al5/20). Wie naar geluk streeft 
wil het liefst zijn hele leven gelukkig zijn. Menig latijns tractaat over geluk heeft dan 
ook de titel de vita beata - het gelukkige leven. 

Nu is voortdurend genieten voor een mens niet weggelegd. Vaak wijzen de 
filosofen op de kortstondigheid van genot. Dan doelen ze in de eerste plaats op het 
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genot dat bestaat in de bevrediging van een behoefte, dus in de opheffing van een als 
pijnlijk ervaren gebrek of stoornis: zodra de behoefte is bevredigd, houdt het genot 
op.15 Andersoortige genietingen worden weliswaar aangeprezen als duurzamer, 
maar geen menselijk genot kan altijd voortbestaan. Onophoudelijk genieten kunnen 
alleen de goden of, zoals Augustinus belooft, de mens in het hemels paradijs. Een 
leven zonder pijn is voor de mens onmogelijk, omdat pijn nu eenmaal inherent is 
aan het leven zelf. Elk verlangen, te beginnen met honger of dorst, gaat gepaard met 
de pijn van het gemis van het verlangde, al kan het tevens gepaard gaan met de 
hoop op het verkrijgen ervan. Aards geluk is dus altijd een compromis; het beste 
waarnaar men kan streven is een zo groot mogelijke overwicht van genot op pijn. 
Dat is volgens Plato wat in feite iedereen doet wanneer hij naar geluk streeft: alle 
mensen streven er hoe dan ook naar méér plezier dan pijn te hebben, gedurende hun 
hele leven {Nom 733a). Als we beweren dat we daarnaast nog iets wensen dan 
beweren we dat uit onwetendheid en onervarenheid met het leven zoals dat 
werkelijk is {Nom 733d). De mens kan dus in zijn aardse leven alleen streven naar 
een leven met een zo groot mogelijk overwicht van genot op pijn. Overheerst de pijn 
in het leven, dan is men ongelukkig. Voor de beoordeling of men gelukkig of 
ongelukkig is moet het leven dus op lange termijn worden overzien. Dat vermag 
alleen de rede, die de beperking van het heden kan overstijgen naar verleden en 
toekomst. De gedachte van 'geluk' is in die zin altijd een abstractie, of een 
constructie, van de rede. Een onmiddellijk antwoord op de vraag of je gelukkig bent 
is eigenlijk niet mogelijk: daartoe moet je eerst de balans opmaken tussen de 
hoeveelheid genot in je leven en de hoeveelheid pijn. De rede is dus niet alleen een 
voorwaarde om naar geluk te streven, maar ook om te oordelen over geluk of 
ongeluk. "Geluk en ellende", schrijft Kant, "zijn niet onmiddellijk gevoelde maar op 
louter reflectie berustende toestanden. Genoegen en pijn wordt men gewaar zonder 
dat men zich er ook maar het minste begrip van zou kunnen maken, want het zijn 
onmiddellijke invloeden op het bewustzijn van het leven. Maar alleen doordat ik de 
som van mijn genoegens en pijnen in een geheel samenvat en het leven op grond 
van de waardering daarvan voor wenselijk of ongewenst houd, door mij over deze 
genoegens zelf te verheugen of over de pijn bedroefd te zijn, houd ik mij voor 
gelukkig of ongelukkig en ben ik het ook" (i?e/7610). 

De gedachte van geluk berust dus op het overzien van een langere tijdsspanne, van 
het hele leven zelfs. Terugblikkend op het verleden kan men beoordelen of men tot 
dusver gelukkig is geweest. Vooruitziend kan men anderzijds ook verwachten in de 
toekomst gelukkig te zullen zijn. De mens kan zich niet onttrekken aan deze 
toekomstgerichtheid, die hem beurtelings hoop en vrees inboezemt. Als redelijk 
wezen is hij gedwongen vooruit te kijken. Maar hij is niet willoos aan de toekomst 
overgeleverd; dezelfde rede stelt hem ook in staat de toekomst deels naar eigen hand 
te zetten. Van dat vermogen maakt hij al ampel gebruik in de zorg voor het 
levensonderhoud. Terwijl het dier instinctmatig op de toekomst anticipeert, om zijn 
toekomstig bestaan te verzekeren, doet de mens dat met hulp van zijn rede. Dit 
vermogen is eveneens onontbeerlijk in zijn streven naar 'goed leven', naar geluk. De 
mens wil niet alleen voor het moment genieten, merkt Hobbes op, maar zich ook 
voor de toekomst van een tevreden leven verzekeren {Lev 1,11 p.49). Om zijn 
geluk ook voor de toekomst te verzekeren tracht de mens zijn leven zo in te richten 
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dat het hem, onverwachte tegenslagen daargelaten, méér genot dan pijn zal 
opleveren. De veronderstelling daarbij is dat het eigen leven - in ieder geval in hoge 
mate - beheersbaar is. Aristoteles noemt twee andere mogelijke opvattingen over 
geluk. Geluk kan als een godsgeschenk worden beschouwd, maar dan bevinden we 
ons op een ander terrein van onderzoek (EN 1099b 10). De wijsbegeerte heeft meer 
te zeggen over de andere opvatting, namelijk dat geluk afhankelijk is van de grillen 
van het toeval (tuchè). Door menigeen wordt eudaimonia verward met eutuchia 
{happiness met good fortune, zoals in de Loeb-editie wordt vertaald. In het 
Nederlands kunnen we in beide gevallen het woord 'geluk' gebruiken, maar dan met 
inachtneming van het verschil tussen 'stom' of "blind' geluk, en geluk als resultaat 
van weloverwogen keuzes. Om dat levensgrote verschil gaat het nu juist. We zeggen 
van personen liever niet dat ze gelukkig zijn op grond van veranderlijkheden, 
betoogt Aristoteles, omdat we geluk veeleer beschouwen als iets blijvends en als iets 
dat allesbehalve makkelijk verandert, terwijl het rad van fortuin dikwijls helemaal 
rondwentelt. Het is duidelijk dat we, als we op toevalligheden afgaan, dezelfde man 
nu eens gelukkig, dan weer ellendig moeten noemen; dan maken we van de 
gelukkige man een kameleon of een gebouw op rotte fundamenten (ENI100b5-10). 
Wie gelukkig wil zijn, in de zin die de filosofen bedoelen, is er juist op uit zich zo 
weinig mogelijk aan het toeval over te laten, de toekomst zoveel mogelijk naar zijn 
hand te zetten. 

Slechts weinig filosofen twijfelen eraan dat zo'n beheersing van het leven mogelijk 
is. Hegesias zou hebben geleerd dat geluk niet kan worden gerealiseerd, omdat het 
lot in veel opzichten de verwachtingen teleurstelt.16 Maar hij stamt dan ook uit de 
cyreneïsche school van Aristippus, de filosoof die, in de woorden van Diogenes 
Laërtius, het momentane en spontane genot boven het geluk als 'systeem' (sustèma, 
organisatie) van genietingen stelde. Daarom gaf hij het advies bij de dag te leven. 
Voor de filosofen die in dit boek aan bod komen is zo'n levenshouding een gruwel, 
passend bij dwazen of wilden. Een redelijk mens organiseert zijn eigen leven door de 
gewenste genietingen onder te brengen in een systeem, in plaats van ze aan het 
toeval over te laten. Hij is erop uit zijn leven te plannen, in te richten volgens zijn 
eigen regels en inzichten. Hij beschouwt zijn leven, anders gezegd, als 'maakbaar', 
als het produkt van zijn eigen schepping. 

4. Het beraadslagende dier 

Voor een planmatige levensinrichting is overleg nodig. De mens is het dier dat met 
redelijk overleg te werk gaat, of althans kan gaan. Dit vermogen, door Aristoteles 
bouleusis (overleg, beraadslaging) genoemd, is onontbeerlijk voor het streven naar 
geluk. Beraadslaging kan uitmonden in een weldoordachte keuze (prohairesis), die 
het beginpunt vormt van het handelen (EN 1139a30). Wat Aristoteles prohairesis 
noemt impliceert dus wat men later 'keuzevrijheid' is gaan noemen. 

De mens heeft, als redelijk wezen, dit dubbele vermogen van overleggen en keuzes 
maken. Het vermogen tot overleg is het vermogen om de middelen te bedenken om 
een reeds gesteld doel te verwerkelijken of, anders gezegd, in gedachten een 
zodanige aaneenschakeling van oorzaken en gevolgen te ontwerpen dat men 
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zichzelf tot de uiteindelijke oorzaak maakt van de verwerkelijking van het doel. Als 
er meerdere middelen mogelijk zijn om het doel te bereiken gaat het om de vraag 
wat het makkelijkste en beste middel is; als er dan één middel overblijft (of als er van 
begin af aan maar één middel mogelijk was) gaat het om de vraag met welk middel 
dat middel weer kan worden bereikt, enzovoorts, net zolang tot de eerste oorzaak is 
bereikt, die het laatste stadium van het proces van het vinden of ontdekken (EN 
1112bl5). Elk overleg is een zoekproces (zètèsis) (1112b20). Dat zoeken gebeurt niet 
op goed geluk, maar door middel van berekenend denken (1142b0). 

Overleg is dus altijd gericht op de toekomst, en wel op een toekomst die men 
meent zelf te kunnen beïnvloeden - men beraadslaagt niet over iets dat al is gebeurd, 
noch over iets dat men niet in zijn macht heeft 0EAni39b5, llllb25-30). Mensen 
die geen doel voor ogen hebben overleggen evenmin (EE 1226b30). Welnu, het 
uiteindelijke doel van het menselijk handelen is geluk; al het overleg is dus in laatste 
instantie gericht op de vraag hoe je het best gelukkig kan worden. Maar de eerste 
vraag die daartoe moet worden beantwoord is: wat houdt geluk voor mij in - eer, 
lichamelijk genot, rijkdom, kennis of nog iets anders? 

Nu moeten we hier onderscheiden tussen ideale norm en dagelijkse praktijk. Geen 
filosoof zal beweren dat alle mensen die naar geluk streven ook werkelijk hun leven 
lang al hun handelingen op één doel afstemmen. Alleen al omdat de mening over 
geluk tijdens het leven kan veranderen, naar gelang van de omstandigheden. 
Aristoteles wijst daar al op: vaak meent eenzelfde persoon nu eens dit, dan weer dat: 
als hij ziek is denkt hij dat geluk in gezondheid bestaat, als hij arm is dat het in 
rijkdom bestaat (EN 1095a20). Maar hoe wispelturig hij ook is, steeds heeft hij een 
idee van geluk, dat bepalend is voor zijn manier van leven. Er zijn dus twee factoren 
in het spel, toekomstgerichtheid en keuzevrijheid, die beide op de rede berusten. De 
eerste bepaalt dat de mens naar geluk streeft, de tweede hoehx] ernaar streeft. 

Andere filosofen wijzen nog op een andere vorm van berekenend en 
toekomstgericht denken waartoe de mens in staat is: wij kunnen, zoals Hobbes 
opmerkt, niet alleen uitgaande van een voorgesteld doel de middelen zoeken om het 
te bereiken, maar wij zoeken ook, terwijl wij ons wat dan ook voorstellen, alle 
mogelijke gevolgen die daardoor teweeg kunnen worden gebracht (Levl,2> p.10). 
Hobbes lijkt op dit vermogen te doelen als hij het verderop over overleg of 
overweging (deliberation) heeft, het proces waarin de goede en slechte gevolgen van 
het doen of laten van een voorgenomen handeling successievelijk in onze gedachten 
komen (Lev 1,6 p.28). Deliberatie wordt in hypothetische vorm uitgedrukt: 'als dit 
moet worden gedaan, zal dat het gevolg zijn'; dat is ook de taalvorm van het 
redeneren, met het verschil dat redeneren in algemene termen plaatsvindt, terwijl 
deliberatie meestal betrekking heeft op bijzondere gevallen (Levlfi p.29). Het goede 
of slechte gevolg van de voorgenomen activiteit hangt af van het vooruitzien van 
een lange reeks gevolgen, die een mens zelden tot het einde kan overzien. Maar voor 
zover hij dat wel kan overzien, schrijft Hobbes, wordt de keten van gevolgen door 
schrijvers het 'klaarblijkelijke goed' genoemd als het goede daarin groter is dan het 
slechte, en het 'klaarblijkelijke kwaad' als het slechte erin overweegt (Lev 1,6 p.29-

30). 
De fundamentele taak van de rede met betrekking tot het praktische leven is juist 

deze afweging en berekening van goed en kwaad. Aristoteles merkt op dat iedereen 
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zich voor sommige dingen in acht neemt en voor andere niet; daarom vormen alle 
mensen oordelen, zo niet over alles, dan toch zeker over wat beter en slechter is 
{Met 1008b25). Hij geeft een wel zeer elementair voorbeeld: als iemand tijdens een 
ochtendwandeling zich ervoor hoedt een waterput of een ravijn in te lopen, berust 
dat op een oordeel dat het beter is dat niet dan wèl te doen (1008M5). Niemand 
kiest of neemt een besluit zonder zich te hebben voorbereid en een afweging te 
hebben gemaakt van wat slechter of beter {cheiron è beltion), schrijft hij ook in de 
Ethica Nicomachea (1226M0-15). 

Plato treft de opvatting van de rede als de instantie die berekent wat beter of 
slechter is al aan bij Homerus {PolAAVo-c). Dit 'beter' of'slechter' is betrokken op de 
fundamentele gewaarwordingen van genot en pijn (het gaat hier nog niet om goed 
of slecht in morele zin, dat komt in § 6 aan bod). In De wetten schetst Plato bondig 
hoe de mens in elkaar zit en tot handelen komt. Iedereen bezit in zich twee 
tegengestelde en redeloze raadgevers, die we 'genot' en 'pijn' noemen; daarnaast 
bezit iedereen meningen over de toekomst, die we onder de noemer 'verwachting' 
vatten; de verwachting van pijn noemen we 'vrees', die van het tegengestelde 
'vertrouwen' of 'gerustheid'18, en bovenop dit alles hebben we nog de berekenende 
rede {logismos), die uitmaakt van beter of slechter is {Nom 644c-d). Juist de 
innerlijke afweging is het element dat de menselijke rede toevoegt aan de algemeen
dierlijke beweging van mijden of nastreven. Want uiteindelijk komt het er toch op 
neer dat de mens genot als een 'goed' nastreeft en pijn als een 'kwaad' mijdt, ook al is 
hij in staat eerst ampel af te wegen naar welke kant de belans zal doorslaan, alle 
overzienbare gevolgen in acht genomen. Niemand zou er vrijwillig in toestemmen 
datgene te doen wat niet méér genieten dan pijn lijden tot gevolg heeft", schrijft 
Plato {Nom 663b). 

In Protagoras had Plato laten zien dat het hierbij van alle belang is hoever men bij 
de afweging van pijn en genot vooruitkijkt: een activiteit kan voor een kortzichtig 
iemand aangename gevolgen lijken te hebben, maar op langere termijn nadelig 
blijken te zijn. Dat geldt bij voorbeeld voor activiteiten die doelbewust zijn gericht 
op lichamelijke genietingen, van eten, drinken of seks: elk voor zich kunnen ze voor 
één ogenblik aangenaam zijn, maar in de toekomst ziekte of gebrek veroorzaken, en 
daarom zijn ze uiteindelijk toch slecht {Prot 353c). Goede dingen kunnen dus slecht 
zijn, omdat ze kunnen "uitlopen op leed en je beroven van andere genietingen" 
(353e). Genieten heet een kwaad wanneer het iemand berooft van grotere 
genietingen of wanneer het grotere pijnen veroorzaakt dan erin gelegen genietingen 
(354c). Het omgekeerde is ook het geval: wat op het eerste gezicht slecht lijkt te zijn, 
kan goed blijken te zijn wanneer de langere termijn in acht wordt genomen. 
Gymnastische oefeningen, veldtochten en vervelende medische ingrepen zijn voor 
het ogenblik zeer pijnlijk, maar zijn toch goed voor zover zij uitlopen op genot en op 
de bevrijding en afwending van pijn (354b, 354d). 

Uit dit inzicht - door Epicurus nog eens bondig samengevat19 - volgt de algemene 
handleiding voor alle beslissingen in het leven: "Doe dan als een nauwgezet weger, 
legt het aangename bijeen en leg het smartelijke bijeen, leg ook het nabije en het 
verder weg liggende in de weegschaal en zeg dan wat van beide zwaarder weegt. Als 
ge het aangename afweegt tegen het aangename, kies dan het grotere en meerdere; 
als ge het smartelijke afweegt tegen het smartelijke, kies dan het mindere en kleinere; 
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als ge het aangename afweegt tegen het smartelijke en het aangename zwaarder 
weegt dan het smartelijke - daarbij kan het nabije worden overwonnen door het 
verder weg liggende of het verder weg liggende door het nabije - doen dan die daad, 
waarin het aangename is gelegen. Weegt het smartelijke zwaarder dan het 
aangename, doe het dan niet. Een andere mogelijkheid, mensen, is er toch zeker 
niet?" {Prot356b-c20). 

Het is duidelijk dat Plato kiest voor de overwinning van het verderwegliggende op 
het nabije of momentane, en wel juist omdat daarin het kenmerk ligt van geluk: ons 
geluk gelegen is "in het kiezen en aannemen van grote dimensies en in het vermijden 
en weigeren van kleine" {Prot 356d).21 Nu denkt hij ongetwijfeld al aan zijn eigen 
opvatting van geluk, maar de uitspraak kan ook algemene geldingskracht hebben: 
wie naar geluk streeft denkt hoe dan ook in 'grote dimensies'. Rekening houden met 
de lange termijn ligt immers al besloten in het idee van geluk, zoals ook in het idee 
van gezondheid. Hij beoordeelt steeds of een handeling wel past in de totaliteit van 
zijn geluksplan - dat is het laatste criterium om de goedheid of slechtheid ervan te 
beoordelen. De naar geluk strevende mens bedrijft als het ware een ekonomie van 
pijn en genot, waarbij pijn de post van uitgaven vertegenwoordigt, genot die van de 
inkomsten. Hij tracht zijn leven zo in te richten dat de inkomsten de uitgaven zoveel 
mogelijk overtreffen, en in die winst bestaat juist zijn geluk - hoewel sommige 
filosofen staande zullen houden dat de precieze balans tussen beide het beste is wat 
een mens in zijn leven kan bereiken. 

Het probleem is natuurlijk hoe exact dat berekenen, afwegen of meten van genot 
en pijn - Plato spreekt van de 'kunst van het meten' {Prot 356d) - ooit kan zijn; waar 
het om verschillende soorten genietingen gaat, spelen waardeoordelen in ieder geval 
een rol. Van wezenlijk belang is in ieder geval datât mens tot zo'n afweging in staat 
is, dat hij niet (of althans niet noodzakelijk) is overgeleverd aan het verlangen van 
het moment, maar de tijd kan nemen tot rustig overleg. Het fundamentele conflict 
binnen de mens is dat tussen de onmiddellijkheid van zijn dierlijke en de 
toekomstgerichtheid van zijn redelijke natuur. Tegengestelde strevingen ontstaan 
steeds wanneer de rede {logos) en het lichaamsgebonden verlangen {epithumia) 
tegenover elkaar staan, schrijft Aristoteles, en "dit gebeurt in wezens die een besef 
van tijd hebben (het verstand en verlangen trekken ons immers tegengestelde kanten 
uit, het eerste beveelt ons met het oog op de toekomst, het tweede met het oog op 
het heden; want voor het verlangen wekt het ogenblikkelijk de indruk zonder meer 
aangenaam en zonder meer goed te zijn, vanwege het feit dat het niet de toekomst 
kan zien)" {De An 433b5). Dit innerlijke conflict wordt door Plato geïllustreerd met 
een voorbeeld: wie op voorschrift van de dokter bittere medicijnen slikt wil eigenlijk 
niet wat hij op dat moment doet, maar hij wil het verderweg liggende doel, namelijk 
gezondheid {Gorg 467c, vgl. 478b-c). Zonder de dwang van de rede zich op de 
toekomst te richten zou geluk ondenkbaar zijn, zoals we in het begin van §3 hebben 
gezien, in het citaat van Leibniz. 

Hoe verhouden de beide vormen van overleg zich nu tot elkaar? In het tweede 
geval (Hobbes' deliberation) lijkt het te gaan om de vraag of'men - in het licht van 
een algemeen levensdoel - een bepaalde handeling al of niet moet verrichten. Dit 
overleg heeft dan betrekking op alle voornemens, verlangens, verleidingen en kansen 
die zich in het leven voortdurend aandienen. De rede heeft dan een handhavende of 
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bewakende functie: zij moet ervoor zorgen dat alleen tot handelen wordt overgegaan 
als dat naar verwachting zal bijdragen tot het geplande geluk, zodat de continuïteit 
van het genot zoveel mogelijk wordt gehandhaafd. In die zin schrijft Epicurus dat 
men aan alle verlangens de vraag moet richten: wat zal mij ten deel vallen als wordt 
verwezenlijkt wat door mijn begeerte wordt verlangd, en wat als het niet wordt 
verwezenlijkt?22 In het andere geval, Aristoteles' bouleusis, lijkt het te gaan om de 
vraag hoe men een bepaald doel, als het eenmaal is goedgekeurd door de rede, het 
beste kan bereiken. Maar in de praktijk zijn de twee vormen van overleg nauwelijks 
te scheiden. Bij het speuren naar de middelen om een gesteld doel te bereiken vindt 
immers ook een voortdurende afweging plaats van 'goed' en 'kwaad'. Welk middel 
zal de minste pijn opleveren? Heiligt het doel wel de middelen? Overweegt de pijn 
die de mogelijke middelen veroorzaken (bijvoorbeeld inspanning) niet het genot dat 
van het doel wordt verwacht? In dat geval zal alsnog van de beoogde handeling 
worden afgezien. Andersom speelt in de afweging of men een verlangen al dan niet 
moet bevredigen de factor van de benodigde middelen een rol. Als de aanschaf van 
een felbegeerde auto, hoezeer overigens ook passend in iemands opvatting van 
geluk, tot bankroet zal leiden ziet een verstandig mens er toch maar van af, omdat 
de pijn van het bankroet in zijn ogen altijd nog groter is dan het genot van de auto. 

5. De drie leefwijzen en de driedeling van de ziel 

Over de algemene, formele omschrijving van geluk als 'duurzaam genot' zijn alle 
filosofen het wel eens, en ze gaan er ook vanuit dat de andere mensen het erover 
eens zijn. Dat geldt ook voor de gelijkstelling van geluk met 'goed leven' {eu zèn) of 
'het goed maken' (eu prattein); daarover bestaat geen verschil van mening, merkt 
Aristoteles op, terwijl er wel degelijk wordt getwist over de vraag wat geluk nu 
eigenlijk inhoudt, de grote massa (hoi polloi, 'de velen') denkt er heel anders over 
dan de wijzen (hoi so foi). De 'velen' denken dat geluk bestaat in iets eenvoudigs en 
voordehandliggends, zoals lichamelijk genot, rijkdom of eer, ieder weer wat anders; 
vaak vereenzelvigt eenzelfde mens geluk met verschillende dingen, met gezondheid 
als hij ziek is, met rijkdom als hij arm is (üyV1095a20-25). Er zijn zoveel meningen 
over geluk, concludeert Aristoteles, dat het vruchteloos zou zijn ze allemaal te 
beschrijven. Hij wil zich daarom beperken tot de meest gangbare meningen (letterlijk 
staat er: die het meest boven komen drijven) (1095a30). 

Deze meningen nu kunnen volgens hem worden afgeleid uit de drie meest 
prominente leefwijzen: de bios apolaustikos, het leven gewijd aan lichamelijk genot, 
de biospolitikos, het leven gewijd aan politieke activiteit, en de bios theorètikos, het 
leven gewijd aan filosofische contemplatie. Degenen die voor deze leefwijzen kiezen 
stellen geluk of 'het goed' gelijk met respectievelijk lichamelijk genot, met eer en met 
de activiteit van het contempleren (BN 1095b 15-20). In die twee laatste leefwijzen 
gaat het uiteraard ook om genot, maar dan niet het lichamelijke, dat zo vaak met 
genot als zodanig wordt verward; eer en contemplatie verschaffen een heel eigen 
vorm van genot. Het is juist de voorkeur voor een bepaalde vorm van genot die de 
keuze voor een leefwijze bepaalt. In dit vermogen te kiezen onderscheidt de mens 
zich van de dieren: bij de dieren hebben de soorten elk hun eigen vorm van genot, 
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maar bij de mens is er ook binnen de soort een groot verschil in favoriete 
genietingen CZ?JV1176a5-10). 

Door te zeggen dat hij slechts de drie belangrijkste leerwijzen noemt suggereert 
Aristoteles dat er een zekere willekeur in zijn opsomming zit. Maar in feite voegt hij 
zich in een reeds al lang bestaande traditie die, wat de filosofie betreft, wellicht haar 
oorsprong vindt bij Pythagoras. Cicero noemt Plato's leerling Heraclides van Pontus 
als bron van een onderhoud dat Pythagoras zou hebben gehad met Leon, koning 
van de Flasiërs.23 Op Leons vraag wat filosofen zijn zou Pythagoras hebben 
geantwoord met de metafoor van de Olympische Spelen, waar drie soorten mensen 
zijn te onderscheiden. Ten eerste de atleten, die dingen naar eer en naar de roem van 
de lauwerkrans, ten tweede degenen op winst uit zijn en zich willen verrijken op de 
tijdens de Spelen gehouden markt, en ten slotte degenen die alleen maar zijn 
gekomen als toeschouwer, om te zien wat er gebeurt en op welke manier. Zo zijn er 
in het werkelijke leven mensen die de roem of het geld dienen, maar er zijn er ook 
enkelen die dat alles minachten geringschatten en de natuur der dingen bestuderen -
dat zijn de filosofen, de minnaars van de wijsheid. 4 

Er is een verschil tussen deze driedeling en die van Aristoteles: waar in het eerste 
geval sprake is van mensen die naar geld verlangen, heeft Aristoteles het over 
degenen die naar lichamelijke genietingen verlangen. Hij maakt na zijn opsomming 
van de drie bioi wel gewag van een vierde leefwijze, die bestaat in handel en 
geldverdienen, maar meteen verwerpt hij het doel daarvan, rijkdom, als een 
mogelijk geluksgoed, omdat zij alleen dient als middel tot iets anders (£/V1096a5). 
Op dit verschil kom ik straks terug; voorlopig zij opgemerkt dat in veel andere 
opsommingen lichamelijk genot en rijkdom elk apart worden genoemd. 

Deze verlangens dienen te worden opgevat als algemene categorieën. Zo 
beschouwt chevalier de Jaucourt in zijn artikel Désir in de Encyclopédie de 
verlangens naar rijkdom, eer en zinnelijke genietingen (de wijsheid valt hier buiten 
de boot) als "drie algemene klassen van verlangens, die uiteenvallen in een oneindig 
aantal soorten". Opvallend is dat deze klassen of categorieën gedurende de hele 
periode die de filosofie van het geluk beslaat grotendeels overeenstemmen. Er lijkt 
zich vanaf het begin van de westerse moraalfilosofie een vaste canon te hebben 
ontwikkeld die hooguit variaties toelaat. We kunnen twee niveaus aanwijzen 
waarop deze indelingen zijn verankerd in de realiteit - de realiteit zoals de filosofen 
die zagen. 

Het eerste is het sociologische niveau. Met name aan de verlangens naar eer en 
naar rijkdom, die ook vaak als paar worden genoemd, lijkt een traditionele indeling 
van de maatschappij in hogere en lagere klassen, aristokratie en burgerij ten 
grondslag te liggen. Het verlangen naar zinnelijke genietingen (al of niet in 
combinatie met het verlangen naar rijkdom) wordt meestal aan de grote massa 
toeschreven, ook al deelt zij die voorkeuren weer met de machtigen der aarde, zoals 
Aristoteles opmerkt. Het verlangen naar wijsgerige kennis valt buiten dit 
klassenonderscheid. Het is, sociologisch gezien, veeleer te vinden bij de 
maatschappelijke buitenstaander (als zodanig beschouwden veel filosofen zich ook, 
zeker in de Oudheid). 

Daarnaast is er het psychologische niveau. De driedeling van leefwijzen vindt dan 
een basis in een driedeling van de menselijke ziel, die voor het eerste vinden is bij 
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Plato, in boek 4 van Politeia. Binnen de menselijke ziel onderscheidt hij drie delen 
of elementen van de ziel: het epithumètikon (van epithumia, (lichamelijke) 
begeerte), dat bij alle dieren aanwezig is, het thumoëides (van thumos, woede, drift, 
(hartstochtelijke) opwelling), alleen te vinden bij hogere diersoorten, en het 
logistikon (van logizomai, denken, berekenen), dat alleen by mensen voorkomt (Pol 
439d-441c). Hij geeft ze bovendien elk een plaats in het lichaam: het epithumètikon 
zetelt in de buik, het thumoëides in de borst, het logistikon in het hoofd, reden 
waarom we in het vervolg ook wel zullen spreken van "buikziel', 'borstziel' en 
'hoofdziel'. Als Aristoteles over de drie door hem genoemde leefwijzen opmerkt dat 
ze zich van de andere onderscheiden doordat ze op een of andere wijze kunnen 
worden beargumenteerd (EN 1095a30), zou hij op deze driedeling van de ziel 
kunnen doelen, die immers een theoretische grondslag biedt en die hij impliciet ook 
vaak zelf hanteert, ondanks zijn kritiek. 

In boek 9 van de Politeia legt Plato uitdrukkelijk het verband tussen beide 
driedelingen (580d-583a, 588b-592). Aan elk van de drie delen beantwoordt een 
aparte, onherleidbare vorm van verlangen, en een aparte, onherleidbare vorm van 
genot. De vraag welk van deze elementen in een bepaald individu de overhand heeft 
is bepalend voor diens keuze voor een bepaalde leefwijze (581b-c). Zo bestaan er 
drie menstypen, die elk hun eigen leefwijze het aangenaamst vinden en niet of 
nauwelijks begrijpen wat er nu zo aantrekkelijk is aan de overige leefwijzen (581c-e). 
De keuze voor een leefwijze wordt dus - althans ten dele - bepaald door iemands 
psychische constitutie of 'karakter'; naast nature speelt echter ook nurture (dus de 
omgevingsfactor) een rol.27 

Het epithumètikon wordt door Plato gedefinieerd als "datgene waarmee [de ziel] 
zinnelijke liefde koestert en honger en dorst heeft"; het is verstoken van rede (Pol 
439d). De lichamelijke begeerten (epithumia) vormen een aparte klasse van 
verlangens (437d). Het epithumètikon heeft dus betrekking op de behoeften van buik 
en onderbuik, waarvan de bevrediging onontbeerlijk is voor de verrichting van de 
twee taken die de natuur de mens heeft gesteld: zelfbehoud en behoud van de soort. 
Maar daar blijft het niet bij. Eigenlijk is dit deel van de ziel te veelvormig om er één 
naam aan te geven, schrijft Plato: het wordt epithumètikon genoemd wegens de 
hevigheid van de begeerten die te maken met eten, drinken en seks, maar het zou 
ook ülochrèmaton ('dat wat belust is op rijkdom of geld', 'het hebzuchtige element') 
kunnen worden genoemd, omdat die begeerten meestal worden bevredigd door 
middel van geld (Pol 580e). (Het voorvoegsel filo- drukt, zoals Aristoteles opmerkt, 
de uitgesproken voorkeur uit die iemand voor een bepaalde zaak heeft, omdat die 
zaak hem genot verschaft.28) Indirect gaat het dus om de bevrediging van dezelfde 
soort begeerte, maar dan door tussenkomst van een door de rede bedacht middel, 
het geld. In het algemeen is de buikziel de zetel van verlangens die gericht zijn op 
het lichaam en materiële zaken; ook het verlangen naar luxe kan ertoe worden 
gerekend. Plato noemt de buikziel ook het ßlokerdes, 'dat wat belust is op winst, nut 
of voordeel (kerdos)'; het genot en de voorliefde van dit element zijn immers op 
voordeel gericht (Pol 581a). Ook hier gaat het om een materiële behoefte. In De 
wetten gebruikt Plato de term kerdos in een passage over de niets en niemand 
ontziende manier waarop individuen naar rijkdom streven, geheel uit eigen belang, 
namelijk ter vervulling van hun behoeften aan allerlei soorten eten en drinken en alle 
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vormen van seksueel genot (Nom 83 ld/e). 
Het verlangen naar eer (time) wordt door Plato herleid tot het thumoëides. 

Metaforisch gesproken is dit element de leeuw in de mens (Pol 589-90). Het is 
evenzeer van rede verstoken als het vorige en komt tevens voor bij de dieren, althans 
bij de hogere. In de eerste plaats is deze borstziel de zetel van woede of 
verontwaardiging (thumos), en daardoor de bron van de natuurlijke moed, de 
onbevreesheid die nodig is om de strijd aan te gaan. Geen hond of paard of welk 
dier ook zal moedig zijn als het niet door thumos is bevangen; woede maakt dier of 
mens onoverwinnelijk (aèttètos, van geen nederlaag willende weten).29 De borstziel 
is onontbeerlijk in de strijd om het eigen bestaan, zoals Aristoteles opmerkt: dieren 
worden door thumos gedreven wanneer ze gewond of bang zijn; ze vallen niet aan 
wanneer ze zich in een bos of moeras bevinden en in de gelegenheid zijn te 
vluchten, maar alleen wanneer ze in het nauw worden gedreven (£/V1116b25/30). 
Maar niet alleen de drang tot zelfbehoud, ook de drang tot behoud van het eigen 
nakroost maakt strijdvaardig; ik hoef alleen maar te herinneren aan Plato's 
opmerking in Symposium, dat dieren bereid zijn zware strijd te leveren omwille van 
hun jongen, zelfs tegen een veel sterkere partij (207b, zie § 2). 

Naast deze primaire eigenschap van de borstziel, de wedijver of de belustheid op 
overwinning (filonikia) kenmerkt zij zich ook door de gehechtheid aan eer 
(ßlotimia) (Pol548c, vgl. 550b, 586c-d), dat wil zeggen naar het bezit van een goede 
reputatie (58la-b). Wie naar eer verlangt verlangt naar waardering door anderen, 
om zijn persoon of om zijn verdiensten. Het thumoëides is dus kennelijk ook de 
zetel van de behoefte aan waardering. Die behoefte lijkt al besloten te liggen in de 
eerste functie, het verschaffen van moed voor het levensbehoud. Want bedreiging 
van het eigen leven door anderen is aantasting van de waarde die dier of mens aan 
zichzelf 
hecht op grond van zijn natuurlijke zelfliefde, of aan het nakroost, op grond van de 
even natuurlijke ouderliefde. Men ontsteekt in woede wanneer het gevoel van 
eigenwaarde wordt aangetast - 'verontwaardiging' is in dit verband een passende 
vertaling van thumos, zoals F. Fukuyama opmerkt.30 Bij de mens hoeft het niet 
meer alleen om een aanslag op zijn leven te gaan: "wannneer de rede of verbeelding 
duidelijk heeft gemaakt dat er sprake is van een grove belediging (hubris) of een 
vorm van minachting (oliguria, van oligos, klein, gering), reageert woede (thumos) 
meteen heftig, alsof zij tot de conclusie is gekomen dat zij tegen zoiets ten strijde 
behoort te trekken" (£7V1149a30, vgl. Pol 132S&0). Ook Hobbes zal woede en strijd 
met geringschatting in verband brengen; mensen, of althans veel mensen, zijn 
volgens hem bijzonder gauw op hun teentjes getrapt (DHXU,4; Levl,\3 p.64). Een 
nauwverwante oorzaak van woede of verontwaardiging is het gevoel onrecht te 
worden aangedaan (Plato Tim 70b, Aristoteles ENI 135b25). 

Het verlangen naar rijkdom kan ook met deze bron van genot worden verbonden. 
Aristoteles herleidt het verlangen naar rijkdom, samen met het verlangen naar 
macht (dunasteia), tot de behoefte aan eer: beide worden gekozen vanwege de eer, 
en de bezitters ervan willen tenminste om die zaken worden geëerd; daaruit volgt 
ook dat iemand die weinig waarde hecht aan eer (dat wil zeggen aan eerbewijzen als 
louter uiterlijk goed) ook weinig waarde hecht aan rijkdom of macht (iJ7V1124al5). 
We moeten hier denken aan het verlangen naar aanzien of status. Men wil dan met 
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zijn rijkdom pronken voor de buitenwereld, een gedrag waarvoor Thorstein Veblen 
in zijn baanbrekende studie The Theory of the Leisure Class (1899) de term 
conspicuous consumption (in het oog lopende consumptie, duurdoenerij) 
introduceerde. In luxegoederen (dure maaltijden, kleding, behuizing) zijn deze 
statusgerichte consumptie en de consumptie omwille van het levensbehoud moeilijk 
te scheiden. 

Het derde element in zijn driedeling noemt Plato het logistikon, het vermogen tot 
redelijk denken. Het al of niet bezitten van het denkvermogen wordt door Plato, 
Aristoteles en de andere filosofen zo wezenlijk geacht dat het zelf weer een criterium 
wordt voor een tweedeling van de menselijke ziel, in een redelijk en een niet-redelijk 
deel (vgl. Aristoteles De An 432a25-b5). Tot het laatste horen dan beide 
eerdergenoemde delen van de ziel, die zich uiten in vormen van affect of 
aandoening {pathos), in tegenstelling tot de rede, logos (EN Ill7à5, De An 403a5). 
Ook het denkvermogen is de bron van een eigensoortig genot, dat van theoretische 
kennis of wijsheid; het kan, schrijft Plato, daarom tevens het ßlosofon (wat belust is 
op wijsheid) of Blomathes (wat belust is op leren of kennis) worden genoemd (Pol 
581b). 

Dit grote onderscheid in terminologie lijkt overeen te komen met een wezenlijk 
functioneel onderscheid binnen de rede zelf. Dat wordt duidelijk bij Aristoteles, de 
grote systematicus. Hij maakt binnen de redelijke ziel een onderscheid tussen het 
deel dat naar wetenschappelijke of wijsgerige kennis streeft (epistèmonikon) en het 
deel dat berekenend denkt of beraadslaagt (logistikon), dat dan dus een deel van het 
rede-hebbende deel van de ziel is (.HV1139a5-10). Elders noemt hij dit vermogen 
dan ook het bouleutikon, dat wat beraadslaagt.31 Dit onderscheid binnen de rede 
komt overeen met dat tussen het praktische en het theoretische denkvermogen of 
rede (De An 432a25, Pol 1333a25).32 Binnen de praktische rede kan weer een 
onderscheid worden gemaakt tussen 'maken' (poièsis) en 'handelen' (praxis) (EN 
1140a0). Al het denken, vat Aristoteles samen, is öf praktisch (praktikos), óf 
scheppend (poiètikos), óf beschouwend (theôrètikos) (Met 1025b25). 

Op grond van deze driedeling zal in het vervolg van dit boek worden gesproken 
van 'praktische', 'productieve' en 'theoretische rede'. De eerste twee denkvormen 
vallen onder de 'praktische' rede in de ruime zin van het woord. Ook het maken van 
dingen is immers een vorm van berekenend of beraadslagend denken, het bedenken 
van middelen om een bepaald doel te bereiken. Het gaat hier om vormen van 
technè, methode, kunstvaardigheid, techniek (EN 1140al0). In de beperkte 
betekenis doelt 'praktisch' op al het handelen dat wordt bestudeerd door de antieke 
discipline van de moraalfilosofie: al het handelen dat te maken heeft met 
zedelijkheid, met sociaal verkeer, politieke activiteit en - in het verband van onze 
studie - de inrichting van het eigen leven, met geluk als laatste doel (hoewel we ook 
hier van 'maakbaarheid' en technè kunnen spreken, zou Plato opmerken33). 

Het grote verschil tussen praktisch en theoretisch denkvermogen (nous) is dat het 
laatste niet denkt over wat er moet worden aangedaan, en ons dus niet zegt wat 
moet worden gemeden of nagestreefd (De An 432b25). De mens is kennelijk in staat 
tot een strikt beschouwelijke houding, waarbij elke overweging van praktisch nut 
achterwege blijft. Het zou denkbaar zijn dat ook dieren al een dergelijke houding 
kennen, maar dan op het niveau van de zintuigen en dat van de verbeeldingskracht. 
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Esthetische en filosofische contemplatie zyn volgens Aristoteles namelijk nauw 
verwant, omdat het denkvermogen in dezelfde lijn ligt als de vermogens tot 
waarneming en verbeelding, waarover ook de dieren al beschikken (zie bijv. De An 
428a5-20, 428b0, 429a5). Hij laat er echter geen misverstand over bestaan dat dieren 
niet tot een zuiver beschouwelijke houding in staat zijn. Dieren ontlenen geen genot 
aan hun zintuigen, of alleen in afgeleide, bijkomstige zin. Honden scheppen geen 
genot in de geur van hazen maar in het verorberen daarvan; de geur zorgt er alleen 
voor dat ze de hazen opmerken (£Anil8al5-20). Zo geniet een leeuw niet van het 
loeien van een rund, maar van het vooruitzicht van het eten van rundervlees; hij lijkt 
het geluid van het loeien aangenaam te vinden, maar alleen omdat het hem vertelt 
dat er een prooi in de buurt is. Evenmin geniet hij bij het zien van een hert of een 
wilde geit, maar omdat hij een maaltje zal hebben (ib.). Bij dieren staan de zintuigen 
dus nog geheel in dienst van de primaire verlangens, en zijn ze gericht op de dubbele 
beweging van mijden en nastreven. Pas bij de mens kunnen waarneming, 
verbeelding en denken zich losmaken van de dienstbaarheid aan het streefvermogen 
(orektikori), en een eigen leven gaan leiden, doordat de activiteit ervan zelf een bron 
van genot wordt. Contemplatie is dus vreemd aan de dieren, maar dat betekent nog 
niet dat ze specifiek menselijk is. Volgens Aristoteles en andere filosofen is zij zelfs 
bij uitstek de activiteit die het geluk van God, goden of engelen uitmaakt, en kan de 
mens door te contempleren dit goddelijk geluk benaderen. 

Door latere filosofen wordt de driedeling van de ziel door Plato en Aristoteles niet 
uitdrukkelijk overgenomen, al was het alleen omdat de opvattingen over de ziel of 
psyche veranderden. Maar ook in hun geschriften vinden we toch steeds dezelfde 
drie onderling onherleidbare verlangens en bronnen van genot terug. Ook de 
gedachte van menstypen, op grond van het overheersende verlangen, was een lang 
leven beschoren. De platonisch-aristotelische psychologie heeft dus aan het begin 
gestaan van een lange traditie, zoals in het vervolg van dit boek zal blijken. 

6. Geluk en moraal 

Vanaf de Oudheid tot Immanuel Kant is in de filosofie het thema van het geluk 
onlosmakelijk verweven met dat van zedelijkheid, in de ene wijsgerige discipline van 
de ethiek of moraalfilosofie. De Ethica Nicomachea van Aristoteles begint met een 
uitvoerige verhandeling over geluk; binnen dat kader vinden vervolgens de 
beschouwingen plaats over het zedelijk handelen, dat uitgaat van het onderscheid 
tussen goed en slecht. Aristoteles maakt ook duidelijk waar die verwevenheid op 
gegrond is: zedelijk gedrag heeft nu juist betrekking op het genot en de pijn die 
gepaard gaan met elke aandoening en elke handeling (£/V"1104b5,10). Dat blijkt al 
hieruit dat pijn een middel is tot straf voor ondeugdelijke daden; pijn werkt dan als 
een soort medicijn (1104M5). Welnu, streven naar genot en mijden van pijn maken 
de kern uit van ons geluksstreven. De introductie van de morele factor in de theorie 
van het geluk komt dan neer op een onderscheid in genietingen en pijnen: het maakt 
alle verschil welke genietingen worden nagestreefd, welke pijnen worden gemeden 
(en ook op welk moment dat gebeurt, en op welke manier). Het komt erop neer dat 
men in een toestand van morele deugdzaamheid doet wat het beste is met 
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betrekking tot genot en pijn, in een toestand van morele slechtheid het tegendeel 
OE/V1104b25). 

Naast het onderscheid tussen 'goed' en 'kwaad' in de neutrale zin, die alleen 
worden bepaald door de mate van genot of pijn (zie §2), voegt zich nu ook het 
onderscheid tussen 'goed' en 'kwaad' in morele zin. Bij de meeste filosofen zijn de 
gelukstheorieën nauw verweven met hun morele opvattingen over goed en kwaad, 
soms zo nauw dat ze de term 'geluk' eigenlijk alleen van toepassing achten op de 
toestand van de zedelijk-goede mens. Plato's opvatting dat wie niet goed is ook niet 
gelukkig {Nom 661e) kan zijn treffen we nog aan bij Rousseau. Uitgerekend 
Augustinus, voor wie geluk en morele goedheid in hun hoogste vorm volledig 
samenvallen, wijst op de beperking van die monopolisering van het begrip 'geluk': 
"Zeker, iemand die geniet van wat hij liefheeft, is daarom nog niet meteen gelukkig; 
velen immers zijn ongelukkig door hun liefde voor wat geen liefde verdient en ze 
worden alleen nog maar ongelukkiger als zij daarvan genieten. Toch is niemand 
gelukkig als hij niet geniet van wat hij liefheeft. Ook degenen immers die niet-
beminnenswaardige dingen liefhebben, beschouwen zich niet als gelukkig vanwege 
die liefde, maar vanwege de genieting van het beminde" {CD VIII,8, p.370). De 
filosoof kan weliswaar op morele gronden menen dat een slecht mens niet gelukkig 
is, maar dat neemt niet weg dat zo iemand zich wel degelijk als gelukkig beschouwt, 
wanneer hij het door hem gewenste genot smaakt. 

Zo lijkt een 'moraline-vrije' gelukstheorie mogelijk te zijn. Maar zelfs als we de 
eigen morele (voor)oordelen van de filosofen buiten beschouwing laten kunnen we 
niet heen om hun constatering dat mensen in de poging hun geluksstreven te 
bevredigen doorgaans wel degelijk rekening houden met morele waarden. Die 
worden verdisconteerd in de afwegingen die ze maken, en dat veronderstelt dat de 
twee niveau's van 'goed' en 'kwaad' toch op een of andere manier te vergelijken zijn. 
Aristoteles duidt daarop als hij opmerkt dat ook het 'zedelijk goede' {to kalori) weer 
aangenaam blijkt te zijn (ü7V1104b35).34 Deugdzaam gedrag kan dus ook zelf een 
bron van genot zijn, en bijdragen aan iemands geluk; in die zin is niet alleen de 
theoretische maar ook de praktische (morele) rede een aparte bron van genot. 
Iemand die op dit bepaalde genot uit is noemt Aristoteles een ßlaretos, een 
liefhebber van deugd, zoals er ook paarden- of theaterliefhebbers zijn {EN 1099a 10). 
Juist het feit dat men genoegen schept in de uitoefening van een bepaalde morele 
deugd is volgens Aristoteles een teken dat men de duurzame dispositie daartoe heeft 
verworven, dat men met andere woorden (in dat opzicht) deugdzaam is. Wie zich 
verre houdt van lichamelijke genietingen en daar blij mee is kan 'ingetogen' {sôfrôri) 
worden genoemd; wie gevaar trotseert met genoegen, of althans zonder pijn, is 
'moedig' (.£7VT104b5). Maar morele deugdzaamheid is volgens hem, en volgens de 
meeste andere filosofen, slechts voor weinigen weggelegd; de grote massa heeft geen 
flauw idee van wat zedelijk-goed en waarachtig aangenaam is; van nature zien ze 
niet af van slechte daden omdat ze schandelijk zijn, maar omdat ze straffen met zich 
meebrengen {ENI 179M0-15). 

Voor zulke mensen geldt dus maar één norm, die van genot en pijn zonder meer. 
Dat is de levenshouding van het hedonisme.35 Als zulke mensen deugdzaam gedrag 
vertonen is dat niet uit ware deugdzaamheid, maar uit angst, hetzij voor een slechte 
reputatie, hetzij voor de sancties die op wetsovertredingen staan. Want er is, althans 
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voor mensen die in staatsverband leven, altijd nog de dwang van de wet, die 
uitmaakt welk gedrag goed of slecht is, niet voor de mens als moreel wezen maar 
voor de mens als staatsburger. Volgens Plato, in het vervolg van een in § 4 gegeven 
citaat, is 'wet' de naam die wordt gegeven aan de berekening {logismos) van wat 
beter en slechter is, wanneer die berekening een algemene verordening van de staat 
is geworden (Nom 644d). De wet gehoorzamen is heel wat anders dan handelen uit 
zedelijk besef. Een goede burger hoeft nog geen goed mens te zijn. Zelfs een volk 
van duivels kun je nog in staatsverband laten samenleven, zal Kant opmerken. 

Daarnaast is de bekommernis om een goede reputatie een reden om althans de 
schijn van deugdzaamheid te wekken. Dat vergemakkelijkt immers de omgang met 
andere mensen, en dus het functioneren binnen de samenleving. De meeste filosofen 
beschouwen dit als een schijnmoraal, die uiteindelijk alleen maar dient om andere 
mensen des te beter te kunnen gebruiken voor eigen doeleinden, en louter een 
kwestie is van slimheid, Weltklugheit, om een woord van Kant te gebruiken. Voor 
ware moraal is nodig dat een handeling geschiedt vanuit een inzicht in het goede, en 
vanuit een innerlijke overtuiging dat men dit goede moet betrachten. De 
tegenstelling tussen schijn en waarachtigheid, tussen een 'uiterlijke' en een 'innerlijke' 
moraal zullen we in dit boek regematig terugvinden. 

Een begrip dat in dit verband van groot belang en ook een aanzienlijke rol zal 
spelen in dit boek is 'eigenliefde', dat ik al in §1 heb onderscheiden van de natuurlijke 
'zelfliefde'. De termen voor beide vormen van liefde lopen bij de diverse filosofen 
zeer uiteen, maar het bedoelde onderscheid is bij elk van hen te onderkennen, zeker 
vanaf Aristoteles en vermoedelijk al bij Plato. Zelfliefde is een kenmerk van het 
dierlijke leven als zodanig, maar alleen de mens kan eigenliefde bezitten, omdat 
alleen hij als redelijk wezen tot moreel handelen in staat is. 'Eigenliefde' is de 
aanduiding van zelfzucht, van wat Kant "moreel egoïsme" noemt: de neiging zijn 
eigen belangen te dienen met gebruikmaking van anderen, of zelfs ten koste van 
anderen. Achter die neiging gaat een gevoel van superioriteit, een (te) hoge 
zelfwaardering verborgen, die ook de gangbare betekenissen van ''amour-propré en 
'eigenliefde' tot uiting komt.36 Men acht zich meer waard dan andere mensen. 
Daarom is eigenliefde een "relatief gevoel", in de woorden van Rousseau, die het 
onderscheid tussen zelfliefde (amour de soi) en eigenliefde (amourproprë) het meest 
gedetailleerd heeft uitgewerkt (zie hoofdstuk 6 § 4). Eigenliefde berust op de neiging 
zich met anderen te vergelijken, en is in die zin een 'sociaal' gevoel. Deze 
vergelijking heeft uiteindelijk steeds betrekking op het geluk, waar alle mensen naar 
streven. Men wil aan anderen superieur zijn in geluk. Zo wordt eigenliefde de bron 
van afgunst en wedijver, en daarmee van het morele kwaad in de samenleving. 

Rousseau's tijdgenoot baron d'Holbach merkt op dat de mensen "door een 
onherroepelijke wet van het noodlot worden gedwongen ontevreden te zijn met hun 
lot, pogingen te doen het te veranderen, elkaar te benijden om een geluk dat geen 
van hen volmaakt geniet".37 Democritus, tijdgenoot van Socrates en wegbereider 
van de filosofie van het geluk, wees al op de noodzaak zich hoe dan ook te 
onttrekken aan deze heersende competitiedrift, die de misdaad in de hand werkt. Je 
moet, houdt hij zijn lezers voor, tevreden zijn met wat je hebt en weinig aandacht 
besteden aan dingen die naijver en bewondering opwekken, want anders ga je je 
alleen maar ellendig voelen. Wie immers de vermogenden en door de andere 
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mensen gelukkig geprezenen bewondert en elk uur van de dag aan hen denkt wordt 
gedwongen steeds weer iets nieuws te ondernemen, totdat hij dingen gaat doen die 
bij de wet verboden zijn. "Daarom moet men < wat men niet heeft > niet najagen, 
maar blij zijn met < wat men heeft > door het eigen leven te vergelijken met dat van 
hen die het minder hebben, en bij de gedachte aan wat zij te verduren hebben moet 
men zichzelf gelukkig prijzen, omdat men het zoveel aangenamer heeft dan zij en 
zoveel prettiger leeft. Als je aan die opvatting vasthoudt, zul je een blijmoediger 
leven hebben en heel wat boze dingen in je leven wejagen: jaloezie, afgunst en 
kwaadwilligheid".38 Dit is geen oproep tot leedvermaak maar tot tevredenheid met 
het eigen 'lot', door de juiste keuze van het vergelijkingsmateriaal.39 

Het competitieve element in het streven naar geluk vormt een steeds terugkerend 
thema in dit boek. In hun hebzucht, eerzucht en heerszucht maken volgens de 
filosofen de meeste mensen elkaar het leven zuur. En daarin ligt nog een andere 
reden waarom geluk en moraal moeilijk los van elkaar worden gezien: de eigenliefde 
van de een kan de ander leed berokkenen, en hem ongelukkig maken. De grootste 
bron van het ongeluk van de mensen is het kwaad dat zij elkaar aandoen, zal 
Schopenhauer opmerken. Vandaar ook dat de filosofen steeds hameren op de 
vormen van geluk die zich onttrekken aan afgunst en strijd. 

B 

7. De vervolmaakbaarheid van de menselijke soort 

In het vorige deel van dit hoofdstuk werd het streven naar geluk als een algemeen-
menselijke eigenschap beschouwd - de mens is het dier dat naar geluk streeft. Nu 
beweert geen enkele van de in dit boek besproken filosofen dat de mens sinds zijn 
ontstaan altijd hetzelfde wezen is gebleven. Integendeel, ze geven allemaal te 
verstaan dat de mens een historisch wezen is. De dierlijke natuur van de mensheid 
blijft weliswaar onveranderd, maar haar specifiek menselijke natuur, die besloten ligt 
in de rede, maakt een enorme ontwikkeling door, zodanig dat mensen in 
verschillende stadia van die ontwikkeling ook zich ook voordoen als heel 
verschillende wezens, met verschillende doeleinden. In alle tijdperken van de 
mensheid, schrijft Kant, vindt een geluk plaats dat precies in overeenstemming is 
met de denkbeelden en met het gewend-zijn van het schepsel aan de 
omstandigheden waarin het is geboren en opgegroeid (RHI, p.45). 'Geluk' is hier in 
de ruime zin van het woord gebruikt. Want bij alle filosofen zijn aanwijzingen te 
vinden dat het verlangen naar 'geluk' in de beperkte zin, als een welbewust streven 
dat de keuze voor een eigen leefwijze en de planning van de eigen levenstijd 
impliceert, nu juist niet in alle tijdperken van de mensheid heeft plaatsgevonden. Of 
beter nog: niet plaats heeft kunnen vinden, omdat de mens in de vroegere stadia van 
de geschiedenis nog niet in staat was een dergelijk verlangen te koesteren, zowel 
vanwege de omstandigheden waarin hij verkeerde als vanwege de beperkingen van 
zijn intellect. 
De laatste reden wordt begrijpelijk als we bedenken dat geluk in de beperkte zin 
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van het woord altijd een door de rede gevormd begrip is - dieren streven niet naar 
geluk omdat ze geen rede hebben. Maar zijn alle mensen dan redelijke wezens? Die 
vraag moet, volgens de filosofen, met ja en nee worden beantwoord. 'De' mens is 
een redelijk wezen, maar dat wil nog niet zeggen dat in alle individuele mensen de 
rede gelijkelijk voorhanden is. De rede is geen vermogen dat kant-en-klaar is 
gegeven, maar dat zich nog moet ontwikkelen tot wat het aanvankelijk alleen in 
aanleg is. De beroemde definitie van de mens als een animal rationale, die teruggaat 
op Aristoteles, is daarom niet helemaal terecht. Kant is preciezer: de mens kan, als 
animal rationabile, een dier dat door een gave van de natuur in staat is tot rede, van 
zichzelf een animal rationale, een redelijk dier maken (ApH32l-2). 

Aristoteles zelf zou de eerste zijn om deze correctie te onderschrijven. Zoals 
de ontwikkeling van het lichaam voorafgaat aan die van de ziel als geheel, schrijft 
hij in de Politica, zo gaat de ontwikkeling van het niet-redelijke deel van de ziel 
vooraf aan die van het redelijke deel; terwijl hartstocht {thymos), lichamelijke 
begeerte {epithymia) en wens in kinderen meteen vanaf de geboorte bestaan, komen 
rede en verstand pas op naarmate ze ouder worden {Pol 1334b20). Maar die 
ontwikkeling is niet willekeurig of toevallig; rede en verstand zijn het doel van onze 
natuurlijke groei (1334M5). Daarbij moeten we denken aan een eerdere opmerking 
in hetzelfde boek, namelijk dat de natuur van iets (of het nu een mens, een paard of 
een huishouden is) een doel is, omdat we als de natuur van elk ding datgene 
beschouwen wat het is als zijn ontwikkeling is voltooid (1252b30). In die zin kun je 
zeggen dat de mens van nature een 'redelijk dier' is. 

Deze eigenschap van de rede, als een vermogen dat zich nog geheel kan en 
moet ontwikkelen vanuit een toestand van louter aanleg, wordt door alle filosofen 
onderschreven.40 Maar als in elk individu de rede zich geleidelijk ontwikkelt kan ook 
zijn geluksverlangen, als een redelijk verlangen, pas in de loop der tijd manifesteren. 
Deze ontwikkeling nu vindt niet alleen plaats op het niveau van het individu maar 
ook op dat van de mensheid als geheel, dus als een historisch proces. De mate 
waarin de individuele rede zich kan ontplooien wordt dan bepaald door de 
historische fase waarin het individu leeft. De menselijke soort doet zich voor als een 
soort superindividu, dat dezelfde stadia van kindertijd, jeugd en volwassenheid 
doormaakt als afzonderlijke individuen. Evenals het individu is de menselijke soort 
als geheel in haar beginstadium nog louter in aanleg een 'mens', dat wil zeggen een 
redelijk wezen. Zij is, met andere woorden, nog niet meteen volmaakt, maar 
kenmerkt zich als soort juist door het feit dat zij vervolmaakbaar is. De mens 
onderscheidt zich van het dier, schrijft Rousseau, door het vermogen zich te 
vervolmaken, "een vermogen dat, met hulp van de omstandigheden, 
achtereenvolgens alle andere tot ontwikkeling brengt, en dat bij ons bestaat zowel in 
de soort als in het individu, terwijl het dier na enkele maanden is wat het heel zijn 
leven zal zijn, en zijn soort na duizend jaar is wat zij was in het eerste van die 
duizend jaren" {Dl, p.72). 

Deze gedachte van een historische ontwikkeling en vervolmaking van de 
menselijke soort was gemeengoed in de Oudheid. Aristoteles acht het waarschijnlijk 
dat de eerste mensen leken op de ordinaire, van verstand verstoken mensen uit zijn 
eigen tijd. Daarom, merkt hij op, is het ook onzinnig om te blijven vasthouden aan 
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hun opvattingen - in het algemeen zoeken alle mensen niet naar wat het gebruik was 
bij hun voorvaderen, maar naar wat goed is {Pol 1269a0-5). Wat 'goed' is hangt dus 
af van de tijd waarin de mens leeft; de waarden van de eerste mensen voldoen niet 
meer voor de eigentijdse Atheners. De gewoonten of wetten uit oude tijden waren 
uitermate simpel en onbeschaafd {barbarikos), en wat daar nog van resteert is 
volstrekt naïef (euèthès) (1268b35-40). Er is duidelijke vooruitgang te bespeuren in 
de geneeskunde, de sportwetenschap en ook de politieke wetenschap, kortom in alle 
andere kunsten, wetenschappen en vermogens (1268b30-35). 

Wezenlijk in deze gedachte is dat zich naast en boven de ontwikkeling van de rede 
bij afzonderlijke individuen nog een andere ontwikkeling afspeelt, die de bovengrens 
van elke individuele vervolmaking bepaalt. Deze gedachte wordt uitgedrukt in 
Hippocrates' eerste en beroemdste aforisme ars longa, vita brevis. Het individuele 
leven is te kort om de hele ontwikkeling van een kunst of wetenschap te omspannen. 
Aristoteles past dit inzicht toe op de wijsbegeerte zelf, als studie van de waarheid. 
Terwijl niemand in staat is om de waarheid voorgoed te bereiken, schrijft hij, 
kunnen allen tezamen dat doel toch niet missen; elke afzonderlijke denker zegt iets 
over de natuur, en al draagt één iemand maar weinig bij ontstaat er uit de 
verzameling van al die bijdragen toch iets groots (M?^993a30-b0). Dit moet gezien 
worden in het kader van een historische ontwikkeling: we hebben bepaalde 
inzichten aan vroegere denkers ontleend, die op hun beurt weer schatplichtig waren 
aan anderen, zoals ook in de muziek: zonder Timotheus zouden we niet veel van 
onze huidige liedkunst bezitten, en zonder Phyrnis zou er weer geen Timotheus 
mogelijk zijn geweest (M?f993bl5).41 

De vervolmaking van de menselijke soort, 'met hulp van de omstandigheden' 
(Rousseau), is uiteraard geen evolutie in darwinistische zin. Zo'n evolutie is 
onverenigbaar met de gedachte van de grote keten van zijnden, die door alle in dit 
boek behandelde filosofen wordt onderschreven. Deze gedachte sluit het ontstaan of 
verdwijnen van soorten door toedoen van omgevingsfactoren uit. Het gaat ook niet 
om een biologische maar om een culturele evolutie, waarin een reeds in de kiem 
bestaande aanleg tot ontwikkeling wordt gebracht. Voor geen enkele van de in dit 
boek behandelde filosofen is de mens ooit volledig een dier geweest. Hij was, hoe 
dierlijk hij aanvankelijk ook moge schijnen, altijd al een mens-in-de-dop. Als de 
soorten vastliggen in een eeuwige hiërarchische orde (ook al hoeven ze zich niet 
allemaal gelijktijdig te manifesteren op het wereldtoneel) kan uit de ene soort geen 
andere ontstaan. Aristoteles noemt twee in de Oudheid gangbare opvattingen over 
de herkomst van de eerste mensen: ofwel ze zijn geboren uit de aarde42 of ze waren 
de overlevenden van een grote catastrofe (Po/1269a5). De laatste hypothese (die het 
probleem in feite verschuift) verwijst ongetwijfeld naar Plato, die beschrijft hoe uit 
een ongecultiveerd volk van herders, de enige overlevenden van de grote zondvloed, 
door bevolkingstoename en ontwikkeling van vaardigheden de Atheense 
samenleving van zijn eigen tijd is gegroeid, waarbij hij beklemtoont hij dat die 
vooruitgang slechts stukje bij beetje geschiedde, gedurende vele generaties, dus in 
een zeer grote tijdsspanne {Nom 678b,d). 
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In de historische ontwikkeling van de rede kunnen, aan de hand van Aristoteles' 
driedeling van de rede, drie momenten worden onderscheiden: de ontwikkeling van 
de productieve, de theoretische en de praktische rede. De productieve rede heeft in 
de eerste plaats betrekking op het levensbehoud, van het individu en van de soort. In 
zijn arbeid leert de mens gebruik te maken van zelfvervaardigde hulpmiddelen, en 
zijn technische vaardigheden stellen hem in staat zich aan te passen aan zeer 
uiteenlopende klimaten en geografische omstandigheden: "door vaardigheid voegt 
hij zich naar alle klimaten" (Kant, Reu nr.1521). Zo bevolkt de mensheid 
gaandeweg vrijwel de hele aardbol. De ontwikkeling van de theoretische rede uit 
zich in wetenschap en wijsbegeerte. De praktische rede ten slotte omvat niet alleen 
het morele bewustzijn, maar in het algemeen het vermogen om het leven van de 
samenleving - familie of staat - maar ook het eigen leven doelmatig in te richten. 

De ontwikkeling van de praktische rede maakt, in dat laatste geval, het streven 
naar geluk mogelijk, als een welbewust, planmatig streven dat de vrije beschikking 
van het individu over zijn eigen leven vooronderstelt. Dit streven heeft volgens de 
filosofen niet altijd bestaan, maar is het resultaat van een historisch proces waarin 
zowel het individualistische tijdsbewustzijn als de keuzevrijheid tot ontwikkeling 
kwamen. In het beginstadium streefde de mens nog niet naar 'geluk' in deze zin, 
omdat hij dat begrip nog niet kende. Dat wil geenszins zeggen dat hij niet - in 
algemenere zin van tevredenheid of voldaanheid - 'gelukkig' wilde zijn, zoals ook 
dieren dat willen zijn. Maar er was nog geen sprake van de welbewuste keuze voor 
een bepaalde leefwijze, op grond van een mening over wat 'geluk' kan inhouden; hij 
had, om de woorden van Kant te gebruiken, nog geen begrip van geluk als het idee 
van een toestand, waaraan hij de werkelijkheid wil aanpassen (X£/B389/A384). Als 
het streven naar geluk door filosofen een natuurlijk streven van 'de' mens wordt 
genoemd, dan moeten dergelijke uitspraken dan ook veeleer worden gelezen in de 
zin die Aristoteles aan het begrip 'natuurlijk' geeft, als "dat wat iets is als zijn 
ontwikkeling is voltooid". Een dergelijke opvatting is ook in het algemeen de enige 
manier om de tijdloze en de historische beschouwing van de mens met elkaar te 
verzoenen: de natuur van de mens - als een redelijk, naar eigen geluk strevend 
wezen - ligt al bij voorbaat vast, maar moet nog - zowel in individu als in de 
geschiedenis - door een langdurige ontwikkeling tot stand worden gebracht: werde 
der Du bist. 

8. De familiale en de burgerlijke samenleving 

Deze vervolmaking van de rede hangt volgens de filosofen onverbrekelijk samen 
met een verschuiving in vormen van samenleving. Zij maken allemaal een globale 
indeling van de wereldgeschiedenis in twee stadia: het stadium waarin het menselijk 
handelen nog wordt bepaald door de drijfveren die hij met de dieren gemeen heeft -
de drang tot zelfbehoud en tot voortplanting - en het stadium waarin het handelen 
uiteindelijk wordt bepaald door het streven naar geluk. De bevolkingsgroei is hier 
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een belangrijke factor: aan het begin van de geschiedenis zijn er nog maar heel 
weinig mensen, en daarom zijn in het eerste stadium de inspanningen gericht op de 
kwantitatieve toename van de bevolking; heeft die eenmaal een bepaald peil bereikt, 
dan ontstaat ook de mogelijkheid voor een verhoging van de kwaliteit van het 
individuele bestaan. De hiërarchie van drijfveren krijgt dus een historische dimensie. 
Zelfbehoud en voortplanting zijn tijdloze doelen in de natuur omdat ze ook eigen 
zijn aan alle dieren, wier soorten - in Rousseau's woorden - na duizend jaar nog 
precies hetzelfde zijn. Alleen geluk als laatste doel is historisch bepaald. 

Dit onderscheid in historische stadia valt samen met het even globale onderscheid 
tussen de familie-samenleving en de 'burgerlijke' of civiele samenleving. De oervorm 
van samenleving is, volgens alle filosofen, de familie, die in essentie is gericht op 
voortplanting en dus oorspronkelijk een zuiver biologische functie heeft. Volgens 
geen van onze filosofen heeft de mens ooit geleefd als een volkomen solitair wezen 
geleefd.43 De indruk van solitarisme wordt door hen soms gewekt doordat ze het in 
hun relaas van de oertijd vaak, expliciet of impliciet, alleen over de man hebben, 
maar we moeten altijd in gedachten houden dat het gaat om de man als 
gezinshoofd, als een pars pro toto. Dat geldt overigens ook voor de individualisten 
in de burgerlijke samenleving, die in de eerste plaats naar hun eigen geluk streven, 
maar doorgaans tevens deel van een familie blijven, ter vervulling van hun 
natuurlijke taken. 

De overgang van de familiale naar de burgerlijke samenleving moet worden gezien 
als een heel geleidelijk en langdurig proces. Families ontwikkelen zich tot clans, 
stammen en volkeren; nederzettingen van één familie groeien uit tot dorpen, en ten 
slotte tot steden. Plato laat de aanvankelijk verspreide herdersfamilies zich allengs 
samenvoegen tot grotere gemeenschappen; ze gaan landbouw bedrijven op de 
heuvels waar ze wonen, schermen hun land met hekken af tegen wilde dieren, tot ze 
één grote gemeenschappelijke nederzetting hebben gebouwd, waar aanvankelijke 
nog elke grote familie of clan zijn eigen wetten handhaaft {Nom 681a-b). 

Maar deze stedelijke samenleving is nog niet de 'burgerlijke samenleving', de 
civitas of civil society ait de filosofen op het oog hebben. Aristoteles beklemtoont al 
in het begin van zijn Politica dat er niet louter een kwantitatief maar een kwalitatief 
verschil is tussen familiesamenleving en (stad)staat: een groot huishouden en een 
kleine staat zijn niet hetzelfde (1252a5-10). In een staat moet op enigerlei wijze 
sprake zijn van een vrije overeenkomst tussen de burgers die er deel van uitmaken, 
of tussen hun vertegenwoordigers (de familiehoofden). De patriarchale 
regeringsvorm, die door de filosofen als de natuurlijke wordt beschouwd, en 
waarvan zij het erfelijke koningschap als het vanzelfsprekende uitvloeisel 
beschouwen, vindt hier haar einde. Plato stelt het zo voor dat de hoofden van de te 
verenigen stammen bijeenkomen als 'wetgevers': na een gezamenlijke beschouwing 
van hun uiteenlopende wetten kiezen ze de geschikste, en bepalen vervolgens de 
staatsvorm, hetzij een aristocratie, hetzij een monarchie (die dan dus op afspraak 
berust) {Nom 68 lc-d). 

Hoewel andere filosofen andere opvattingen hebben over de ontstaansgeschiedenis 
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van de staat zijn ze het erover eens dat deze nooit 'zomaar' tot stand komt, maar 
altijd op grond van een redelijke besluitvorming (die overigens zelden 'demokratisch' 
kan worden genoemd in de moderne zin van het woord). De staat is niet langer het 
produkt van 'organische' groei, maar een artefact, een produkt van de menselijke 
rede. De stadsburger wordt zodoende ook staatsburger, maar het zal tot de 
Verlichting duren eer beide functies (die van bourgeois en van citoyen, om 
Rousseau's woorden te gebruiken), duidelijk worden onderscheiden.44 In het Griekse 
begrip politès vallen ze nog geheel samen; de politès is burger van de polis, de 
'stadstaat'. In de latijnse begrippen aves en civitasYig. nog dezelfde dubbelzinnigheid 
besloten. De burgerlijke samenleving die de filosofen bedoelen kan zich naar hun 
mening alleen voordoen dankzij de politieke structuur van de staat, terwijl 
anderzijds de staatsvorm alleen zinnig en nodig is voor die bepaalde samenleving. 
De sociaal-ekonomische kenmerken van de samenleving en de politieke kenmerken 
van de staat worden nog in één theorie verenigd. 

Het onderscheid tussen de familiale en de burgerlijke samenleving valt samen met 
het onderscheid dat vooral in de moderne tijd werd aangebracht tussen de 'wilde' en 
de 'beschaafde' samenleving. De wilde samenleving, onder de aandacht van de 
filosofen gebracht door de verslagen van ontdekkingsreizigers, werd door hen 
beschouwd als een voorstadium van de burgerlijke samenleving. Zo past zij fraai in 
het door de antieke filosofen gemaakte onderscheid in historische stadia. De 
gedachte van de 'wilde' mens is trouwens in de Oudheid niet afwezig. Plato en 
Aristoteles noemen de Cyclopen, zoals die door Homerus werden beschreven, als 
voorbeeld van de primitieve familiale samenleving (ook al zijn het geen mensen), en 
sommen kenmerken op die later als 'wild' zullen worden beschouwd: ze wonen in 
bergholen, bedrijven nog geen landbouw, en kennen geen andere wetten dan degene 
die ze aan hun eigen vrouw en kind voorschrijven {Nom 680b-c, vgl. Odyssee IX, 
109-113; Aristoteles Pol1252b22). In de mythe die Homerus van hen vertelt, schrijft 
Plato hun primitiviteit toe aan hun wildheid {agriotès) (Nom. 680d). De wilde 
woudmens van Rousseau vinden we al bij Lucretius. 

De overeenkomst tussen beide indelingen wordt nog duidelijker als we zien dat de 
leefwijzen die in de Oudheid aan de familie-samenleving werden toegeschreven 
terugkeren in beschrijvingen van de wilden: het zijn verzamelaars, jagers, vissers of 
nomadische herders - ook nog landbouwers, al markeren die reeds de overgang naar 
de stedelijke, 'beschaafde' samenleving. Filosofen hebben vaak de neiging een zwart-
wit-beeld te schetsen en aan de wilden elke beschaving te ontzeggen, maar ze 
kunnen ze er niet omheen dat er in het eerste stadium al een enorme ontwikkeling 
plaatsvindt, die de onontbeerlijke basis is voor de ontwikkeling in het volgende 
stadium. Juist de verscheidenheid van (weliswaar nog door de natuur gedicteerde) 
leefwijzen maakt al duidelijk hoezeer de wilde mens reeds verwijderd is van de 
dieren, door de ontwikkeling van zijn productieve rede (zoals de ontwikkeling van 
de praktische rede al blijkt uit het vermogen van het familiehoofd om zelf wetten 
voor te schrijven aan zijn ondergeschikten). 

De twee stadia kunnen kennelijk tezelfdertijd naast elkaar bestaan. De verre 
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'wilden' worden dan als 'achterlijk' beschouwd. Binnen de eigen samenleving geldt 
het platteland als achtergebleven gebied: herders en landbouwers dienen nog de 
doeleinden die de natuur heeft voorgeschreven. Ook de vrouwen worden, 
stilzwijgend, tot de achterblijvers gerekend, die nog leven in het familiale 
voorstadium. Gezien de opvattingen van de meeste filosofen mogen we zelfs 
betwijfelen of zij het wel wenselijk achten dat vrouwen dit dit stadium ooit verlaten. 
De vrouw dient zich volgens hen bezig te houden met het huishouden en verder 
moet zij kinderen baren, zodat ook haar taken beperkt blijven tot de twee geboden 
van de natuur. Als de filosofen het in het vervolg hebben over 'de mens' leze men 
dus in de eerste plaats: de westerse, stedelijke, mannelijke staatsburger. 

9. De mens als soortwezen en als individu 

De in de vorige paragraaf beschreven overgang van familiale naar burgerlijke 
samenleving, van het wilde naar het beschaafde stadium, kan ook worden 
aangeduid als de overgang van de mens als soortwezen naar de mens als individu. 
Het individualisme dat ten grondslag ligt aan het geluksstreven (zie §§ 4 en 5) blijkt 
het resultaat te zijn van een historische ontwikkeling. Zolang de mens zich nog laat 
leiden door de natuurlijke doeleinden van zelfbehoud en behoud van de soort blijft 
hij uiteindelijk nog een soortwezen, hoe vernuftig de middelen waarmee hij zijn 
taken vervult ook reeds zijn. Een individu wordt hij pas zodra hij zichzelf een laatste 
doel gaat stellen, als hij een leefwijze kiest die hem niet wordt voorgeschreven door 
de noodzaak tot levensbehoud, maar door zijn eigen opvatting over het gelukkige 
leven. 

Deze opvatting van individualiteit is bij alle filosofen te vinden. Kenmerkend voor 
het hier bedoelde individualisme is dat het individu zich losmaakt van de keten van 
generaties waarvan het als 'soortwezen' nog deel uitmaakt, dat het zijn eigen, 
beperkte levenstijd in gedachten abstraheert van de schier onbeperkte levensduur 
van zijn geslacht. De socioloog Von Martin heeft deze ontwikkeling helder 
beschreven in zijn relaas van de opkomst van de Renaissance-mens. In de 
Middeleeuwen leefde het individu nog in de gemeenschapskring en in de reeks van 
opeenvolgende geslachten; het leefde in een groter geheel en daarom leefde het lang. 
De tijd werd schaars toen de Renaissance-mens ging "denken in de 'liberale' 
categorie van het individu en de hem 'toegemeten' tijd." Men ontdekt dat het leven 
van het individu op zichzelf'kort' is.46 

Maar dit was geen ontdekking van de Renaissance. Seneca's uitspraak dat tijd het 
kostbaarste bezit is van de mens47 is alleen maar de bondige uitdrukking van een 
allang ontwikkeld besef. Het door hem uitgewerkte thema van de brevitas vitae, de 
korte duur van het individuele leven, was zeker al vanaf de vijfde eeuw voor 
Christus een steeds terugkerend thema in de Oudheid. In Hippocrates' ars longa, 
vita brevis wordt het korte individuele leven, zoals we in § 7 zagen, gecontrasteerd 
met het lange leven van de mensheid, als aaneenschakeling van generaties. Maar 
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ook het verband met het individuele geluksstreven wordt al gelegd. "Dwazen streven 
ernaar lang te leven, zonder van hun leven te genieten", luidt een uitspraak van 
Democritus.48 Tekenend voor dat besef is een uitspraak van de sofist Antiphon: er 
zijn mensen die hier op aarde niet leven maar alleen met alle ijver voorbereidingen 
daartoe treffen, alsof ze nog een tweede leven zullen leiden na het huidige, en 
daarmee verloopt de tijd die ze anders nog zouden hebben.49 Een dergelijke 
waarschuwing is ook bij Epicurus te vinden. 

De ontdekking van de 'eigen tijd' zou in verband kunnen worden gebracht met een 
door sociologen beschreven overgang van een overwegend cyclisch naar een 
overwegend lineair tijdsbesef. De gedachte deel uit te maken van het cyclische 
proces van opeenvolging van generaties, waarbij elke generatie als het ware weer 
van voren af aan begint, maakt plaats voor de gedachte van de planning van het 
eigen leven, die een in beginsel open, nog nader in te vullen toekomst veronderstelt. 
In plaats van herhaling treedt de onherhaalbaarheid, het besef dat men als individu 
maar één keer leeft, en dat die levenstijd daarom zo goed mogelijk moet worden 
gebruikt. 

Deze verandering kan op haar beurt weer in verband worden gebracht met de 
gedachte van 'geschiedenis', als een lineair proces van vernieuwing en verandering. 
Het onderscheid in stadia is er dan een tussen voorgeschiedenis en geschiedenis in 
eigenlijke zin. In het eerste stadium 'gebeurt' er volgens de filosofen nog weinig of 
niets, maar leeft de ene generatie zoals de andere. De geschiedenis van de mensheid 
begint pas werkelijk met de stichting van de staten, en met het individualisme dat 
daardoor mogelijk werd. De traditionele cirkelgang van jaarlijks terugkerende 
werkzaamheden en godsdienstige rituelen wordt in het stadsleven doorbroken. Pas 
dan nemen de groei van behoeftigheid en van vermogens hun grote vlucht, alsof een 
eeuwenlange barrière eindelijk uit de weg is geruimd. Een dergelijke visie lijkt aan 
het 'prehistorische' stadium elke ontwikkeling te ontzeggen, maar bij nader inzien 
blijkt er hooguit sprake te zijn van tempoverschil: geleidelijkheid maakt plaats voor 
een - in de ogen der filosofen - stormachtige snelheid. 

In de stedelijke samenleving ontstaat door de verzwakking van traditionele 
levensvormen ook de ruimte voor een individuele invulling van het geluksstreven -
waarzonder dat streven ijdel zou zijn gebleven. "Als de vroege mens," schrijft Lewis 
Mumford in zijn grote studie The city in history, "opzettelijk had gestreefd naar 
doorbreking van de isolatie en inkapseling van een al te stabiele gemeenschap, met 
haar vastgeroeste gewoonten en tegenzin om inbreuk te maken op de 
onbekommerde sleur van haar bezigheden, dan had hij moeilijk een betere oplossing 
voor dat probleem kunnen bedenken dan de stad."52 Mumford laat zien hoe in de 
loop van duizenden jaren de individuele autonomie, die aanvankelijk alleen was 
weggelegd voor de koningen, overging op de burgers van de steden. 

De koning doet zich in die zin voor als een pionier in de verkenning van de 
mogelijkheden van individualistisch gedrag. Mythische of legendarische koningen 
treden bij de filosofen soms ook op als schoolvoorbeelden van de verschillende 
hartstochten die als kenmerkend worden beschouwd voor het streven naar geluk: 
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genotzucht, hebzucht, eerzucht of heerszucht. Aristoteles noemt de legendarische 
Assyrische koning Sardanapallus als schoolvoorbeeld van de zucht naar lichamelijk 
genot, terwijl de Frygische koning Midas uiteraard het prototype is van de zucht 
naar rijkdom (EN 1095b20, Pol 1257M5). In deze hartstochten wordt, volgens de 
filosofen, de grens van het moreel-toelaatbare al overschreden. Koningen geven dus 
vooral het slechte voorbeeld. Wat Hobbes opmerkt over koningen en personen van 
soevereine autoriteit, namelijk dat ze dankzij hun onafhankelijkheid in 
voortdurende onderlinge jaloezie verkeren (Lev 1,13 p.65), wordt door hemzelf en 
anderen ook geschreven over de burgers van de staat: ze wedijveren voortdurend om 
rijkdom, eer of macht. 

Ook deze wedijver om geluk heeft - hoe kan het anders - een historische 
oorsprong. Deze neiging kan, zoals we in § 6 hebben gezien, worden toegeschreven 
aan de werking van de eigenliefde, die gebaseerd is op onderlinge vergelijking en 
waardering. De zelfliefde, die de mens deelt met de dieren, is ahistorisch, de door de 
rede geperverteerde vorm daarvan, is het produkt van de burgerlijke samenleving. 
Dat geldt dus ook voor het morele kwaad waarvan zij de bron is. 

10. Gouden Eeuw en utopische staat 

De stad is dus zowel de bakermat van morele deugdzaamheid als van het morele 
kwaad. Maar de eerste is volgens de filosofen maar bij weinigen te vinden, het 
tweede bij velen - omdat zij streven naar vormen van geluk die jaloezie en wedijver 
in de hand werken. Het kwaad in de burgerlijke samenleving is structureel van aard. 
Deze samenleving kenmerkt zich door een blijvend antagonisme tussen de burgers -
daarom is een of andere staatsvorm, waarin van hogerhand algemeen-geldende 
wetten worden gehandhaafd, onontbeerlijk. Maar is juist de ondeugd die kleeft aan 
hun hebzucht, eerzucht en heerszucht niet de oorzaak van haar groei en bloei, zoals 
Bernard Mandeville zal betogen in zijn Fable of the beesl Het zijn volgens hem bij 
uitstek deze hartstochten die de mensen ontrukken aan hun tevredenheid en 
gemakzucht; erzonder zouden ze nooit méér ondernemen dan nodig is om zichzelf 
en hun nageslacht in leven te houden. Wie het morele kwaad verwerpt is gedoemd 
tot primitiviteit te vervallen, houdt hij zijn lezers voor in de slotregels van zijn 
leerdicht: "Bare virtue can't make nations live / In splendour, they that would revive 
/ A Golden Age, must be as free, / For acorns, as for honesty'.53 Dat is zijn 
dilemma: wil men een hoogontwikkelde beschaving dan moet men de prijs van 
morele slechtheid betalen, wil men morele goedheid dan is de prijs een primitief 
leven, verstoken van alle culturele verworvenheden. 

De mythe van de Gouden Eeuw heeft inderdaad veel filosofen bekoord, omdat ze 
doordrongen waren van de schaduwzijde van de burgerlijke samenleving. Rousseau 
was niet de enige nostalgicus, hoewel hij in zijn vertoog over de ongelijkheid het 
verlangen naar een Gouden Eeuw tot het uiterste dreef. Ook bij de anderen worden 
de beschrijvingen van het eerste stadium van de geschiedenis vaak vermengd met 
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elementen uit de mythe van de Gouden Eeuw. Volgens deze traditie, die teruggaat 
op Werken en dagen van de dichter Hesiodus, was de Gouden Eeuw de idyllische 
beginfase van de mensheid, een tijd waarin de mensen nog vasthielden aan de 
natuurlijke maat van hun behoeften, tevreden waren met het voorhandene en in 
volkomen eendracht leefden. Hun eenvoud wordt gesymboliseerd door de eikels die 
in veel van dergelijke verhalen deel uitmaken van het dagelijks menu, zoals ook nog 
in het gedicht van Mandeville. 

De Gouden Eeuw wordt voorgesteld als een tijd waarin de mens nog tevreden was 
met zijn bestaan. Omdat hij in die zin gelukkig was, was hij er nog niet op uit zijn 
bestaan te veranderen of te verbeteren, aangetrokken door een of ander idee van 
'geluk', waaraan hij zijn werkelijke situatie tracht aan te passen. En, vragen de 
cultuurkritische filosofen zich af, was de mens van toen niet beter af dan de mens in 
de burgerlijke samenleving? Want streven naar geluk betekent nog niet gelukkig zijn. 
Vaak is het tegendeel eerder waar. Want leidt dit streven, als het de verkeerde 
invulling krijgt, niet juist tot onbevredigbare verlangens, die alleen maar 
ongelukkiger maken? Kunnen alle extra inspanning en moeite die men zich getroost 
om die verlangens te bevredigen dan niet beter achterwege worden gelaten? 

Daar komt nog bij dat de mensen in de Gouden Eeuw gevrijwaard waren van het 
kwaad dat de burgers van de steden elkaar berokkenen in hun egoïstische streven 
naar geluk. Toen heersten immers, dankzij de beperktheid van de behoeften en de 
afwezigheid van de wedijver om geluk, vrede en eendracht. De herders in Plato's 
beschrijving waren niet arm, omdat ze voldoende waren voorzien van middelen om 
te leven, maar ze konden ook niet rijk worden omdat ze nog geen goud of zilver 
kenden; welnu, in een gemeenschap waarin armoede noch rijkdom bestaat bestaan 
geen misdadigheid of onrecht, geen ijverzucht en geen afgunst {Nom 679b-c). Dus 
waren deze mensen 'goed', besluit Plato, zowel om deze redenen als om hun 
goedigheid of onnozelheid {euètheia), waarin ze alles wat hun over goed of kwaad 
werd gezegd voor zoete koek slikten {Nom 679c). 

De situatie die Mandeville als alternatief beschrijft is er dus niet alleen een van 
uiterste soberheid maar ook van morele naïveteit. De rede van de toenmalige 
mensen was nog maar amper ontwikkeld. En juist om die reden gaat de weemoed 
waarmee filosofen terugkijken op dat vermeende verleden niet gepaard met de 
verzuchting dat de ontwikkeling van de mensheid daar beter had kunnen stoppen. 
(Zelfs Rousseau, de enige die deze verzuchting slaakt, komt daar zelf in zijn latere 
werk weer van terug). Volgens hen is de mens in dit stadium van de geschiedenis 
nog lang niet zo volmaakt als hij kan zijn, en moet zijn, door de innerlijke noodzaak 
die aan de ontwikkeling van de rede ten grondslag ligt. Juist de nog dierlijke 
tevredenheid met het bestaan moet voor een verdere voortgang van de geschiedenis 
worden opgegeven. De mens moet leren welbewust naar geluk te streven - desnoods 
ten koste van zijn geluk. 

Maar ook de burgerlijke samenleving waar de filosofen zelf toe behoren is, met al 
zijn tegenstrijdigheden, voor hen niet het stadium waarin de ontwikkeling van de 
mensheid halt moet houden. Zij is voor hen alleen een tussenstadium. Ze trachten te 
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ontkomen aan het dilemma van Mandeville door nog een verdergevorderd stadium 
in het vooruitzicht te stellen: een samenleving waarin de voordelen van de Gouden 
Eeuw - vrede en tevredenheid - verenigd zijn met de redelijkheid die pas tot wasdom 
kon komen binnen de schoot van de burgerlijke maatschappij. Een utopie derhalve. 
Ook deze dimensie van de filosofie van het geluk kan niet worden veronachtzaamd, 
omdat juist uit hun dromen van een toekomstsamenleving blijkt hoe volgens de 
filosofen de mens zou kunnen zijn, als alle mogelijkheden die in zijn rede besloten 
liggen realiteit zijn geworden. 

11. Het ontstaan van de ßlosoße van het geluk 

Als het streven naar geluk een historisch ontstaan kent moet dat ook gelden voor de 
filosofie van het geluk zelf. Dat hoeft niet te betekenen dat beide tezelfdertijd zijn 
ontstaan. Het ontstaan van het individualistische geluksverlangen is historisch 
moeilijk te dateren, juist omdat er sprake is van een heel geleidelijke ontwikkeling. 
We kunnen wel zeggen, zoals Aristoteles en Hobbes doen, dat geluk pas binnen een 
staat mogelijk wordt, maar het verlangen ernaar komt niet uit de lucht vallen, 
evenmin als de staat. 

Toch kan het historische ontstaan van dit geluksverlangen wel in verband worden 
gebracht met het ontstaan van de filosofie van het geluk. Het feit dat er door 
filosofen over 'geluk' veel gedacht en geschreven werd, dat het door hen als een 
probleem werd gezien, veronderstelt in ieder geval dat in hun samenleving al 
menigeen op dat doel was gericht. Het streven naar geluk is niet door de filosofen 
uitgevonden; veeleer reageren zij met hun theorieën op een ontwikkeling die in hun 
samenleving gaande was, en die opvallend genoeg was om er zoveel aandacht aan te 
besteden. Als Aristoteles menigmaal uitdrukkelijk verwijst naar de uiteenlopende 
geluksopvattingen van de 'anderen', de niet-filosofen, dan blijkt daar al uit dat er 
over dit onderwerp in de samenleving bepaalde opvattingen de ronde deden, dat 
erover werd gepraat. 

We kunnen nog verder gaan: wanneer de filosofen zich niet beperkten tot een 
analyse van het geluksverlangen zelf, maar zich ook geroepen voelden te 
verkondigen waarin volgens hen het 'ware' geluk bestaat (zoals de meesten hebben 
gedaan, en zeker de filosofen uit de Oudheid), voorzagen ze kennelijk in een 
maatschappelijke behoefte. Ze hadden een gat in de markt gevonden. Volgens 
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Lucretius bij voorbeeld speelde zijn grote voorbeeld Epicurus in op een nijpende 
behoefte aan een geluksleer bij diens mede-Atheners: Epicurus zag dat ze alles 
bezaten wat nodig was om in leven te blijven en dat hun leven zo veilig was als 
maar kon, dat ze zelfs een overvloed hadden aan rijkdom en eer, maar dat ze 
niettemin voortdurend werden gekweld door zorgen en niets anders deden dan 
i i 54 

klagen. 
De filosofie van het geluk ontstond in de vijfde eeuw voor Christus. Bij sommige 

sofisten, bij Democritus en vooral bij Socrates (al is het vaak moeilijk zijn eigen 
denkbeelden te distilleren uit alles wat Plato hem in de mond legt) zien we voor het 
eerst aandacht voor de inrichting van het individuele, op geluk gerichte leven. De 
geboorte van de filosofie van het geluk valt samen met de emancipatie van de 
moraalfilosofie of ethica als een afzonderlijke wijsgerige discipline, en dat is niet 
verwonderlijk, want de moraalfilosofie heeft zich vanaf het begin beziggehouden 
met de vraag naar het eu zèn, 'goed-leven', een term waarin 'aangenaam leven' en 
'rechtschapen leven' vaak nog innig waren verstrengeld. 

Niet toevallig vond het ontstaan plaats in Athene, dat zich had ontwikkeld tot een 
wereldstad, en tot centrum van het filosofische en culturele leven. In zijn grote 
studie Griechische Kulturgeschichte beschrijft Jacob Burckhardt hoe het aloude 
agonale element van de Atheense samenleving in de vijfde eeuw van karakter 
veranderde: het breidde zich uit tot een "wedstrijd in het hele leven", waarin de 
individuen nu sterk op de voorgrond traden.55 Het staatsbestel gaf ruimte aan de 
expansie van het individuele levensdomein. Pericles roemde volgens Thucydides de 
heersende tolerantie voor de persoonlijke genietingen van de burgers, en door de 
veldheer Nicias laat Thucydides de uitspraak dat Athene het meest vrije vaderland 
in de wereld is interpreteren in de zin dat "iedereen vrij [is] om zijn dagelijks leven te 
leiden zonder bevelen van wie dan ook".56 Een paar decennia later merkt Plato op 
dat in de democratie iedereen vrij is om te doen wat hij wil, en dat ieder zijn eigen 
leven er inricht zoals hem dat behaagt; daarom bestaat er in dat staatsbestel de 
grootste individuele verscheidenheid. 7 Plato dacht hier ongetwijfeld aan zijn 
woonplaats Athene. 

De keerzijde van dit proces was de teloorgang van traditionele 
samenlevingsvormen, waarin het individuele gedrag nog grotendeels op voorhand 
was vastgelegd. Ongetwijfeld heeft de openheid voor andere culturen, kenmerkend 
voor elke wereldstad met bloeiende handel, bijgedragen aan de verzwakking van 
traditionele leefpatronen.58 Ook de filosofen zelf droegen daaraan hun steentje bij. 
Met name de sofisten ondergroeven de autoriteit van gevestigde instituties, door 
erop te wijzen dat die het produkt waren van conventie (nornos), niet van de natuur 
(Aisis).59 De vijfde eeuw wordt door historici wel aangeduid als de tijd van de 
'Ionische Verlichting': de denkers uit die tijd vervingen, zoals hun verlichte nazaten 
in de achttiende eeuw, het religieus-mythologische door een natuurwetenschappelijk 
wereldbeeld. Door veel contemporaine auteurs werd de toenemende irreligiositeit 
waargenomen. De komedieschrijver Aristofanes noemde de goden een in onbruik 
geraakte muntsoort60, en in het begin van de vierde eeuw constateert Plato dat de 
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jongeren door toedoen van de sofisten zijn bevangen door goddeloosheid (Nom 
890a). Als de argumenten die tegen het bestaan van de goden worden ingebracht 
niet onder vrijwel alle mensen waren verbreid, merkt Plato nog op, dan zouden er 
geen tegenargumenten nodig zijn om hun bestaan te bewijzen, maar die zijn nu 
(helaas) noodzakelijk (Nom 891b). 

Door deze ontwikkeling gingen religieuze rituelen, die in de traditionele 
samenleving zo'n grote rol speelden, een minder belangrijke rol spelen in het 
individuele leven. Bovendien maakte de overtuiging dat het individuele leven door 
goddelijke machten wordt bestierd plaats voor het besef dat het individu zijn leven 
in eigen hand dient te nemen en zelf zijn geluk dient te bewerkstelligen: geluk is 
noch een godsgeschenk, noch (of alleen ten dele) afhankelijk van de blinde Fortuin, 
maar afhankelijk van het eigen ingrijpen. Geluk is maakbaar, om een modern woord 
te gebruiken. Dat besef is juist kenmerkend voor het geluksstreven, hebben we in §4 
gezien. 

Zo kon ook de andere voor het geluksverlangen onontbeerlijke gedachte 
postvatten, namelijk dat het individu vrijelijk de beschikking heeft over zijn eigen 
leven, dat wil zeggen over de tijd die dat leven in beslag neemt. Als Plato nog 
verzekert dat de mens 'bezit' is van de goden (Nom 906a), lijkt hij dat vooral te doen 
in reactie op het groeiende besef dat men bezit is van zichzelf, en vrijelijk over zijn 
'eigen' levenstijd mag beschikken. De hele geluksfilosofie vanaf de Oudheid gaat in 
feite uit van de nieuwe speelruimte van individuen om naar eigen goeddunken hun 
leven in te richten. Hoezeer de filosofen ook wijzen op beperkende factoren zoals 
het karakter of de 'mening' van de massa, waardoor de keuzes vaak al min of meer 
vasüiggen, hun vooronderstelling is toch dat ieder individu (dat wil zeggen: iedere 
mannelijke, vrije burger) in principe in staat is om met 'zijn' tijd te doen wat hij wil. 
Zelf zijn ze het beste voorbeeld van die vrijheid. Hun voortdurende vergelijking van 
hun eigen leefwijzen met die van de 'anderen', waarbij het filosofische leven steevast 
als beste uit de bus komt, getuigt op zichzelf al van een geïndividualiseerde agonale 
mentaliteit. Al stellen ze zich graag op als buitenstaander - omdat de dominante, 
door hebzucht of ambitie gedreven leefwijzen hun niet aanstaan - in het trotse besef 
van hun individualisme zijn ze toch ook zelf het produkt van de grootstedelijke 
samenleving. 
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