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HOOFDSTUK 5 HOBBES 

B 

/. Beweging, levensbehoud en voortplanting 

Terwijl de gelukstheorie van Augustinus in de zeventiende eeuw nieuw leven wordt 
ingeblazen door de Franse denkers Pascal en Malebranche, zien we bij hun 
tijdgenoot Thomas Hobbes juist een radicale secularisering van het denken over 
geluk. Hobbes achtte zijn materialistische en mechanistische wereldbeeld geenszins 
onverenigbaar met de christelijke leer.1 In de eerste zin van Leviathan verklaart hij 
dat de natuur de kunst {art) is waardoor God de wereld heeft gemaakt en regeert, en 
die in vele opzichten door de menselijke kunst wordt geïmiteerd. Maar daarmee wil 
Hobbes niet zeggen dat de natuur moet worden bestudeerd aan de hand van de 
Heilige Schrift. Die was geschreven voor een heel ander doel, namelijk om de 
mensen de weg te wijzen naar het koninkrijk Gods; de wereld - en de filosofie 
daarvan - liet zij over aan de discussies tussen mensen, "voor het uitoefenen van hun 
natuurlijke rede" {Lev 1,8 p.39). Voor de doelstelling van de bijbel, de mensen te 
laten gehoorzamen aan God, maakt het niet uit of de aarde om de zon draait of de 
zon om de aarde. 

Dit uitgangspunt, waarin christelijke levenspraktijk en wijsgerige kennis strikt 
worden gescheiden, maakt het Hobbes mogelijk de mens te beschouwen vanuit een 
wetenschappelijk oogpunt, als een deel van de waarneembare natuur. Voor een 
spirituele en onsterfelijke natuur van de menselijke ziel is bij hem geen plaats meer. 
De bijbel leert ook nergens dat de ziel van de mens door haar eigen natuur eeuwig 
is, een levend wezen onafhankelijk van het lichaam {Lev 111,38 p.243). 
Onsterfelijkheid volgt niet uit de "essentie en natuur van de mensheid", maar is een 
geheel bovennatuurlijke zaak, afhankelijk van Gods genade. Volgens de bijbel 
moeten we haar beschouwen als de wederopstanding van het lichaam, waaraan de 
menselijke geest {mind, lat. mens) onlosmakelijk verbonden blijft (ib.). 

Dit afscheid van het dualisme van sterfelijk lichaam en onsterfelijke ziel betekent 
ook de afwijzing van de aparte, geheel onlichamelijke drijfveer die Plato en 
Augustinus aan de spirituele ziel toekenden. Het godsverlangen is voor Hobbes niet 
langer een algemeen, wijsgerig-antropologisch gegeven; het is alleen te vinden bij 
gelovige christenen, die afgaan op de Openbaring. De hele augustiniaanse 'diepte
psychologie', volgens welke het aardse geluksverlangen een perverse vorm is van een 
verborgen en onbewust godsverlangen, is daarom bij hem afwezig. Het aardse 
geluksstreven is louter een zaak van de menselijke rede geworden. Als Hobbes 
omschrijft wat men doorgaans onder 'geluk' verstaat, namelijk 'voortdurend 
welvaren', voegt hij eraan toe dat hij het geluk van dit leven bedoelt: "Wat voor 
soort geluk God heeft bestemd voor hen die hem vroom eren, zal iemand pas weten 
zodra hij het geniet; het zijn vreugden die nu even onbegrijpelijk zijn als het woord 
van de scholastici, visio beatiüca, onbevattelijk is" {Levl,6 p.30). 

Hobbes' opvattingen over geluk maken deel uit van een algemene theorie van het 
leven die zelf weer deel uitmaakt van een algemene theorie van de natuur, gebaseerd 
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op de moderne ontdekkingen van de mechanica. Niet het platonisme of 
augustinisme is daarbij zijn grote wijsgerige vijand maar het aristotelisme dat, 
herleefd in de scholastieke wijsbegeerte, tot in de zeventiende eeuw had 
standgehouden. Hobbes trekt uiterst fel van leer tegen Aristoteles: er zijn in de 
natuurfilosofie nauwelijks grotere absurditeiten mogelijk dan in Aristoteles' 
Metafysica, niets is méér in strijd met de regeerkunde dan veel van wat hij in de 
Politica heeft gezegd, niets kan met grotere onwetendheid worden gezegd dan een 
groot deel van zijn Ethica (LevTV, 46 p.366). Maar zoals zo vaak laat ook hier de 
filosofie van de felst bestreden tegenstander nog de meeste sporen na in het werk van 
de bestrijder. 

Geïnspireerd door de zo succesvolle mathematisering van de natuurkunde wendt 
Hobbes zich af van de teleologische natuurbeschouwing van Aristoteles. Volgens 
Aristoteles was rust oorspronkelijker dan beweging: God, de onbewogen beweger, 
verkeert in een toestand van volmaakte rust, die alle andere dingen en wezens op 
hun eigen manier trachten te benaderen. Maar deze aristotelische natuuropvatting 
berust volgens Hobbes op een antropomorfe miskenning van de werkelijkheid. 
Omdat mensen zelf moe worden van beweging denken ze dat hetzelfde voor alle 
andere dingen geldt, en dat die eigener beweging naar rust zoeken. Zo beweren de 
scholastici dat zware lichamen omlaag vallen uit een verlangen naar rust, om hun 
natuur te behouden op de plaats die er eigen aan is; waarbij ze, zeer ongerijmd, aan 
levenloze voorwerpen verlangen toeschrijven en kennis van wat goed is voor het 
zelfbehoud (Levi, 2 p.5). Daarvoor in de plaats stelt Hobbes als principe van alle 
beweging de recent ontdekte traagheidswet, die hij in Leviathan aldus formuleert: 
"Wanneer een lichaam eenmaal in beweging is beweegt het eeuwig tenzij het door 
iets anders wordt gehinderd [...]" (ib.). Niet de rust maar de beweging is nu het 
uitgangspunt: alles in de natuur is in voortdurende beweging en verandering, een 
vast rustpunt is nergens te vinden, zodat alle rust betrekkelijk is. In Hobbes' 
wereldbeeld is niet de rust maar de beweging absoluut geworden. Elke beweging 
(motion) wordt bepaald door een voorafgaande aaneenschakeling van bewegingen, 
maakt deel uit van een causale reeks, en is daarom louter mechanistisch te 
verklaren. Dat geldt ook voor de beweging van het leven. De fundamentele 
tegenstelling met Aristoteles' standpunt wordt door Th. Spragens bondig 
samengevat: "Het expliciet aristotelische model is eindig en teleologisch, de 
Hobbesiaanse tegenhanger is oneindig en inertiaal. Het aristoteliaanse model is 
fundamenteel biologisch van oorsprong en wordt van daaruit getransporteerd naar 
de domeinen van de fysica en de politiek; het hobbesiaanse model vindt zijn 
oorsprong in de interpretatie van fysieke gebeurtenissen en wordt vandaar 
geëxporteerd naar biologische en sociale analyses". 

Het levende lichaam is voor Hobbes een machine, zij het een zeer complexe. 
Onder invloed van Harvey's recente ontdekking van de bloedsomloop beschouwt hij 
het dierlijk en menselijk leven als niets anders dan de "beweging van het hart, die het 
bloed door het lichaam pompt; de bloedsomloop wordt een soort "circulair inertiaal 
systeem".3 Zoals alles in de natuur heeft het levend wezen de eigenschap te 
volharden in een beweging, zodra die eenmaal is gegeven. Zelfbehoud is het behoud 
van beweging in het organisme. De drang tot zelfbehoud is niet, zoals bij 
Aristoteles, gericht op een doel, een toestand van voleinding (telos), maar doelloos, 
louter het streven te volharden in de beweging, als een soort "biologische traagheid'. 

154 



Dit streven is dus geheel in overeenstemming met de fundamentele wet van natuur. 
Het gaat om het behoud van de vitale beweging, die bij dieren bestaat in de door het 
hart in gang gehouden bloedsomloop en de bijbehorende processen van ademhaling 
en spijsvertering. De vitale beweging begint bij de verwekking en gaat zonder 
onderbreking door gedurende het hele leven (Lev. I, 6 p.23). 

In zekere zin is dit vegetatieve leven voor de materialist Hobbes de essentie van het 
leven zelf; de 'hogere' niveaus van leven bij mens en dier kunnen worden opgevat als 
complexere systemen ter handhaving van de vitale beweging. Maar in feite houdt hij 
zich, evenals Aristoteles, toch bijna alleen bezig met de bijzondere eigenschappen 
van het dierlijke en menselijke leven. Dat kent naast de vitale, onwillekeurige 
beweging ook een 'animale' of willekeurige (voluntary) beweging, die met behulp 
van de ledematen ruimtelijke verplaatsing mogelijk maakt. Zij heeft de tussenkomst 
van het voorstellingsvermogen nodig, en is dus afhankelijk van het vermogen tot 
zintuiglijke waarneming (Lev I, 6 p.23). De willekeurige beweging geschiedt op 
grond van een streven (endeavour), dat verlangen (desire, appetite) heet als de 
beweging in de richting gaat van het object dat de beweging veroorzaakt, en afkeer 
(aversion) als zij weg daarvan gaat. In het eerste geval heet het object een 'goed' 
(good), in het tweede een kwaad (evil) (Levi, 6 p.23-4). Het aristotelische schema 
blijft dus gehandhaafd, maar terwijl de essentie van het dierlijke leven door 
Aristoteles bovenal gezocht wordt in de zintuiglijke waarneming (en bij de mens in 
het denken), zoekt Hobbes haar vooral in het streven en het verlangen, dus in de 
beweging. Binnen de tweeëenheid van waarnemingsvermogen (aisthètikon) en 
streefvermogen (orektikon) legt Aristoteles de nadruk op de ene kant, Hobbes op de 
andere: leven is streven. Dit verschil in nadruk strookt met hun verschil in 
wereldbeeld. Aristoteles denkt vanuit het ideaal van de contemplatieve rust, Hobbes 
vanuit de oneindig voortgaande, slechts door hindernissen te remmen beweging. 

Streven - verlangen of afkeer - vormt het begin van elke beweging, maar wordt zelf 
weer voorafgegaan door de twee fundamentele gevoelens van het zintuiglijke 
bestaan: pijn en genot. Hobbes' voegt zich ook hier in de traditie: alle beweging in 
het dierlijke zijn te herleiden tot het mijden van pijn en het streven naar genot. Pijn 
is de gewaarwording van een 'kwaad', genot de gewaarwording van een 'goed'. Pijn 
en genot hebben hun basis in de vitale beweging: wanneer door de inwerking van 
een object de vitale beweging wordt bevorderd, is er sprake van tevredenheid of 
genot, "die in werkelijkheid niets anders is dan beweging rond het hart", maar 
wanneer de vitale beweging erdoor wordt gehinderd wordt zij 'pijn' genoemd (EL 
1,7,1; vgl. Levl,6v25). 

De drang tot zelfbehoud, met als tegenhanger het mijden van de dood, is de 
uiteindelijke drijfveer van de mens, zoals van alle dierlijke wezens. Zelfbehoud is het 
hoogste goed in de natuur, zoals de dood het grootste kwaad is (DH 11, 6). 
Daarmee vergeleken lijkt het andere grote natuurlijke doel, de voortplanting terwille 
van het behoud van de soort, er bij Hobbes wat bekaaid af te komen. Door de drang 
tot zelfbehoud te herleiden tot de universele bewegingswet wordt zij verabsoluteerd, 
losgekoppeld van de voortplanting, die volgens Aristoteles het laatste doel is van het 
individuele levensbehoud. Het is ook niet goed te begrijpen hoe het voortbestaan 
van de soort zou kunnen worden herleid tot de mechanische wet van behoud van 
beweging. Weliswaar beschouwt Hobbes de conceptie in de geslachtsdaad op 
zichzelf als een mechanisch proces (DHl, 4), maar zij vormt toch een inbreuk op de 

155 



regel dat alle activiteit uiteindelijk is gericht op behoud van het eigen leven. We 
kunnen wel zeggen dat de beweging van het eigen leven wordt 'overgedragen' op dat 
van het nageslacht, en dat op die wijze de continuïteit van de beweging wordt 
gewaarborgd. Maar dan bevinden we ons al op een bovenindividueel niveau, waar 
de traagheidswet geen gelding meer heeft. 

Er is hier toch een andere instantie aan het werk, zoals we kunnen opmaken uit 
Hobbes' opmerking dat de grootste van de zinnelijke genietingen het genot is 
waardoor "wij worden verlokt {invited) bestendigheid te geven aan onze soort", 
terwijl daarna pas het genot komt waardoor "een mens wordt verlokt te eten, tot 
behoud van zijn individuele persoon" {EL 1,7,9). De formulering suggereert de opzet 
van een voorzienige instantie, die ervoor heeft gezorgd dat de drang tot zelfbehoud 
door een nog sterkere drang kan worden overwonnen omdat, vanuit haar 
alomvattend perspectief, het behoud van de soort de prioriteit geniet. Als de levende 
wezens alleen maar naar hun eigen voortbestaan zouden streven, zouden ze immers 
spoedig uit de orde der natuur zijn verdwenen. In weerwil van zijn mechanistisch-
materialisische wereldbeeld, waarin alleen de concrete, lichamelijke individuen 
tellen, ontkomt Hobbes er niet aan het leven ook te beschouwen sub specie 
aeternitatis, al mist de voortplanting bij Hobbes de goddelijke dimensie die Plato, 
Aristoteles en Augustinus eraan gaven. Alleen voor wie volhoudt dat Hobbes in zijn 
hart een volslagen atheïst is, levert dat problemen op. De natuur mag bij Hobbes 
dan een gigantische machine zijn, het is wel een machine die tot in de details door 
God efficiënt is ontworpen. Wie niet inziet, schrijft hij, dat alle mechanismen van de 
voortplanting, evenals die van de spijsvertering, door een intellect zijn vastgelegd en 
georganiseerd met het oog op hun functies, moet wel aan geesteszwakte leiden {DH 
1,4). 

2. Hetzich verzekerende dier 

Het streven naar zelfbehoud krijgt bij de mens een bijzonder karakter, door zijn 
vermogen tot vooruitzien. "Het grootste goed voor ieder is zijn eigen behoud. Want 
de natuur is zo ingericht dat allen het goede voor zichzelf verlangen. Voor zover het 
binnen hun vermogen ligt verlangen ze noodzakelijkerwijs leven, gezondheid en 
verder, voor zover mogelijk, veiligheid voor de toekomst" {DHW, 6). De laatste 
toevoeging is voor Hobbes van het grootste belang. Het verlangen van de mens ook 
voor de toekomst verzekerd te zijn van lijfsbehoud is, zoals straks zal blijken, de 
voornaamste drijfveer tot de vorming van de civiele samenleving of commonwealth. 

Door het vermogen tot vooruitzien staat bij de mens de drang tot levensbehoud in 
het teken van het vooruitzicht van de dood. Op grond van een natuurlijke noodzaak 
verlangt de mens bonum sibi, dat wat goed voor hem is, en mijdt hij wat pijnlijk en 
schadelijk voor hem is, maar het meest van al de dood, "die verschrikkelijke vijand 
der natuur", waarvan we de grootste lichamelijke pijn verwachten. Daarom doet hij 
alles wat hij kan om zijn eigen lijf en ledematen te beschermen tegen pijn en dood 
{EL I, 14, 6). 

Het vermogen van de mens om rekening te houden met de toekomst heeft alles te 
maken met 'power, een van de centrale begrippen in Hobbes' filosofie. Dat verband 
blijkt al uit de algemene definitie die Hobbes daarvan geeft in Leviathan: "De power 
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van de mens bestaat (algemeen gesproken) in zijn huidige middelen om een 
toekomstig schijnbaar goed te verkrijgen" (Levx, p.43). (De toevoeging 'schijnbaar' 
(apparent) is niet onbelangrijk; ik kom er straks op terug.) In The Elements of Law 
legt Hobbes het verband tussen toekomstgerichtheid en power nader uit: "De 
voorstelling van de toekomst is alleen maar een vermoeden daarvan, uitgaande van 
de herinnering aan het verleden; en wij stellen ons in zoverre voor dat iets in de 
toekomst het geval zal zijn, als we weten dat er nü iets is dat het vermogen (power) 
heeft om het voort te brengen. En dat iets nü het vermogen heeft om iets anders in 
de toekomst voort te brengen kunnen we ons alleen indenken door de herinnering 
dat het voordien iets soortgelijks heeft voortgebracht. Daarom is elke voorstelling 
van de toekomst voorstelling van een vermogen om iets te kunnen voortbrengen; al 
wie dus verwacht dat er genot op komst is moet zich bovendien een voorstelling 
maken van een of ander vermogen in hemzelf waardoor dat genot kan worden 
bereikt" (EL p.33-4). 

Power is dus in algemene zin 'macht', als het vermogen om iets te doen of te 
bewerkstelligen.5 Het omvat, als natuurlijke of oorspronkelijke power, ook iemands 
natuurlijke gaven, de geestelijke en lichamelijke vermogens (faculties) waardoor hij 
zich van anderen onderscheidt, zoals lichaamskracht, praktische wijsheid of 
vaardigheid. Daarnaast zijn er de instrumentele powers, die worden verworven met 
behulp van de natuurlijke gaven of van de fortuin. Voorbeelden hiervan zijn 
rijkdom, reputatie, vrienden ('relaties', zouden we tegenwoordig zeggen) (Levi, 10 
p.43; vgl. EL I, 8, 4). Hobbes noemt bovendien nog de "geheime werking van God", 
die "good luck" wordt genoemd en zich dus kennelijk onderscheidt van de werking 
van de fortuin, maar deze speelt verder geen rol in zijn filosofie. De hele teneur van 
zijn betoog is nu juist dat mensen trachten zoveel mogelijk zelf zeggenschap te 
hebben over de benodigde vermogens, de touwtjes van hun leven in eigen handen te 
nemen. De 'grootste van de menselijke powers' wordt gevormd door samenvoeging 
van de powers van meerdere mensen met wederzijdse instemming, dus door 
vereniging van krachten; de staat is daarvan het voorbeeld bij uitstek (Lev I, 10 
p.43). 

Welbewust gebruik van powers is alleen mogelijk bij degene die m staat is 
oorzaken en gevolgen te onderscheiden. Om een bepaalde toestand te kunnen 
voorzien moeten we weten uit welke oorzaken zij kan volgen, van welke aard de 
'macht' moet zijn die haar kan voortbrengen. Dieren zijn daartoe vrijwel niet in 
staat. Zij kunnen "weinig of niet vooruitzien in de toekomstige tijd, bij gebrek aan 
observatie en herinnering van de volgorde, de uitwerking en de onderlinge 
afhankelijkheid van de dingen die zij zien". Maar de mens "neemt waar hoe de ene 
gebeurtenis is veroorzaakt door een andere, en onthoudt daarin wat voorafgaat en 
wat volgt" (Levi, 12p.54). 

Deze drang om de oorzaken na te gaan van de dingen die hij ziet ligt besloten in 
de natuur van de mens. Bij de een is die drang groter dan bij de ander, maar alle 
mensen zijn in ieder geval nieuwsgierig naar de oorzaken van hun eigen voor- of 
tegenspoed (Levi, 12 p.54). Het gaat hier dan ook niet in de eerste plaats om de 
drang naar theoretische, wetenschappelijke kennis van oorzakelijke verbanden, 
maar om een kennis die toepasbaar is op het praktische leven, waar alleen naar zo 
groot mogelijke waarschijnlijkheid kan worden gestreefd. De toekomst is altijd 
onzeker, en blijft noodzakelijk voorwerp van gissing; zij is alleen maar een 'fictie van 
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de geest', waarbij de gevolgen van handelingen uit het verleden worden toegepast op 
handelingen in het heden. Maar dat gebeurt met de meeste zekerheid door degene 
die de meeste ervaring heeft, zij het niet met genoeg zekerheid {Levi, 3 p.10). Dit is 
het domein van de 'voor-zichtigheid' of 'praktische wijsheid' {prudence, providence, 
foresight). Hoe meer ervaring iemand heeft van het verleden, des te beter kan hij 
vooruitzien, dus des te minder zal hij zich vergissen in zijn verwachtingen (ib.). 
Deze wijsheid is op zichzelf al als een vorm van power te beschouwen, afhankelijk 
van iemands geestelijke vermogens {Levi, 10 p.43). 

We moeten hier natuurlijk denken aan de Griekse deugd van de fronèsis. Zoals 
Aristoteles schrijft dat dieren in zekere zin fronèsis hebben, zo schrijft ook Hobbes 
de dieren prudence toe, die immers niets anders is dan 'herinnering aan 
opeenvolgingen van gebeurtenissen in het verleden' {LevTV,46 p.363, vgl. Arist. BN 
1141a25). Zij blijft gebonden aan individuele voorvallen en veronderstelt geenszins 
het abstractieniveau van de rede, die de 'algemene, eeuwige en onveranderlijke 
waarheid' mogelijk maakt (ib.). Ook dieren kunnen leren van hun ervaringen - een 
ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen. Maar dan blijft toch het verschil 
dat de mens zich veel langere reeksen van oorzaken kan herinneren, en daarom ook 
veel verder in de toekomst kan zien. 

Dit betekent ook dat de pijnlijke verwachting, de vrees voor de toekomst, een veel 
groter bereik heeft: "[...] zodra hij zich ervan heeft vergewist dat er oorzaken zijn van 
alle dingen die tot dusver zijn gebeurd, of in het vervolg zullen gebeuren, is het 
onmogelijk voor een mens, die voortdurend poogt zich te vrijwaren tegen het kwaad 
dat hij vreest en zich het goed dat hij verlangt te verschaffen, om niet in een 
voortdurende bezorgdheid te verkeren over de komende tijd. Zo verkeert iedere 
mens, in het bijzonder degenen die overdreven ver vooruitzien, in een toestand als 
die van Prometheus" {Lev I, 12 p.54-5). Prometheus, legt Hobbes uit, betekent 
letterlijk niets anders dan 'de vooruitziende mens'; hij was vastgebonden aan de 
Kaukasus, een berg met een wijds uitzicht. Zoals de adelaar zich voedde met zijn 
lever, waarbij 's nachts weer aangroeide wat overdag verslonden werd, zo wordt aan 
het hart van de te ver vooruitkijkende mens de hele dag geknaagd door de vrees 
voor dood, armoede of een andere ramp, en heeft hij alleen maar rust in zijn slaap 
(ib.). 

De angst voor toekomstig onheil drijft de mens tot inspanningen om zich door de 
benodigde powers zoveel mogelijk van de eigen toekomst te verzekeren, een 
behoefte die volgens Hobbes zo essentieel is dat hij de mens zou kunnen 
omschrijven als 'het zich verzekerende dier'. Deze behoefte heeft in de eerste plaats 
betrekking op het levensbehoud; zo is de kunst om fortificaties en oorlogswerktuigen 
te maken een power, omdat ze gericht is op verdediging en overwinning {Levi, 10 
p.44). Maar de drang zich te verzekeren staat ook centraal in Hobbes' gelukstheorie 
en in zijn politieke filosofie. 

Dit bedenken van middelen om een beoogd doel te bereiken komt deels neer op 
wat Aristoteles bouleusis noemde. Dan wordt de gedachtengang gereguleerd door 
een verlangen en een opzet of doel {design): "uit het verlangen ontstaat de gedachte 
van een of ander middel waarvan we hebben gezien dat het iets dergelijks 
voortbrengt als datgene waarop we zijn gericht; en uit de gedachte daaraan ontstaat 
de gedachte van middelen tot dat middel, en zo maar door, tot we bij een of ander 
begin komen dat in onze macht {power) ligt" {Lev I, 3 p.9). Maar er is volgens 
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Hobbes ook een tweede vorm van praktisch denken, waarbij we alle mogelijke 
gevolgen bedenken van een handeling die we ons voor de geest stellen; dit hangt 
samen met het proces dat Hobbes deliberation ('overleg', 'afweging') noemt (zie 
hoofdstuk 1, § 4), en waarin we proberen zo groot mogelijke zekerheid te verkrijgen 
over de vraag of het wel verstandig is een bepaalde handeling te verrichten: "Omdat 
in de deliberatie de begeerten en aversies worden opgewekt door het vooruitzicht 
van de goede en slechte uitwerkingen en gevolgen van de activiteit waarover wij 
delibereren, hangt het resultaat van die deliberatie af van het voorzien van een lange 
aaneenschakeling van gevolgen, waarvan iemand maar heel zelden het einde kan 
zien" {Levi, 6 p.29). 

Hier nu ligt de verklaring voor de term "schijnbaar goed" in Hobbes' definitie van 
power. "Maar wanneer het goed in die gevolgen, voor zover iemand het ziet, groter 
is dan het kwaad, is de hele keten wat schrijvers schijnbaar goed {apparent of 
seeming Good) noemen. En omgekeerd, wanneer het kwade het goede overtreft, is 
het geheel een schijnbaar kwaad, zodat degene die door ervaring of rede het grootste 
en zekerste vooruitzicht van gevolgen heeft zelf het best delibereert, en in staat is 
om, als hij wil, de beste raad aan anderen te geven" {Levi, 6 p.29-30; EL I, 7, 8; DH 
11,5). Evenals Aristoteles beschouwt Hobbes het vermogen tot goed delibereren als 
een vorm van prudentie; bij de berekening van het te verwachten goed of kwaad 
gaat het vooral om levenservaring, niet om wetenschappelijk inzicht. Onervaren 
mensen, die niet nauwgezet genoeg kijken naar de gevolgen van dingen op de 
langere termijn, richten zich op wat hun goed lijkt te zijn, omdat ze niet het kwaad 
zien dat eraan is verbonden; daarom ondervinden ze er naderhand de schade van 
{DH 11, 5). Het grootste gevaar voor de mens is echter niet de foute, op 
onervarenheid berustende beoordeling van de toekomst, maar de neiging zich te 
laten meeslepen door de hartstocht van het ogenblik, omdat die (zoals Aristoteles al 
had opgemerkt) het absolute goed lijkt te beloven: "hoewel het werkelijke goed moet 
worden gezocht in de lange termijn, wat de taak is van de rede, grijpt de begeerte 
een momentaan goed zonder de grotere kwaden te voorzien die er noodzakelijk aan 
verbonden zijn" {DH 12, 1). In het volgende deel zullen we zien dat Hobbes' 
fundamentele onderscheid tussen de natuurlijke en de staatsburgerlijke toestand 
alles te maken heeft met dit verschil tussen denken op de korte en op de lange 
termijn. 

3. Het streven naar geluk 

In Leviathan komt Hobbes meteen na de passage over het schijnbare goed of kwaad 
over geluk te spreken, en dat lijkt niet toevallig te zijn, want het streven naar geluk 
veronderstelt juist het vermogen in het handelen rekening te houden met de 
gevolgen op de lange termijn. De beslissing om een verlangen al of niet te 
bevredigen, een handeling al of niet te verrichten, wordt dan afhankelijk van de 
vraag of het beoogde geluk er al of niet door wordt bevorderd, of het doel wel 
opweegt tegen de middelen. Bijna alles in deze wereld, schrijft Hobbes in The 
Elements of Law, bestaat uit een mengeling van goed en kwaad, of beide zijn met 
zo'n grote noodzaak aan elkaar geketend dat het ene niet kan worden genomen 
zonder het andere; zo zijn de genietingen van de zonde niet te scheiden van de 
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bitterheid van de straf, het genot van de eer niet van de pijn veroorzaakt door de 
inspanning die meestal nodig is om haar te verkrijgen {EL I, 7, 8). 

Wie naar geluk streeft dient voortdurend dit soort afwegingen te maken: hij moet 
beoordelen of de pijn die voor of na het verlangde genot komt niet zwaarder zal 
wegen dan dat genot zelf. Zo zal er door verstandige keuzes een duurzaam 
overwicht van genot op pijn ontstaan, en dat is precies waar het een redelijk wezen 
om gaat in zijn leven. Wat mensen 'geluk' noemen, schrijft Hobbes, is "voortdurend 
succes in het verkrijgen van de dingen die een mens van tijd tot tijd verlangt, dat wil 
zeggen voortdurend welvaren" {continual prospering) {Lev I, 6 p.30). Evenals 
Aristoteles gaat Hobbes uit van wat hij als een algemeen gangbare mening 
presenteert. Het element van continuïteit is hier wezenlijk, zoals in de omschrijving 
die Hobbes eerder had gegeven in The Elements of Law. "geluk (waarmee wij 
voortdurend genot bedoelen) bestaat niet in welgevaren-hebben maar in het 
welvaren zelf' {EL I, 7, 7). 'Voortdurend genot' {continual delight) is wel de 
beknoptste en algemeenste omschrijving van geluk, die ook bij latere auteurs is te 
vinden.6 Het verlangen naar geluk is voor Hobbes een vanzelfsprekende voortzetting 
van het verlangen naar leven; 'goed leven' (Aristoteles' eu zèri) blijft een vorm van 
leven. Als genot 'bevordering van de vitale beweging' is, een intenser gevoeld leven, 
dan betekent het geluksstreven het streven naar voortduring van dat intensere leven. 

Maar in zekere zin is de omschrijving van geluk als 'voortdurend genot' 
misleidend. We hebben immers gezien dat in de praktijk van het leven pijn en genot 
steeds vermengd zijn, en dat het alleen kan gaan om een zo groot mogelijk 
overwicht van genot op pijn. Continu genot is nog om een andere reden onmogelijk. 
Voor Hobbes staat genot gelijk aan de bevrediging van een verlangen; van de 
aristotelische opvatting dat genot in activiteit bestaat is bij hem geen sprake. Maar 
omdat volgens Hobbes - zoals de filosofen uit de Oudheid al hadden opgemerkt -
elke bevrediging van korte duur is, kan de continuïteit alleen maar bestaan in de 
opeenvolging van verlangens, die stuk voor stuk worden bevredigd. Hobbes 
beschrijft geluk ook als de "voortdurende voortgang van het verlangen, van het ene 
doel naar het andere; waarbij het bereiken van het ene doel altijd slechts de weg is 
naar het volgende" {Lev\,\\ p.49). 

Maar als elke bevrediging zelf maar kort duurt, weegt die toestand van genot dan 
wel op tegen de (veel langduriger) van het nog onbevredigde verlangen, die volgens 
de antieke filosofen als pijnlijk moet worden beschouwd? Hobbes ziet het anders. 
Verlangen is voor hem niet alleen maar pijnlijk. Hij benadrukt de zonnige kant 
ervan. Streven is genot (zoals afkeer pijn is), en verschilt daar alleen van in zoverre 
het genot zelf nog niet aanwezig is, maar wordt voorzien of verwacht {DHU, 1). 
Het gaat dus louter om het onderscheid tussen toekomst en heden: het verlangen is 
gericht op een toekomstige bevrediging en verschilt alleen in dat opzicht van de 
bevrediging zelf (ib.). Wie verlangt, geniet dus al bij voorbaat van de verwachte 
bevrediging: "Genot, liefde en streven, dat ook verlangen wordt genoemd, zijn 
verschillende namen voor verschillende aspecten van dezelfde zaak" {EL I, 7, 2). 
Hobbes redeneert in onverdacht aristotelisch-scholastieke termen: zoals streven het 
begin is van animale beweging in de richting van iets dat ons genot verschaft, zo is 
het bereiken het doel of de doeloorzaak {final cause) ervan; bonum (goed) en finis 
(doel) zijn namen voor hetzelfde, vanuit verschillend oogpunt bekeken {EL I, 7, 5). 
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Leven is streven, maar is daarom nog niet voortdurende pijn, zoals Schopenhauer 
later zal beweren. Diens pessimistische visie lijkt haar oorsprong vooral te hebben in 
John Locke's theorie van de uneasiness. Terwijl Hobbes het verlangen benadert 
vanuit het verwachte doel, beschouwt Locke (zoals eerder Plato) het veeleer als de 
beweging van iets af, namelijk van een gebrek dat wil worden opgeheven, en dat 
wordt ervaren als een pijnlijke verstoring van de toestand van rust of gemak {ease) 
die als ideale norm geldt.7 

In The Elements of Law verklaart Hobbes het streven naar geluk op grond van 
zijn vereenzelviging van genot met streven: "Aangezien alle genot begeerte is, en 
begeerte een verder doel veronderstelt, kan er alleen maar tevredenheid zijn door 
verder te gaan; en daarom moeten we ons niet verwonderen wanneer we zien dat, 
naarmate mensen meer rijkdom, eerbewijzen of andere power verkrijgen, hun 
begeerte groter en groter wordt [...]" {EL I, 7, 7). Niet alleen is verlangen reeds genot 
(namelijk onder het aspect van de toekomstverwachting), het omgekeerde geldt 
kennelijk ook: in genot ligt verlangen reeds besloten. We lijken hier te maken te 
hebben met een variant van de klassieke verklaring van onverzadelijkheid: als de 
grens van de natuurlijke maat eenmaal is overschreden doet de bevrediging van elk 
verlangen weer naar méér verlangen.8 Maar Hobbes geeft de passage meteen weer 
een andere wending: "en als zij tot de uiterste graad van één soort power zijn 
gekomen, jagen ze een andere soort na, zolang ze in welke soort ook bij iemand 
anders ten achter menen te zijn". Dan blijkt ook een sociale factor een rol te spelen, 
de vergelijking met anderen: de mens wil overal de beste en de eerste in zijn, en juist 
in die wedijver zoekt hij zijn geluk. Deze opvatting, die ook in Leviathan nog sporen 
heeft nagelaten, komt in de volgende paragraaf aan de orde. Maar intussen is wel al 
duidelijk geworden dat Hobbes' theorie van het geluk niet zonder complicaties is. 

Dat wordt nog duidelijker wanneer we nog een ander element in ogenschouw 
nemen dat door Hobbes zowel in The Elements ofLawdh in Leviathan (in beide 
boeken) wordt genoemd in verband met geluk: zijn afwijzing van de gedachte van 
een hoogste goed, een summum bonum. Die afwijzing acht hij ongetwijfeld cruciaal 
voor de ondersteuning van zijn eigen definitie van geluk. In The Elements of Law 
maakt hij, in de paragraaf vlak voor de bovengeciteerde, een onderscheid dat 
kennelijk verwijst naar het begin van de Ethica Nicomachea. "En van de doeleinden 
worden sommige propinqui genoemd, dat wil zeggen vlak bij de hand, andere 
remoti, verder verwijderd. Maar wanneer we de doeleinden die eerder bereikt 
worden vergelijken met degene die verder weg liggen noemen we ze geen 
doeleinden maar middelen, ofwel manieren om die doeleinden te bereiken. Maar 
wat betreft een uiteindelijk doel, dat de filosofen uit de Oudheid met geluk hebben 
vereenzelvigd, waarbij ze veel hebben geredetwist over de manier om dat te 
bereiken, zoiets bestaat er niet in deze wereld, en er is ook geen weg die er heen leidt 
evenmin als er een weg is naar Utopia; want zolang als we leven hebben we 
verlangens, en verlangen vooronderstelt een verder doel" {EL I, 7, 6, p.29-30). 
Hobbes' onderschrijft dus Aristoteles' analyse van goederen of doeleinden, maar 
ontkent dat geluk zou kunnen bestaan in een laatste of hoogste goed, een summum 
bonum. Dan vat hij dat begrip echter op in een zin die Aristoteles zeker niet heeft 
bedoeld, namelijk als een toestand van totale bevrediging, die niets meer te wensen 
overlaat.9 Voor Aristoteles is geluk alleen het hoogste (of laatste) doel in de zin dat 
alle menselijke handelingen uiteindelijk daarop zijn gericht (wat Hobbes zelf ook 

161 



zegt). Maar het verlangen naar geluk is geen verlangen naar één concreet doel; 
'geluk' is een abstracte term die door ieder in de praktijk anders wordt ingevuld, en 
die in concreto een veelheid van te bevredigen verlangens omvat (bij voorbeeld naar 
lichamelijk genot of eer) of die - in Aristoteles' eigen ideaal - bestaat uit een veelheid 
van bevredigende activiteiten. Wat Hobbes de filosofen van de Oudheid in de mond 
legt wordt in feite door geen van hen beweerd, omdat een toestand van totale 
verlangenloosheid hun even absurd zou voorkomen als hemzelf. Als Epicurus over 
geluk zegt: "als het aanwezig is hebben we alles, als het afwezig is doen we alles om 
het te hebben"10 bedoelt hij niet dat de gelukkige nooit meer iets zou wensen, maar 
dat die niet langer is onderworpen aan hevige en onbevredigbare verlangens, die 
inbreuk maken op de gemoedsrust of ataraxia zonder welke men volgens Epicurus 
niet gelukkig kan zijn. 

De gedachte van een summum bonum als ultieme bevrediging van één enkel 
verlangen is eerder kenmerkend voor het christendom. In sommige passages denkt 
Hobbes aan die opvatting, bij zijn afwijzing van het hoogste goed. In De Homine 
schrijft hij dat het grootste goed, ook geluk of het laatste doel genoemd, niet tijdens 
het aardse leven kan worden bereikt: want als het doel ultiem zou zijn zou er niets 
meer zijn om naar te snakken of te verlangen; het gevolg zou zijn dat vanaf dat 
moment niets meer een 'goed' zou zijn, en dat de mens zelfs niet meer zou voelen 
{DH 11, 15). En als hij in Leviathan schrijft dat geluk bestaat in 'voortdurend 
welvaren' (zoals volgens hem ook de andere mensen menen) verduidelijkt hij: "Ik 
bedoel het geluk van dit leven. Want er bestaat niet zoiets als aanhoudende 
gemoedsrust {tranquillity of mind), zolang als wij hier leven, omdat leven zelf alleen 
maar beweging is, en nooit zonder verlangen kan zijn, noch zonder vrees, evenmin 
als zonder zintuiglijke waarneming" {Levi, 6 p.30). Maar elders in dat boek verlaat 
hij dit christelijke perspectief weer, om opnieuw de antieke filosofen te beschuldigen 
van een opvatting die ze in die radicale zin nooit hebben kunnen huldigen: "[..] het 
doel van dit leven bestaat niet in de rust van een tevredengestelde geest {a mind 
satisfied). Want er bestaat niet zo'n finis ultimus (uiteindelijk doel) noch een 
summum bonum (grootste goed), als waarvan sprake is in de boeken van de 
moraalfilosofen uit de Oudheid. Iemand wiens verlangens ten einde zijn gekomen 
kan evenmin leven als iemand bij wie de zintuiglijke waarneming en 
verbeeldingskracht tot stilstand zijn gekomen" {Levi, 11 p.49). 

Impliciet in deze passages is het onderscheid tussen lichaam en geest. Epicurus 
had beide in zijn geluksideaal onderscheiden: geluk bestaat in de gezondheid van 
het lichaam en de gemoedsrust {ataraxia) van de ziel.11 Ook volgens Hobbes hebben 
lichaam en geest hebben hun eigen verlangens; het lichaam verlangt slechts naar 
bevrediging van zijn behoeften; het verlangen naar 'geluk' komt voor rekening van 
de geest. Dieren, die geen geest hebben, kennen "geen ander geluk dan het genieten 
van hun dagelijkse voedsel, gemak {ease) en lusten" {Levi, 12 p.54). Maar naast het 
menselijk verlangen naar geluk, dat de behoeftigheid zozeer vergroot, brengt Hobbes 
nog een andere behoefte in het spel, de eigen behoefte van de geest aan beweging, 
aan 'leven'. Wat hij wil benadrukken is dat zijn fundamentele uitgangspunt - leven is 
streven - evenzeer opgaat voor de geest als voor het lichaam. 

In het vervolg van de eerder geciteerde passage uit The Elements of Law Q., 7, 7) 
lezen we: "van degenen derhalve die de hoogste graad van eer en rijkdom hebben 
bereikt, hebben sommigen het meesterschap in een of andere kunst voorgewend, 
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zoals Nero in muziek en poëzie, en Commodus in de kunst der gladiatoren. En 
degenen die niet iets dergelijks voorwenden moeten verstrooiing en verpozing van 
hun gedachten vinden in de wedijver van spel of zaken. En in het geval dat ze niet 
weten wat doen is het terecht dat mensen klagen, als betrof het een groot leed." Dan 
volgt tot slot de reeds geciteerde omschrijving van geluk: "Geluk (waarmee wij 
voortdurend genot bedoelen) bestaat derhalve niet in welgevaren-hebben, maar in 
welvaren". 

Hobbes geeft hier opnieuw een wending aan zijn betoog. Het verlangen naar geluk 
wordt nu in verband gebracht met een in feite heel anderssoortige behoefte, namelijk 
de behoefte aan 'verstrooiing en verpozing' van gedachten, de behoefte 'iets te doen' 
te hebben. En die is alleen te verklaren doordat de menselijke geest een eigen 
behoefte aan beweging kent, die zich doet voelen onafhankelijk van de lichamelijke 
behoeften. 

In De Homme komt Hobbes nog op deze behoefte terug. "[...] Activiteit is een 
goed: het leven is in feite beweging. Dus, als er zich geen doel aandient voor mijn 
activiteit vervangt een wandeling de activiteit. Waar moet ik heen? Wat te doen? -
Woorden van mensen die lijden. Ledigheid is een kwelling. - De natuur staat geen 
leegte toe, noch in de ruimte, noch in de tijd." (DH 1, 11). Zonder het woord te 
gebruiken geeft Hobbes hier, wellicht als eerste in de moderne geschiedenis, een 
natuurlijke verklaring van de verveling, als een probleem van de menselijke geest. 
De tevredenheid die het dier voelt zodra zijn maag is gevuld is voor de mens 
onbestaanbaar, omdat ook de geest verlangt te worden 'gevuld', en wel voortdurend, 
want zijn leven speelt zich af in de dimensie van de tijd. Verveling treedt op 
wanneer aan die behoefte niet wordt voldaan. In de Verlichting zal de analogie van 
lichaam en geest worden onderstreept: evenals het lichaam heeft de geest zijn 
'honger', namelijk de behoefte aan bezigheid.13 Het moge duidelijk zijn dat de geest 
of ziel van de mens hier een heel andere gedaante krijgt dan in het christendom: 
daar was de ziel als een vat dat naar de volledige vulling verlangde, die alleen God 
zelf kon bieden, nu verlangt zij slechts naar voortdurende vulling, en is het 
belangrijker dat zij wordt gevuld dan met wat zij wordt gevuld. 

Het probleem van de verveling valt buiten het bestek van deze studie, maar nu 
mag reeds duidelijk zijn geworden dat het een raakvlak heeft met de theorie van het 
geluk. Bij latere denkers, en met name bij Schopenhauer, komt dit verband heel 
duidelijk tot uiting, maar aan Hobbes komt de eer toe er als eerste, zij het nog 
summier, op te hebben gewezen. Het maakt de zaken wel gecompliceerd, omdat 
behoefte aan geluk en behoefte aan tijdverdrijf nu steeds moeten worden 
onderscheiden. Maar ter afsluiting van deze excursus kan worden opgemerkt dat 
geen enkele filosoof de ene behoefte zonder meer herleidt tot de andere. Beide 
behoeften verhouden zich veeleer als positief en negatief. De behoefte aan geluk 
wordt doorgaans gestild door de bevrediging van bepaalde verlangens, dus door het 
stellen en nastreven van bepaalde positieve doeleinden, terwijl de behoefte aan 
tijdverdrijf zich pas doet gevoelen als dergelijke doeleinden (tijdelijk) ontbreken. In 
het eerste geval maakt het wel degelijk uit welke doeleinden worden nagestreefd, in 
het tweede gaat het er alleen nog om dat de geest wordt beziggehouden en zo aan de 
dreigende verveling te ontkomen, op om het even welke manier. Vrijzijn van 
verveling zou daarom op zijn te vatten als een minimumeis voor geluk (zoals ook 
vrijzijn van lichamelijke behoeftigheid dat is); deze opvatting zullen we aantreffen 
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bij Schopenhauer. De meest uitgesproken vorm van doelgerichtheid is het 
hartstochtelijke verlangen, vandaar dat in de Verlichting de polariteit tussen 
verveling en hartstocht menigmaal wordt beklemtoond.14 We komen haar impliciet 
al tegen bij Hobbes: zodra een Romeinse keizer zijn machtige hartstochten had 
bevredigd gaf hij zich over aan vormen van tijdverdrijf, om zich te vrijwaren van de 
verveling, de toestand waarin men niet meer weet wat te doen. 

4. Toekomstgerichtheid en geluk 

In Leviathan wordt het verband tussen geluk en tijdverdrijf alleen nog in 
rudimentaire vorm aangeduid15, en gaat alle aandacht uit naar een andere 
menselijke eigenschap die verband houdt met de tijd, de toekomstgerichtheid. Het 
geluksstreven is ondenkbaar zonder toekomstgerichtheid, zoals Plato en Aristoteles 
al duidelijk hadden gemaakt. Het ontberen van die eigenschap is ook de eigenlijke 
reden die Hobbes noemt voor het feit dat geluk van de dieren in niets anders ligt dan 
in "het gemeten van hun dagelijkse voedsel, gemak en lusten": ze kunnen immers 
"weinig of niet vooruitzien in de toekomstige tijd, bij gebrek aan observatie en 
herinnering van de volgorde, de uitwerking en de onderlinge afhankelijkheid van de 
dingen die zij zien" (Levi, 12 p.54). Het dier leeft dus in een eeuwig heden (of bijna-
heden). Alleen al daarom kan bij dieren het genot van het huidige moment niet 
tegelijk het beginpunt zijn van een nieuw verlangen; voor wezens zonder 
toekomstbesef kan niet gelden dat "verlangen een verder doel veronderstelt" (EL I, 
7, 6). Als een dier zijn lichamelijke behoeften heeft bevredigd is zijn enige behoefte 
nog die van het gemak, de ease, het gaat luieren of slapen, om pas weer tot activiteit 
te worden gewekt wanneer zich een nieuw lichamelijk verlangen aandient. De rede 
maakt het hem mogelijk de oorzaken van gebeurtenissen te onderkennen, en dwingt 
hem zelfs die na te speuren, in ieder geval voor zover het om zijn eigen wel en wee 
gaat (Levi, 12 p.54). Door die kennis kan hij welbewust voorzieningen treffen voor 
de toekomst, in de eerste plaats met betrekking tot zijn levensbehoud, maar in het 
verlengde daarvan ook tot zijn welzijn of geluk. Want juist dat vermogen om door 
weloverwogen maatregelen zijn eigen toekomst te beïnvloeden wekt het verlangen 
naar een leven waarvan niet alleen het biologische voortbestaan maar ook het 
aangename voortbestaan zoveel mogelijk is verzekerd. Het geluk van het dier is 
onmiddellijk gegeven met de vervulling van zijn natuurlijke taken, dus geen object 
van een apart streven; alleen de mens kan bewust verlangen het huidige geluk of 
welzijn te continueren. Het vermogen tot vooruitzien maakt het mogelijk om 
zichzelf welbewust 'verwijderde' doelen (de 'remotf) te stellen, waarvan het geluk 
steeds het laatste is (al kan dat uiteraard, zoals we zagen, geen toestand zijn die elk 
verder verlangen uitsluit); bovendien kan hij, dank zij zijn kennis van causale 
verbanden, andere doeleinden kiezen die zich tot geluk verhouden als 'propinqui, 
nabije doelen, die zelf weer middel zijn tot dat verdere doel. 

De toekomstgerichtheid is dan ook het grotere verband waarin Hobbes zijn 
omschrijving van geluk plaatst, die ik eerst nog maar eens zal herhalen: "Geluk is de 
voortdurende voortgang van het verlangen, van het ene doel naar het andere; 
waarbij het bereiken van het ene doel altijd slechts de weg is naar het volgende. De 
reden daarvan," zo vervolgt hij, "is dat het menselijk verlangen niet het oogmerk 
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heeft om slechts één keer te genieten, en voor één ogenblik, maar om voor altijd de 
gang van zijn toekomstige verlangen te verzekeren. En daarom zijn de op de wil 
berustende activiteiten en neigingen van alle mensen niet alleen gericht op de 
bewerkstelliging maar ook op de verzekering van een tevreden leven, en verschillen 
ze alleen wat betreft de manier waarop; wat gedeeltelijk komt door de 
verscheidenheid van passies in de verschillende mensen, en gedeeltelijk door het 
verschil in kennis van of de mening over de oorzaken die het verlangde resultaat 
teweegbrengen" (Lev. I, 11 p.49). 

Nergens anders geeft Hobbes een zo algemene bepaling van het menselijk 
geluksstreven, als doel van alle activiteit - al zullen we in het tweede deel van dit 
hoofdstuk zien dat ook bij hem op de universaliteit van dat streven wel wat valt af te 
dingen. Dat geldt ook voor het vaak geciteerde vervolg op de passage: "Zodat ik als 
algemene neiging van de hele mensheid in de eerste plaats wil noemen een 
voortdurende en rusteloze begeerte naar macht en nog eens macht (power after 
power), die pas ophoudt met de dood" (Levi, 11 p.49). Het is van cruciaal belang 
om deze uitspraak te beschouwen in de context waarin zij wordt gedaan, namelijk 
een passage over het welbewuste streven naar geluk. Zij is niet van toepassing op het 
loutere streven naar zelfbehoud. Ook behoud van het leven zelf is weliswaar voor de 
vooruitblikkende mens een 'toekomstig goed', dat wordt verkregen door de 
verwerving van de nodige powers (zoals zaad voor de landbouwer een middel is om 
zijn leven voor het volgende jaar te verzekeren). Maar voor levensbehoud is toch 
geen "voortdurende en rusteloze begeerte" naar power nodig; bij die begeerte gaat 
het tevens - of zelfs in de eerste plaats - om de middelen tot geluk. Voor geluk zijn 
meer powers nodig dan voor het pure levensbehoud, tenzij men Epicurus' uitspraak 
zou onderschrijven dat wie geen honger en dorst lijdt, en erop kan vertrouwen 
daaraan ook in de toekomst niet te lijden, met Zeus kan wedijveren in geluk.17 Van 
een dergelijk minimaal grensgeluk is bij Hobbes geen sprake. Maar het gaat wel om 
hetzelfde principe: vertrouwen in de toekomst. De mens wil niet alleen de 
verzekering dat hij blijft leven, maar ook dat hij tevreden blijft leven; hij is niet alleen 
uit op garantie van het zèn maar ook van het eu zèn, in Aristoteles' termen. Streven 
naar geluk komt neer op het streven "om voor altijd de gang van zijn toekomstige 
verlangen te verzekeren". 

Volgens Hobbes, hebben we in de vorige paragraaf gezien, is het verlangen naar 
genot zelf al aangenaam, voor zover het gepaard gaat met de verwachting van dat 
genot. Maar dan veronderstelt hij al het vertrouwen dat dit verlangen ook 
daadwerkelijk zal worden bevredigd. En dit vertrouwen berust nu juist op het bezit 
van de daartoe benodigde middelen (of in ieder geval op de verwachting die 
middelen op het vereiste moment te zullen bezitten). Hobbes zal niet beweren dat 
wie in een woestijn geen enkele kans ziet om zijn dorst te stillen al bij voorbaat 
geniet van de bevrediging ervan; zo iemand is juist wanhopig en doodsbang dat hij 
van dorst zal omkomen. Hetzelfde geldt voor het geluksverlangen. Voor geluk is het 
nodig dat men erop kan vertrouwen dat alle verlangens, niet alleen de huidige, maar 
ook de toekomstige (voor zover die te overzien zijn), zullen worden bevredigd. 
Augustinus had al opgemerkt dat iemand die het verlies van zijn huidige geluk 
voorziet al niet meer gelukkig kan zijn.18 Hobbes zal dat beamen; bij hem staat nu 
juist de behoefte aan verzekering van de toekomst centraal. De mens, het 
vooruitziende dier, wil zich indekken tegen toekomstig ongeluk, bij voorbaat de 
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hindernissen opruimen die de voortgang van zijn genot in de toekomst in de weg 
kunnen staan. Gebrek aan de juiste middelen is wel de grootste hindernis. De 
voornaamste reden voor het rusteloze streven naar power, schrijft Hobbes, is niet 
zozeer dat iemand hoopt op een intenser genot dan hij al heeft ervaren, of dat hij 
ontevreden is met een matige power, maar dat hij "niet de macht en de middelen om 
goed te leven die hij nü bezit kan verzekeren zonder er méér van te verwerven" {Lev 
1,11 p.49-50). De powers om 'goed' te leven raken kennelijk uitgeput, in ieder geval 
de instrumentele; potverteren leidt tot verlies van zekerheid. Maar in het vervolg 
(en slot) van deze passage uit Leviathan vinden we een dubbele verschuiving van 
perspectief die alleen is te verklaren door het als een relict te beschouwen van de 
analoge passage in The Elements of Law. Het gaat dan ineens weer om het streven 
de beste te zijn, en in laatste instantie om de noodzaak van tijdverdrijf, de behoefte 
hoe dan ook te blijven verlangen en bezig te blijven: "En daardoor komt het dat 
koningen die het toppunt van macht hebben bereikt hun inspanningen richten op het 
veiligstellen van die macht, door wetten in hun eigen land, of in het buitenland door 
oorlogen; en als dat is gedaan volgt een nieuw verlangen: bij sommigen naar de 
roem van nieuwe veroveringen, bij anderen naar gemak en zinnelijk genot, bij weer 
anderen naar bewondering of vleierij voor hun uitblinken in een kunst of een andere 
bekwaamheid van de geest" {Levl,\\ p.50). 

5. Drie bronnen van genot 

Alle activiteiten van alle mensen zijn uiteindelijk gericht op het bewerkstelligen en 
verzekeren van geluk, of van een 'tevreden leven'. De verschillende opvattingen 
daarover zijn te herleiden tot de "verscheidenheid van hartstochten in verschillende 
mensen" {Levi, 11 p.49), en die verscheidenheid zelf ontstaat deels uit het verschil 
in geaardheid of lichamelijke constitutie, en deels uit verschillen in opvoeding en 
gewoonten {Lev I, 8 p.35). Plato had al gewezen op de grote rol die de 
karakteraanleg speelt bij de keuze voor een bepaalde vorm van geluk, een aanleg die 
volgens hem afhankelijk was van de dominantie van één der drie delen van de ziel. 
Hobbes legt, als materialist, alle nadruk op de fysiologische verschillen tussen 
mensen: "Wij zien uit ervaring dat plezier en smart niet in alle mensen uit dezelfde 
oorzaken voortkomen, en dat mensen aanzienlijk verschillen wat betreft hun 
lichamelijke gesteldheid; dat wat bij de een nuttig en bevorderlijk is voor het vitale 
gestel, en daarom genot verschaft, is voor het gestel van een ander hinderlijk en 
belemmerend, en veroorzaakt pijn" {EL I, 10, 2). Ook hier blijkt hoezeer het 
geluksverlangen voor Hobbes in het verlengde ligt van het verlangen naar 
zelfbehoud. Uiteindelijk gaat het om wat bevorderlijk is voor het 'vitale gestel' {vital 
constitution); genot is in fysiologische zin ook "niets anders dan beweging rond het 
hartOELI, 7, 1) " 

Bij Hobbes vinden we de traditionele opsommingen van geluksgoederen waarin 
mensen hun genot en geluk zoeken. In Leviathan merkt hij op dat het grootste deel 
van de mensheid rijkdom, macht over anderen {command) of zinnelijk genot 
najaagt; de daaraan beantwoordende hartstochten zijn hebzucht {avarice), ambitie 
{ambition) en zinnelijke begeerte {lust) {Lev I, 14 p.73). Elders schrijft hij dat de 
handel en wandel van de wereld in vrijwel niets anders bestaat dan in een 
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"voortdurende wedijver om eer, rijkdom en gezag" (Lev, Review & Conclusion, 
p.385). Een volledige opsomming vinden we in het hoofdstuk 'Over het verschil in 
manieren': naast de verlangens naar rijkdom, eer, macht over anderen worden daar 
ook het verlangen naar gemak (ease) en zinnelijk genot, het verlangen naar kennis 
en naar de kunsten der vrede20 genoemd, en ten slotte het verlangen naar lof en 
postume roem, dat aanzet tot prijzenswaardige handelingen (Levl,\l p.50). 

In het tweede deel van dit hoofdstuk zullen we zien dat het verlangen naar kennis 
een cruciale rol speelt in Hobbes' filosofie. Hij is er ook heel geestdriftig over, wat 
ongetwijfeld is toe te schrijven aan zijn eigen ervaring. Dit door nieuwsgierigheid 
gedreven verlangen om "het hoe en waarom te weten", streeft naar een uitzonderlijk 
genot: de kennis van oorzaken is een "wellust van de geest", "die door een 
aanhoudende vreugde in de voortdurende en onvermoeibare voortbrenging van 
kennis de korte hevigheid van welke lichamelijk genot dan ook overtreft" (Lev I, 6 
p.26). De intellectuele activiteit, die doorgaans een middel blijft in het streven naar 
zelfbehoud en geluk, wordt hier een doel in zichzelf, in de zin van Aristoteles' 
theôria. Maar hoe groot dit genot ook is, kennelijk wordt het volgens Hobbes door 
zo weinigen als geluksgoed nagestreefd dat hij het in zijn opsommingen meestal 
onvermeld laat. 

We mogen op grond van deze en andere beschrijvingen zonder meer aannemen 
dat het genot van het kennen voortvloeit uit een afzonderlijke bron, het intellect.21 

Ook al heeft het antieke zielsbegrip bij Hobbes afgedaan, en kan hij dus Plato's 
driedeling van de ziel niet onderschrijven, de daarop gebaseerde gedachte dat de 
mens over drie onderling onherleidbare bronnen van genot beschikt blijft bij hem 
behouden. In De Gve maakt hij een onderscheid tussen zinnelijk en geestelijk 
genot: "al het genot van de geest is hetzij glorie (anders gezegd, een goede dunk van 
zichzelf hebben) of heeft uiteindelijk betrekking op glorie; de overige genietingen 
zijn zinnelijk, of dragen bij tot het zinnelijk genot, en kunnen alle worden 
samengevat met het woord geriefelijkheden" (DC 1, 2). Het genot van 
(wetenschappelijke) kennis, dat uiteraard ook geestelijk van aard is, blijft hier, zoals 
vaker, buiten beschouwing. Voor de andere mogelijkheid, namelijk dat Hobbes dit 
genot ook herleidt tot dat van de glorie, bestaat in zijn werk geen aanwijzing. 

Met het begrip 'geriefelijkheden' of 'gemakken' (conveniences) doelt Hobbes 
kennelijk op alle materiële goederen die het leven kunnen veraangenamen, en 
bijdragen tot het gemak (ease). Het verlangen naar een zekere luxe of materieel 
comfort is, zoals we in het volgende deel van dit hoofdstuk zullen zien, heel 
algemeen en ook 'natuurlijk', voor zover het verbonden is met de bereidheid zich de 
gemakken des levens door eigen nijverheid en arbeid te verschaffen. Daarnaast is er 
ook een verlangen naar zinnelijk genot in enge zin, namelijk bij luie mensen die hun 
geluk uitsluitend in de 'geneugten van het vlees' zoeken, op grond van hun fysieke 
geaardheid; hun sloomheid en gezapigheid ontstaat door de vettigheid en moeizame 
beweging van de levensgeesten rond het hart (EL 1,10,3). 

Uit het vervolg van de passage uit De Cive zouden we kunnen opmaken dat voor 
Hobbes het verlangen naar 'gerieflijkheden' ook winstbejag impliceert, want hij 
schrijft: "De hele maatschappij is er daarom ofwel voor winstbejag (gain) of voor 
glorie". Maar ook al veronderstelt het verlangen naar een comfortabel leven een 
zekere rijkdom, het zou toch te ver gaan om het gelijk te stellen met de hebzucht 
(avarice) uit de eerder geciteerde opsomming.22 In Leviathan beschouwt Hobbes de 
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wedijver om rijkdom en het verlangen naar 'gemak' en zinnelijk genot juist als 
tegenstrijdige drijfveren, waarvan de ene is gericht op oorlog en strijd, de andere 
juist op vrede, omdat zij gepaard gaat met de bereidheid om voor het comfortabele 
leven door eigen inspanning te verdienen (Levi, 11 p.50). Het genot van rijkdom is 
zeker niet geheel onder te brengen in de algemene klasse van 'zinnelijk genot', maar 
behoort veeleer tot de 'glorie', die een centrale rol speelt in Hobbes' mensbeeld, en 
daarom een aparte paragraaf verdient. 

6. De wedren van het leven 

Het genot van de 'glorie' {glory), ofwel van de "hoge dunk van zichzelf', heeft een 
keerzijde in de pijn en woede die ontstaan bij ook maar het geringste blijk van 
minachting door anderen. Iedereen verwacht dat zijn medemensen hem in dezelfde 
mate waarderen als hij zelf doet, schrijft Hobbes, en tracht van nature, zoveel als hij 
durft, bij elk teken van minachting of onderwaardering een grotere waarde af te 
dwingen van degenen die hem minachten door hun schade toe te brengen, en van 
anderen door hun een voorbeeld te stellen {Lev. 1,13 p.64). Een kleinigheid als een 
woord, een lach of een afwijkende mening is al genoeg om geweld te gebruiken. De 
mens heeft een apart 'zintuig' voor het waarnemen van waardering door anderen, 
dat berust op zijn gevoel van eigenwaarde. We moeten hier denken aan het 
thumoëides van Plato en Aristoteles, de bron van het verlangen naar eer, maar 
tevens de zetel van de woede. Ook Hobbes merkt op dat woede het vaakst opkomt 
bij het gevoel te worden geminacht (DH12,4). 

In het verlangen naar 'glorie' zelf herkennen we de drang tot superioriteit boven 
anderen die in § 3 al even werd genoemd in het kader van een nadere bepaling van 
Hobbes' geluksopvatting. De hoge dunk die men van zichzelf heeft vraagt immers 
om een bevestiging door de mening van anderen. In De Cive schrijft Hobbes dat al 
het genot van de geest bestaat in de vergelijking met iemand anders een reden te 
vinden om te triomferen of op te scheppen (DC 1, 5). De mens zoekt dus 
superioriteit boven anderen, omdat hij daarvan geniet. Die neiging heeft betrekking 
op alle mogelijke vormen van genot: de mens acht nauwelijks iets 'goed' dat wat 
genot betreft niet op enigerlei wijze uitsteekt boven wat anderen bezitten (DC 5, 5). 
Als iemand hetzelfde geniet als de anderen, geldt dat dus in feite niet als genot; 
alleen het surplus telt. In Leviathan formuleert Hobbes het als volgt: "de mens, 
wiens vreugde bestaat in de vergelijking van hemzelf met andere mensen, kan alleen 
maar genoegen scheppen in datgene waarmee hij boven hen uitsteekt (can relish 
nothing but what is eminent) (Levll, 17 p.88). 

Mensen zijn dus steeds geneigd zich met elkaar te vergelijken, elkaar op hun 
waarde en merites te beoordelen, en wel vanuit een drang naar superioriteit. Deze 
behoefte is binnen Hobbes' theorie van het geluk zo belangrijk omdat zij rechtstreeks 
verband houdt met het streven naar power, naar de middelen om een toekomstig 
goed te bereiken. Glorie is een "verrukking van de geest', en wel de "vreugde die 
voortkomt uit de voorstelling van iemands eigen macht (power) en bekwaamheid 
(ability) (Levi, 6 p.27); in The Elements ofLawv/ordt in de definitie de vergelijking 
met anderen al betrokken; het gaat dan om de voorstelling van je eigen macht voor 
zover die uitgaat boven de macht met wie je wedijvert.23 
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Ook het begrip 'eer' krijgt nu in deze context zijn betekenis: "De tekenen waardoor 
wij onze eigen power kennen zijn de activiteiten die daaruit voortvloeien; en de 
tekenen waardoor andere mensen hem kennen zijn zulke activiteiten, houdingen, 
gelaatstrekken en taalgebruik als door zulke powers gewoonlijk worden 
voortgebracht: en de erkenning van po wer wordt eer {honour) genoemd, en iemand 
eren (innerlijk, in gedachten) is begrijpen of erkennen dat diegene een surplus of 
overmaat aan power heeft, boven degene die met hem wedijvert of zichzelf met hem 
vergelijkt" {EL I, 8, 5). In De Cive noemt Hobbes eer "niets anders dan de 
waardering van andermans power, en daarom heeft hij die de minste power heeft 
altijd de minste eer" {DC 9, 8). Weer anders gezegd: wat we gewoonlijk 'eren' 
noemen is een uiting van de waarde die we aan hem geven, en iemands waarde (of 
prijs) is "zoveel als men zou geven voor het gebruik van zijn power" {Levi, 10 p.44, 
vgl. EL I, 8, 6). Ook hier telt alleen het surplus: als alle mensen evenveel eer te beurt 
valt, valt niemand eer te beurt, want eer ligt in vergelijking en uitnemendheid {DC 
1,2). 

Het bezit van deze eer nu blijkt te beantwoorden aan een bepaalde opvatting van 
geluk: "Loven, verheerlijken, of gelukkig prijzen is eren, omdat niets wordt 
gewaardeerd behalve goedheid24, poweren geluk" {Levi, 10 p.45, vgl. EL I, 8, 6). 
'Geluk' is dan een toestand die door anderen op grond van uiterlijke, dus 
waarneembare factoren aan iemand wordt toegeschreven, namelijk op grond van 
zijn ampele beschikking over powers die worden verondersteld als middelen tot 
geluk te dienen. Daarbij kan het om allerlei 'eerbare' vormen van power gaan, bij 
voorbeeld uiterlijke schoonheid en in het algemeen het aanzien bij de andere sekse 
(die bevorderlijk zijn voor de 'generatieve' power), maar ook om rijkdom, macht of 
toevallige voorspoed, als teken van goddelijke gunst {EL I, 8, 5; Levi, 10 p.43). We 
moeten denken aan vereenzelviging van eudaimoinia met eutuchia (fortuinlijkheid) 
die Aristoteles aan de massa toeschrijft, of aan de vanzelfsprekendheid waarmee in 
Plato's Gorgias door Polus, en volgens hem door haast iedereen, de Perzische keizer 
als gelukkig wordt beschouwd, op grond van diens macht en rijkdom (470e). 
Volgens Hobbes is die opvatting in zekere zin terecht: geluk hebben in de ogen van 
anderen leidt op zichzelf al tot gelukkig zijn. Gelukkig prijzen is immers een vorm 
van eren, en te worden geëerd is zelf een bron van geluk, als bevestiging van de 
eigen superioriteit. 

Hobbes' opvattingen van glorie en eer maken zijn theorie van de power dus extra 
gecompliceerd. Op zichzelf lijkt zij tamelijk simpel: elke power is een middel tot een 
toekomstig goed, uiteindelijk het geluk, in de zin van voortdurend genot. De 
goederen waarin men zijn geluk zoekt - bij voorbeeld eer, rijkdom of kennis - zijn 
ook nog op te vatten als 'middelen' tot geluk, zoals Aristoteles al had opgemerkt {EN 
1097b0-5, vgl. hoofdstuk 3 § 2). Maar nu blijkt dat het bezit van die middelen ook, 
en vooral, langs een omweg een bron van geluk kan zijn, namelijk via de 
(veronderstelde) blik van de anderen. Het besef in andermans ogen gezegend te zijn 
wat betreft de beschikking over middelen tot geluk is zelf al de grootste bron van 
geluk, appellerend aan de behoefte aan 'glorie'. De mensen, lijkt Hobbes te willen 
zeggen, leven in de eerste plaats met het oog op de buitenwereld. Rousseau zal dat 
thema tot in de details uitwerken. 

Deze bijzondere geluksopvatting heeft Hobbes in The Elements of Law verwoord 
door middel van een uitgebreide metafoor, waarin hij het mensenleven vergelijkt 
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met een wedren. Het enige doel van de wedren is mee te doen en de eerste te zijn, 
daarin bestaat ook de enige lauwerkrans die er te winnen valt. Binnen dit 
verklarende kader typeert Hobbes alle menselijke hartstochten. Alles lijkt te draaien 
om het behalen van 'glorie', die iemand voelt wanneer hij zijn mededingers achter 
zich ziet, en het vermijden van nederigheid, die hij voelt wanneer hij hen vóór zich 
ziet - nederigheid {humility) is het tegendeel van glorie {EL I, 9, 1). Daar komen ook 
geluk en ongeluk op neer, zoals blijkt uit het slot van de metafoor: "Voortdurend te 
worden ingehaald is ongeluk, voortdurend je voorliggers inhalen, de een na de 
ander, is geluk. En de koers verlaten is sterven" {EL I, 9, 21). Ook hier ligt het 
element van voortduring besloten in de omschrijving van geluk; het is niets anders 
dan voortdurende 'glory', dat immers bestaat in het genot anderen achter zich te 
laten. Kenmerkend voor de mentaliteit van de wedren zijn voorts de wedijver 
{emulation), de poging "om de eerstvolgende voorbij te lopen", en de afgunst {envy), 
"het verdringen of ten val brengen" van de rivaal (ib.). In Leviathan is Hobbes wat 
uitvoeriger in beider definitie: "Leed vanwege het succes van een mededinger in 
rijkdom, eer of andere goederen wordt 'wedijver' genoemd, als het gepaard gaat met 
de poging om onze eigen vermogens {abilities, talenten) te versterken teneinde hem 
te evenaren of te overtreffen; maar 'afgunst' als het gepaard gaat met de poging om 
een mededinger te verdringen ofte hinderen" {Lev. I, 6 p.28). 

Deze wedren vormt een verklaring voor de menselijke onbevredigbaarheid, zoals 
we al in § 3 hebben gezien: de mens streeft steeds naar het toppunt van power, in 
welke vorm ook, zolang hij meent bij iemand achter te blijven {EL I, 7, 7). In 
'Leviathan' merkt Hobbes op dat de instrumentele powers, zoals rijkdom, vrienden 
en reputatie, tevens middelen en instrumenten zijn om er méér van te vergaren, 
"want de aard van power lijkt wat dit betreft op die van de roem, omdat deze 
toeneemt naarmate zij verder gaat, of op de beweging van hemellichamen die steeds 
sneller gaan naarmate ze verder gaan" {Levi, 10 p.43). Deze vergelijkingen maken 
op zich niets duidelijk over de oorzaak van die groei. We kunnen moeilijk 
aannemen dat de powers vanzelf toenemen, tenzij er sprake is van een uitzonderlijke 
geheime activiteit van God. Kennelijk bedoelt Hobbes dat het verlangen ernaar 
toeneemt, naarmate het bevredigd wordt - het principe van de onverzadelijkheid. 
Aristoteles zou die groei verklaren als het gevolg van de (foutieve) vereenzelviging 
van doel en middel: het verlangen naar uiterlijke goederen, die 'eigenlijk' alleen maar 
een middel tot geluk zijn, kent geen grenzen meer zodra het bezit van die goederen 
tot doel-in-zichzelf worden verheven, dat wil zeggen tot het hoogste goed, of'geluk'. 
Maar Hobbes heft die scheiding tussen middel en doel juist op. Zijn verklaring van 
de groei van het verlangen naar macht lijkt - althans gedeeltelijk - te liggen in het 
verlangen méér powerte, bezitten dan anderen, omdat dit in de ogen van de bezitter 
ook hemzelf een meerwaarde geeft, die de bron is van zijn genot. 5 Ook de al in § 4 
uit Leviathan geciteerde omschrijving van het "eerste streven van de hele mensheid", 
als "een voortdurend en rusteloos verlangen naar macht en nog eens macht, dat pas 
ophoudt bij de dood", lijkt niet goed verklaarbaar te zijn zonder deze factor van 
onderlinge wedijver {lev I, 10 p.47), een thema dat op deze plaats weliswaar 
ongenoemd blijft, maar elders in Leviathan opduikt. Zo schrijft Hobbes dat mensen 
(in onderscheid met dieren) "voortdurend zijn gewikkeld in strijd om eer en 
waardigheid [...]; en bijgevolg ontstaan om die reden onder de mensen afgunst en 
haat, en ten slotte oorlog [...]" {Lev 11, 17 p.88). Hij schrijft ook dat mensen van 
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nature zichzelf grote waarde toekennen en anderen weinig waarderen, maar wel 
respect van hen verwachten, wat de bron is van wedijver, ruzies, partijtwisten en ten 
slotte oorlog {Lev 11,18 p.94).26 

De drang tot competitie lijkt in passages als deze als algemeen-menselijk te worden 
beschouwd. De behoefte aan eer en glorie gaat ver uit boven het domein van het 
politieke (of militaire) leven, waartoe zij bij Plato en Aristoteles in hoofdzaak was 
beperkt, en lijkt veeleer verband te houden met wat zij pleonexia noemden, het 
streven méér van een bepaald goed te hebben dan anderen, en op die wijze boven 
hen uit te steken. Ook de pleonexie is een 'sociaal' streven, dat de vergelijking met 
anderen veronderstelt, en tot voortdurende competitie leidt. Hobbes noemt het 
begrip in verband met een van de 'afgeleide' natuurwetten, namelijk de wet dat 
niemand voor zichzelf enig recht voorbehoudt waarvan hij niet bereid is het ook 
voor elk van de overigen te laten gelden, een wet die de erkenning van een 
"natuurlijke gelijkheid" impliceert {Lev I, 15 p.80).27 De Grieken, merkt hij op, 
noemen de schending van deze wet pleonexia, dat wil zeggen een verlangen naar 
méér dan hun deel {DC3, 14). Evenals Plato en Aristoteles beschouwt hij pleonexie 
dus als de 'ondeugd' van de deugd der (distributieve) rechtvaardigheid. 

Als Hobbes, in dezelfde passage, ook nog schrijft dat we degenen die deze wet in 
acht nemen bescheiden' mensen noemen {modest, ook in de latijnse zin van 
'gematigd') en de overtreders 'arrogante' of 'aanmatigende' {arrogant) mensen, dan 
kunnen we ook denken aan het verband dat Aristoteles legde tussen pleonexie en 
eigenliefde.28 Kenmerkend voor de eigenliefde is immers juist dat men zichzelf méér 
waard acht dan anderen, en op grond daarvan ook recht op méér meent te hebben. 
Hier komt dus het element van op onderlinge vergelijking berustende waardering bij. 
Rousseau zal de eigenliefde een 'relatief gevoel noemen, in onderscheid van de 
'absolute' zelfiiefde, die onmiddellijk is betrokken op de drang tot levensbehoud. 
Maar het onderscheid tussen 'bescheiden' en 'aanmatigende' mensen maakt al 
duidelijk dat niet iedereen met deze eigenliefde is behept, en dat ligt ook voor de 
hand, gezien de aan het begin van § 5 genoemde 'verscheidenheid van hartstochten'. 
De drang naar superioriteit lijkt dan eerder kenmerkend te zijn voor degenen die van 
nature hun grootste genot vinden in het besef daarvan (dus in de 'glorie'), en dat zijn 
degenen bij wie het karakter gedomineerd wordt door het thumoëides, om Plato's 
term te gebruiken. Hobbes lijkt de gevoeligheid voor minachting wel als algemeen-
menselijk te beschouwen {EL I, 14,4), maar die hoeft nog niet altijd gepaard te gaan 
met drang naar superioriteit: uit de verscheidenheid van hartstochten vloeit voort 
dat sommigen "verwaand {vainly glorious) zijn, en hopen op voorrang en 
superioriteit boven hun medemensen, niet alleen wanneer zij gelijk in power zijn, 
maar ook als ze daarin inferieur zijn", terwijl anderen "bescheiden zijn, en niets 
méér verwachten dan de gelijkheid der natuur" {EL I, 14, 3). In de verwante passage 
uit De Cive vinden we hetzelfde onderscheid: de ene mens is gematigd en staat, 
overeenkomstig de natuurlijke gelijkheid onder de mensen, anderen evenveel toe als 
hij zichzelf toeeigent. De ander, die meent dat hij boven anderen staat, neemt de 
vrijheid te doen wat hij wil en eist respect en eer, als waren die hem méér dan 
anderen verschuldigd, en is bereid die door geweld af te dwingen {DC 1, 4). Zo 
iemand heeft volgens Hobbes een 'vurig temperament' - wat wederom de thumos in 
herinnering roept. Ook in Leviathan blijft dit onderscheid nog gehandhaafd. 
Hobbes denkt genuanceerder over de menselijke natuur dan op het eerste gezicht 
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zou kunnen blijken. Zijn nadruk op de 'verscheidenheid der hartstochten' zal ook 
bepalend blijken te zijn voor zijn opvattingen over maatschappij en geschiedenis. 

Die superioriteitsbeluste mensen lijden volgens Hobbes aan vainglory, 
verwaandheid of ijdelheid, letterlijk 'lege' of'ijdele glorie' (EL I, 14, 3; DCl, 4). Nu 
geeft hij meerdere betekenissen aan deze term, waarvan die in De Cive het meest 
relevant lijkt te zijn. IJdele glorie vergelijkt hij daar met eer: als iedereen het heeft, 
heeft niemand het, want beide bestaan in vergelijking en overtreffen (DCl, 2). Even 
verderop noemt hij vainglory kenmerkend voor degene die denkt boven anderen te 
staan; zij is "de valse waardering die hij van zijn eigen kracht heeft", in tegenstelling 
tot de gematigde mens, degene "die zijn macht (power) juist waardeert" (DCl, 4). 
Vain glory heeft dan de betekenis van ijdelheid of verwaandheid; zoals ook in de 
zojuist geciteerde passage uit The Elements of Law. Hobbes lijkt deze term dan te 
gebruiken voor al degenen die zichzelf van hogere waarde achten dan andere 
mensen, dus voor degenen die hij ook 'arrogant' of 'trots' noemt.30 De 
bescheidenheid van de overigen is hier de norm, een norm die gegrond is in Hobbes' 
overtuiging dat er een natuurlijke gelijkheid bestaat onder de mensen: degene "die 
geen aanspraak maakt op méér dan dat kan als gematigd (moderate) worden 
beschouwd (EL I, 14, 2). 

B 

7. Veiligheid en geluk 

Ook voor een eerste antwoord op de vraag naar de historiciteit van het 
geluksverlangen kunnen we Hobbes het best vergelijken met Aristoteles, de filosoof 
wiens denkpatronen hij - tegen zijn bedoeling in - zo vaak overneemt. Volgens 
Aristoteles is de staat het doel van alle eerdere samenlevingsvormen, omdat de mens 
pas in de staat zijn natuurlijke bestemming, het eu zèn of geluk, kan bereiken. Op 
het eerste gezicht lijkt de staatstheorie van Hobbes een dergelijke teleologische 
opvatting tegen te spreken. Zijn theorie, zoals die doorgaans wordt geschetst, past 
veeleer in een mechanistisch wereldbeeld: de vorming van de staat is een bittere 
noodzaak, een onontkoombare reactie op de voorafgaande "natuurlijke toestand 
van de mensheid", die Hobbes zoals bekend afschildert als een toestand van oorlog 
van iedereen tegen iedereen. Dat wil niet zeggen dat men elkaar ook steeds 
daadwerkelijk naar het leven staat. Oorlog, verduidelijkt Hobbes, bestaat niet alleen 
in slag leveren, of in de daad van het vechten, maar heerst gedurende de 
"tijdsspanne waarin de wil om door strijd te wedijveren genoegzaam bekend is", 
zoals slecht weer niet bestaat in een of twee regenbuien, maar in een dagenlange 
tendens tot regenen (Levi, 13 p.64). 

Als de natuurtoestand een toestand is van voortdurende bereidheid tot onderlinge 
strijd, kenmerkt zij zich (op individueel niveau) door de voortdurende onzekerheid 
omtrent het eigen leven. De tijd van oorlog van allen tegen allen komt neer op de 
tijd waarin mensen leven zonder andere zekerheid dan die ze zich op eigen kracht 
en door eigen vindingrijkheid kunnen verschaffen (Levi, 13 p.64). De mensen zijn 
dan voor hun zelfverdediging geheel op zichzelf aangewezen; er is geen wet die hen 
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beschermt tegen andermans agressie. In de natuurlijke toestand heerst geen ander 
recht dan het recht van de natuur {right of nature), "de vrijheid die iedere mens heeft 
om zijn eigen macht [power) te gebruiken zoals hij dat zelf wil, voor het behoud van 
zijn eigen natuur, dat wil zeggen, van zijn eigen leven [...] {Levi, 14 p.66, vgl. EL I, 
14, 6). Er is, zolang alleen het natuurrecht geldt, geen middel waarvan men niet 
gebruik mag maken voor de bescherming van zijn leven tegen vijanden: iedereen 
heeft recht op alles, zelfs op andermans lichaam. En daarom kan er, zolang dit 
natuurlijke recht blijft gelden "voor wie dan ook (hoe sterk of wijs hij moge zijn) 
geen zekerheid bestaan de tijd vol te maken die de natuur gewoonlijk de mens 
toestaat te leven" {Levi, 14, p.67). 

In de natuurtoestand heerst dus, door de vrees door andermans hand een 
voortijdige dood te sterven, een algemeen wederzijds wantrouwen {diffidence) {Lev 
I, 13 p.64). In principe is niemand te vertrouwen: in de toestand van oorlog zijn de 
hoofdddeugden geweld en bedrog {Levi, 13 p.66). De staat is het enige afdoende 
middel om aan die toestand van wederzijdse vrees en wantrouwen een einde te 
maken. Hij berust op een onderlinge overeenkomst of afspraak {agreement), maar 
dan van kunstmatige aard, dat wil zeggen op een verdrag of convenant {covenant); 
en juist omdat het (anders dan bij sociaal levende dieren zoals bijen en mieren) een 
kunstmatige overeenkomst betreft is er nog iets nodig om er een standvastig en 
blijvend karakter aan te geven, namelijk "een gemeenschappelijke macht, om [de 
mensen] ontzag in te blijven boezemen, en hun handelingen te richten op het 
gemeenschappelijk voordeel" {Lev. II, 18 p.89). Dit geschiedt doordat allen hun 
macht en kracht overdragen op één persoon31, de soeverein, hetzij één individu, 
hetzij een vergadering {assembly) van individuen. Ze herleiden, schrijft Hobbes, hun 
afzonderlijke wil bij meerderheid van stemmen tot één enkele wil, en onderwerpen 
zich daaraan, op voorwaarde dat alle anderen hetzelfde doen. Deze in één persoon -
de soeverein - verenigde veelheid van mensen nu wordt een gemenebest {common
wealth) genoemd, als vertaling van het latijnse civitas (in de inleiding tot Leviathan 
noemt Hobbes ook de term 'staat' {state), met dezelfde betekenis). "Dit is de vorming 
van die grote Leviathan, of eerder (om een eerbiediger woord te gebruiken) van die 
sterfelijke God, aan wie wij, onder toezicht van de onsterfelijke God, onze vrede en 
verdediging danken" {Levll, 17 p.89). 

De staat heeft volgens deze omschrijving maar één doel, de binnen- en 
buitenlandse veiligheid te waarborgen. Het motief voor het afzien en overdragen 
van rechten aan de soeverein "is geen ander dan de veiligheid van iemands eigen 
persoon {Lev II, 14 p.68). Deze beperkte doelstelling komt ook tot uiting in de 
algemene definitie die Hobbes geeft van een gemenebest: mensen verenigen zich 
door wederzijdse verdragen in één persoon "met de bedoeling dat die de kracht en 
de middelen van hen allen kan gebruiken zoals hem goeddunkt, omwille van hun 
vrede en gemeenschappelijke verdediging" {Levïl,l7 p.90). 

De staat lijkt dus alleen een middel te zijn om een einde te maken aan de oorlog 
van allen tegen allen, die kenmerkend is voor de natuurtoestand. De natuurtoestand 
{natural condition, state of (mere) nature) bestaat gedurende al de tijd dat mensen 
"leven zonder een gemeenschappelijke macht die hun ontzag inboezemt" (1.^1,13 
p.64). Dus ook zolang er geen wetten zijn waaraan zij moeten gehoorzamen, want 
"waar geen gemeenschappelijke macht is, is geen wet" {Levl,l2> p.66). Afspraken 
krijgen immers pas de status van wet als ze bindend zijn, en er sancties staan op 
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schending ervan. Het komt erop neer dat de natuurtoestand de toestand is zonder 
staat of civiele samenleving. 

Hobbes lijkt wat het doel van de staat betreft dus een heel andere mening te zijn 
toegedaan dan Aristoteles, die het eu zèn, het geluk van de burgers als het eigenlijke 
doel van de staat beschouwde, niet slechts de bescherming van het zèn. Voor 
Hobbes is het doel negatief, de opheffing van een ongewenste toestand, voor 
Aristoteles is het positief, de verwerkelijking van een gewenste toestand. Voor 
Hobbes is de staat een bittere noodzaak, voor Aristoteles het ultieme middel voor de 
vervolmaking van de menselijke natuur. 

Toch is deze scherpe tegenstelling slechts schijn. Ten eerste is de 'negatieve' kijk bij 
Aristoteles niet afwezig; ook voor hem heeft de staat wel degelijk ook de functie 
veiligheid te bieden (vgl. EN 1253a30). Anderzijds blijkt het perspectief van geluk 
door Hobbes niet te worden uitgesloten: "De doeloorzaak {finall cause), de 
bedoeling of het plan van mensen (die van nature houden van vrijheid en 
heerschappij over anderen) bij de invoering van de zelfopgelegde dwang (waarin we 
hen in staten zien leven) is het vooruitzicht van hun eigen zelfbehoud, en van een 
tevredener leven daardoor; dat wil zeggen het vooruitzicht te ontkomen aan die 
ellendige toestand van oorlog, die [...] het noodzakelijke gevolg is van de natuurlijke 
hartstochten van de mensen, wanneer er geen zichtbare macht is om hun blijvend 
ontzag in te boezemen" {Levll, 17 p.87). De natuurtoestand is namelijk volgens 
Hobbes een toestand van ellende, die altijd gepaard gaat met "de vrijheid van 
individuele mensen" {Levi, 13 p.65).33 Hoe belangrijk dat perspectief voor hem is 
geeft de titel van het betreffende hoofdstuk (I, 13) uit Leviathan al aan: "Over de 
natuurlijke toestand van de mensheid, in verband met hun geluk en ellende" {felicity 
and misery). 

Nu lijkt geluk in de bovenstaande passage alleen negatief te zijn, de afwezigheid 
van het ongeluk. Het ongeluk van de natuurtoestand bestaat (nog afgezien van het 
leed dat iemand werkelijk door anderen wordt berokkend) vooral in de 
"voortdurende vrees voor en het gevaar van een gewelddadige dood". Bovendien 
bestaat het in de afwezigheid van allerlei zaken die het leven kunnen 
veraangenamen. Er is in de natuurtoestand geen plaats voor nijverheid {industry), 
omdat men niet verzekerd is van de vruchten daarvan; bijgevolg wordt de grond niet 
in cultuur gebracht, is er geen scheepvaart, dus zijn er ook geen produkten die over 
zee worden aangevoerd; er worden geen gerieflijke gebouwen gebouwd, er zijn geen 
instrumenten voor het vervoer of de verwijdering van dingen die grote kracht 
vereisen, en ook kunst en literatuur zijn afwezig. Zo is het leven van de mens in de 
natuurtoestand "eenzaam, schamel, moeizaam, bruut en kort" {Levi, 13 p.64-5). De 
produktie beperkt zich, anders gezegd, tot het strikt noodzakelijke, van luxe en 
welvaart is geen sprake. 

De behoefte aan alle zaken die het leven veraangenamen blijkt altijd al mee te 
spelen in het verlangen naar vrede en veiligheid. Aan de soeverein wordt macht 
toevertrouwd met de bedoeling dat hij de veiligheid van het volk bewerkstelligt, 
schrijft Hobbes, en voegt eraan toe: "Maar onder 'veiligheid' wordt hier niet een 
puur lijfsbehoud verstaan, maar ook alle andere genoegens {contentments) van het 
leven, die iedereen door legitieme nijverheid voor zichzelf zal verwerven, zonder 
gevaar of schade voor het gemenebest" (Ze^II, 30 p.178).34 In de overeenkomstige 
passage in De Cive verbindt Hobbes het verlangen naar vrede met het verlangen 
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naar geluk: "onder 'veiligheid' moet worden verstaan niet uitsluitend het behoud van 
leven in welke toestand ook, maar met het oog op het geluk {happiness) van dat 
leven. Want voor dit doel hebben mensen zich vrijelijk verenigd en een regering 
ingesteld, namelijk opdat zij aangenaam zouden kunnen leven, zoveel als hun mens
zijn dat toelaat" (DC 13,4). De soeverein zou daarom het hem door zijn onderdanen 
geschonken vertrouwen schenden als hij niet zijn best zou doen om hen 
"overvloedig te voorzien niet alleen van de goede dingen die tot het leven behoren, 
maar ook met degene die het genot bevorderen (ib.). 

Ook volgens Hobbes is de staat derhalve gericht op een kwalitatieve verandering 
van het leven, op eu zèn of geluk, al geeft hij aan dat begrip hier een beperkte 
invulling. Behalve de vrees voor de dood wordt de mens dus ook tot vrede aangezet 
door positieve verlangens, door "verlangen naar zulke dingen als nodig zijn voor 
gerieflijk leven, en hoop om die door eigen arbeid te verkrijgen" (Levi, 13 p.66). Het 
verlangen naar 'gemak' (ease) en zintuiglijk genot doet mensen neigen tot 
gehoorzaamheid aan een gemeenschappelijke macht, juist omdat het eigen is aan 
zulke verlangens de bescherming prijs te geven die men zichzelf door eigen 
inspanning kan bieden (Lev I, 11 p.50). Om dezelfde reden bevordert ook het 
verlangen naar kennis en de kunsten van de vredestijd gehoorzaamheid aan de 
staatsmacht, want zo'n verlangen impliceert een verlangen naar vrije tijd (leisure), en 
dientengevolge naar bescherming van een andere macht dan de eigen (ib.). 

Sommige mensen worden echter niet gedreven door vredelievende maar juist door 
oorlogszuchtige verlangens: "strijd om rijkdom, eer, heerschappij of andere power 
vertoont de neiging tot wedijver, vijandigheid en oorlog, want de manier van de ene 
rivaal om zijn verlangen te bevredigen is de andere te doden, onderwerpen, 
verdringen of verdrijven" (Levi, 11 p.50). Die houding lijkt eerder te passen bij de 
natuurtoestand, maar we zullen zien dat ook dergelijke, op superioriteit beluste 
mensen hun neigingen heel goed kunnen botvieren in de bestaande staten, al kan er 
van een strijd op leven en dood geen sprake meer zijn. 

8. Individueel en algemeen belang 

Uit de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat volgens Hobbes de staat geen doel-
in-zichzelf is. Ook wat dat betreft kan hij het eens zijn met Aristoteles: "de staat 
werd niet gesticht ten behoeve van zichzelf, maar van de onderdanen" (DC 13, 3). 
De staat is een middel, een power waarmee individuen hun eigen goed trachten te 
verwezenlijken, en wel de "grootste van de menselijke powers", omdat hij is 
samengesteld uit de powers van de meeste mensen, die zich in één (civiele) persoon 
hebben verenigd (Levi, 10 p.43). Eendracht maakt macht. Het is dus de taak van de 
soeverein om het algemeen belang te behartigen, terwijl de individuen van nature 
bedacht zijn op hun eigen, individuele belang, op hun eigen zelfbehoud en geluk. 
Een duurzame (binnenlandse) vrede is de onmisbare voorwaarde voor het 
individuele geluk van de burgers. In die zin heeft het algemeen belang de prioriteit 
boven het individueel belang. 

Zolang individuen niet begrijpen dat hun eigen belang het best is gediend door de 
behartiging van een algemeen belang, de onderlinge vrede, kunnen ze geen staat 
stichten, en zijn ze bijgevolg niet in staat tot geluk. Dat onbegrip is kenmerkend voor 

175 



de natuurtoestand. Het is geen toestand van redeloosheid, maar van een verkeerd, 
want tot het eigenbelang beperkt gebruik van de rede. In de oorlog van allen tegen 
allen wordt iedereen "geregeerd door zijn eigen rede" (Levi, 14 p.67). Maar die rede 
blijft gevangen in de innerlijke tegenstrijdig-heid, die eigen is aan de natuurtoestand. 
Het is makkelijk in te zien hoe onverenigbaar een voortdurende oorlog is met het 
behoud van de soort of van elke afzonderlijke mens, schrijft Hobbes in De Cive, wie 
zou beweren dat het 't best zou zijn geweest om in een toestand te blijven waarin 
alle dingen voor alle mensen geoorloofd zijn, spreekt zichzelf tegen, want "iedereen 
verlangt op grond van een natuurlijke noodzaak wat goed voor hem is, en er is 
niemand die een oorlog van allen tegen allen, die noodzakelijkerwijs aan zo'n 
toestand kleeft, goed voor zichzelf acht" (DCl, 13; vgl. EL I, 14, 12). Juist vanwege 
die tegenspraak kan de natuurtoestand geen eindtoestand zijn maar alleen een 
overgangsstadium: zij is "de kwalijke toestand, waarin de mens louter door de 
Natuur feitelijk wordt geplaatst, zij het met een mogelijkheid daar uit te komen, die 
deels in de hartstochten, deels in zijn rede is gelegen" (Levi, 13 p.66). 

Deze hartstochten, die we in de vorige paragraaf zijn tegengekomen, zorgen alleen 
voor een neiging tot vrede. Het is de rede die haar daadwerkelijk moet 
bewerkstelligen, door de tegenspraak van de natuurtoestand te doorzien, en die 
toestand vervolgens op te heffen. De rede doet de mens geschikte vredesartikelen 
(Articles of Peace) aan de hand, waarover overeenstemming mogelijk is, en die ook 
'natuurwetten' worden genoemd (Lev I, 13 p.66). Hobbes voegt zich hier in een 
reeds oude denktraditie.35 Een 'natuurwet' of lex naturalis is een "voorschrift of 
algemene regel die door de rede wordt opgespoord, en waardoor iemand wordt 
verboden datgene te doen wat zijn leven vernietigt of wat de middelen om dat leven 
te behouden wegneemt, en datgene na te laten waardoor dat leven naar zijn mening 
het best kan worden behouden" (Lev. I, 14 p.66). De natuurwetten liggen besloten in 
de rede zelf, het zijn 'dictaten van de rede', theorema's met betrekking tot zelfbehoud 
en zelfverdediging, die altijd vastliggen omdat ze "zijn gegeven in het woord van 
God, dat rechtens over alle dingen gebiedt" (Levi, 15 p.83). 

De natuurwetten hebben zoals elke wet een bindend karakter; wet en recht 
verhouden zich als verplichting tot de vrijheid om iets te doen of na te laten. Het 
natuurrecht, dat de vrijheid biedt om met alle mogelijke middelen het eigen 
levensbehoud te verzekeren, wordt door de natuurwetten niet ontkend, maar 
ingeperkt. Dat blijkt uit de formulering van de eerste, fundamentele natuurwet: "het 
is een gebod of een algemene regel van de rede dat elke mens vrede dient te 
betrachten, voor zover hij de hoop heeft die te verkrijgen; en dat hij, wanneer hij 
haar niet kan verkrijgen, mag zoeken naar en gebruik maken van alle hulpmiddelen 
en gunstige omstandigheden voor het oorlogvoeren" (Lev. I, 14 p.67). Het laatste 
deel bevat de "som van het natuurrecht", dat dus weer onverminderd van kracht is 
als aan het gebod van de rede niet kan worden voldaan. Uit de eerste wet vloeit 
logisch de tweede voort, namelijk "dat een persoon bereid is, wanneer anderen dat 
ook zijn, om afstand te doen van zijn recht op alle dingen, voor zover hij dat 
noodzakelijk zal achten voor vrede en zelfverdediging; en dat hij genoegen neemt 
met zoveel vrijheid jegens andere personen als hij anderen zou willen toestaan 
jegens hemzelf' (ib.). 

Deze wet noopt de mens tot de stichting van een staat, en vormt tevens de basis 
voor alle moraal, die gebaseerd is op "die wet van alle mensen": "wat u niet wil dat u 
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geschiedt doet dat ook een ander niet".36 Hij veronderstelt dus het vermogen zich in 
anderen te verplaatsen, niet langs de gevoelsmatige weg der empathie, maar door 
een zuiver redelijke afweging van eigen en andermans daden, waarbij de eigen 
hartstochten en zelfliefde {self-love) geen extra gewicht in de schaal mogen leggen 
{Lev 1,16 p.82). Alle deugden, met rechtvaardigheid als de belangrijkste, zijn 
natuurwetten die uit deze grondregel worden afgeleid {Lev II, 17 p.87). Hobbes 
beweert geenszins dat de innerlijke deugdzaamheid der individuen vereist is voor de 
mogelijkheid van een staat; van belang is alleen dat zij zich aan de wet houden, en 
zo de vrede bewaren. Deugdzaamheid maakt het alleen makkelijker dat te doen. 
Wie de deugd legt in de 'middelmatigheid' van passies, schrijft Hobbes met een 
duidelijke kritiek op Aristoteles, begrijpt dan ook niet waarin de goedheid van 
deugden bestaat: ze zijn alleen goed als "middelen tot een vreedzaam, sociabel en 
comfortabel leven" {Levi, 16 p.83). Alle deugden zijn burgerdeugden. 

Het recht van de natuur gaat op voor alle levende wezens, omdat het besloten ligt 
in de drang tot zelfbehoud. De natuurwetten gelden echter alleen voor mensen, als 
redelijke wezens. Evenmin als het natuurrecht tegen de rede indruist {EL 1,14,6), 
druist de wet van de rede in tegen de natuur. Anders zou hij ook geen 'natuurwet' 
kunnen worden genoemd: "ware rede is een bepaalde wet die, omdat zij niet minder 
deel uitmaakt van de menselijke natuur dan elk ander vermogen of elke andere 
aandoening van de geest, ook 'natuurlijk' wordt genoemd" {DC 2, 1). De rede 
behoort immers niet minder tot de natuur van de mens dan passie, en is hetzelfde in 
alle mensen {EL I, 15, 1). De natuurwet is echter in een andere zin natuurlijk dan 
het natuurrecht, dat onmiddellijk is gegeven, omdat het berust op een passie, de 
drang tot zelfbehoud. Deze wet is, zoals we net zagen, een "algemene regel die door 
de rede wordt opgespoord", en is dus 'middellijk, een produkt van redeneren. 

De rede kan de natuurwet alleen ontdekken door de beperking van het heden te 
overstijgen en rekening te houden met de lange termijn. Dit maakt de opheffing van 
de natuurtoestand mogelijk: "Alle mensen erkennen moeiteloos dat deze toestand, 
zolang ze zich erin bevinden, slecht is, en bijgevolg dat vrede goed is. Zij die het 
derhalve niet eens konden worden over een huidig goed, worden het eens over een 
toekomstig goed, wat inderdaad een werk van de rede is, want dingen van het 
moment zijn inzichtelijk voor de zintuiglijkheid, dingen die toekomstig zijn alleen 
voor onze rede" {DC 3, 31). Juist door het ontbreken van een algemene, 
onbetwijfelbare maatstaf voor wat goed is bestaat er onenigheid en strijd, omdat 
door de verscheidenheid van de aan het moment gebonden strevingen {present 
appetites) 'goed' en 'slecht' aan verschillende maatstaven worden gemeten (ib.). 

Het gaat dus om het aloude thema: de overwinning van de toekomstgerichte rede 
op de onmiddellijkheid van het verlangen, waarvoor het huidige goed het goed 
zonder meer lijkt te zijn, zoals Aristoteles al had opgemerkt {De An 433b5, zie 
hoofdstuk 1, § 4). De strevingen en emoties van het moment, schrijft Hobbes in De 
Homine, zijn belemmeringen of verstoringen {perturbatio) van de juiste werking van 
de rede, omdat ze zich verzetten tegen het ware goed ten gunste van het schijnbare 
en meest onmiddellijke goed: "hoewel het ware goed moet worden gezocht in de 
lange termijn, wat de taak is van de rede, grijpt de begeerte het huidige goed zonder 
de grotere kwaden te voorzien die daar noodzakelijk aan zijn verbonden" {DH12, 
1). Deze neiging om gevolg te geven aan de begeerte (of afkeer) van het moment is 
zo groot dat mensen volgens Hobbes zelfs in zijn eigen tijd - dus terwijl ze in 
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staatsverband zijn verenigd - worden beheerst door "ditzelfde irrationele streven, dat 
hen gulzig het huidige goed (waaraan, als noodzakelijk gevolg, veel onvoorziene 
kwaden verbonden zijn) doet prefereren boven het toekomstige goed" (DCS, 32). 

Dit alles wil niet zeggen dat de mens in de natuurtoestand louter in het heden 
leeft. Hij is geen dier. In de toestand van wantrouwen en vrees moet hij voortdurend 
waakzaam zijn en maatregelen treffen om niet meer te hoeven vrezen (DC 1,2 
noot). Tegen het mogelijke geweld van anderen, kan men zich immers het best 
beveiligen door anticipatie, door geweld of list maakt men zich meester van anderen 
en vergroot men aldus zijn macht, net zolang tot er geen andere macht meer 
overblijft die groot genoeg is om gevaarlijk te zijn (Lev I, 13 p.64). Maar die 
slimheid dient alleen het eigenbelang. Zij ontbeert het inzicht dat het eigenbelang 
het best gediend is door ook een algemeen belang te dienen, namelijk de onderlinge 
vrede. Dit inzicht ligt besloten in de natuurwet. De natuurwet is het "dictaat van de 
juiste rede", en alle schending van het natuurrecht "bestaat in het vals redeneren, of 
eerder in de dwaasheid van degenen die geen oog hebben voor de plichten die'zij 
noodzakelijk moeten vervullen jegens anderen omwille van hun eigen behoud" (DC 
2, 1; zie ook de noot). 

Algemeen belang en eigenbelang vallen bij de mens niet vanzelfsprekend samen, 
zoals bij de sociaal-levende dieren als mieren of bijen, wier gemeenschappelijke goed 
niet van het persoonlijke verschilt: terwijl ze "van nature geneigd zijn tot hun 
particuliere goed, verkrijgen ze daardoor het gemeenschappelijk voordeel" (Lev. II, 
17 p.88). Bij de mens kan die harmonie alleen ontstaan door toedoen van de rede! 
Ook hij handelt van nature uit eigenbelang: "van alle vrijwillige handelingen van 
iedereen is het doel een of ander goed voor hemzelf (Lev I, 14 p.68).37 Het 
algemeen belang kan daarom alleen maar secondair zijn: "iedereen wordt 
verondersteld van nature na te streven wat goed voor hemzelf is, en wat 
rechtvaardig is alleen omwille van de vrede en in bijkomstige zin" (DC3, 21).3S 

De natuurwet vraagt dus niet van de mens zijn eigenbelang op te offeren - wat 
onmogelijk zou zijn - maar gebiedt het eigenbelang te dienen door het dienen van 
het algemeen belang. Maar om die wet te eerbiedigen moet de natuurlijke neiging 
het eerst aan zichzelf te denken zelfs bij beschaafde burgers steeds weer worden 
overwonnen, zoals blijkt uit de kortzichtige onwil van de meeste mensen om 
belasting te betalen voor de gemeenschappelijke defensie: "Want alle mensen zijn 
van nature voorzien van een bril met bijzondere vergrootglazen (dat wil zeggen hun 
hartstochten en zelfliefde (self-love), waardoor elke kleine betaling een reden tot 
grote misnoegdheid lijkt te zijn; maar ze zijn verstoken van de bril die vooruit doet 
zien (namelijk moraal en civiele wetenschap), zodat ze niet in de verte de ellenden 
zien die hun boven het hoofd hangen en die niet zonder zulke betalingen kunnen 
worden vermeden" (Levll, 18 p.96). 

9. De natuurtoestand 

De oorlog van allen tegen allen die de natuurtoestand van de mens kenmerkt is niet 
alleen in strijd met de individuele drang tot zelfbehoud, maar ook met het behoud 
van de soort (DC 1,13). Bij de dieren gaat de strijd vooral tussen de soorten, binnen 
de menselijke soort staan de individuen ook elkaar naar het leven. Vanwaar deze 
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agressie? Volgens Hobbes is de "ellendige toestand van oorlog" het noodzakelijke 
gevolg van de natuurlijke hartstochten van mensen, zolang er geen zichtbare macht 
is om hun ontzag in te boezemen (Levll, 17 p.87, zie ook § 7). Elders merkt hij op 
dat de hartstochten haat, wellust, ambitie en hebzucht gebreken zijn die zo 
verbonden zijn met de natuur dat hun gevolgen alleen kunnen worden voorkómen 
door een buitengewoon gebruik van de rede (Levll, 27 p.158). Met de natuur van 
sommige mensen, moeten we nuanceren, want Hobbes wijst juist vaak op de grote 
verscheidenheid van hartstochten en karakters (zie § 6). Voor de oorlog van iedereen 
tegen iedereen is het geenszins nodig dat alle mensen worden gedreven door 
verlangen naar eer, macht of gewin; bij degenen die van nature geneigd zijn tot 
vrede komt de bereidheid geweld te gebruiken alleen voort uit de noodzaak van 
zelfverdediging tegen mensen die zich graag superieur betonen. Sommigen, schrijft 
Hobbes, gaan in hun anticipatie van gevaar, het uit de weg ruimen van 
bedreigingen, veel verder dan nodig is voor hun veiligheid, omdat ze plezier hebben 
in hun veroveringen, zodat de anderen, die anders tevreden zouden zijn met 
bescheiden grenzen van hun macht, wel ter zelfverdediging worden gedwongen die 
macht uit te breiden (Levi, 13 p.64). Naast deze bron van twist, de competitie om 
het gewin (gain) - we mogen hier denken aan de kerdos die volgens Aristoteles 
verbonden is met de pleonexie (hoofdstuk 3, § 6) - komt dan nog de zorg om de 
eigen reputatie op grond van het streven naar glory, waardoor mensen bij elk blijk 
van minachting al gewelddadig worden. De derde bron die Hobbes hier noemt, het 
wantrouwen (diffidence), ontstaat door de andere twee; zij is alleen gericht op de 
eigen veiligheid (Levi, 13 p.64). 

De vraag is nu of aan deze natuurtoestand ook een werkelijke, historische toestand 
beantwoordt, of dat hij alleen een 'logische hypothese' is, zoals bij voorbeeld C.B. 
MacPherson beweert. 9 Het lijdt geen twijfel dat zij voor Hobbes ook een 
historische, werkelijk bestaande toestand kan zijn. Om te zien wat voor leven 
mensen zouden leiden als er geen gemeenschappelijke macht zou zijn te vrezen, 
schrijft Hobbes, hoeven we alleen maar te kijken naar de leefwijze waartoe mensen 
die tevoren onder een vreedzame regering hebben geleefd plegen te degenereren in 
een burgeroorlog (Levi, 13 p.65). En burgeroorlogen waren er genoeg in zijn tijd. 
Maar naast deze toestand van degeneratie is er ook een historische natuurtoestand 
waarin mensen nog helemaal niet aan de vorming van een staat zijn toegekomen. In 
Leviathan zegt Hobbes weliswaar te geloven dat de natuurtoestand of 
oorlogstoestand nooit algemeen, overal in de wereld, heeft geheerst, maar toch zijn 
"er veel plaatsen waar zij nu zo leven", namelijk al die plaatsen in Amerika waar 
nog wilden leven (Levi, 13 p.65). Welnu, volgens Hobbes is het wilde stadium, 
waarin de Indianen zich bevinden, een voorstadium van de staat. De Indianen zijn 
achterlijk, ze leven nog in de beginfase van de geschiedenis. Dat blijkt duidelijk uit 
de analoge passages van de eerdere politiek-filosofische geschriften. In De Cive 
schrijft hij dat niet kan worden ontkend dat de "natuurlijke toestand van mensen, 
vóór zij hun intrede deden in de maatschappij (society), louter oorlog was", en wel 
een oorlog van allen tegen allen (DC 1,12). De oorlogstoestand, waarin de indianen 
(they of America) "zelfs nog in de huidige tijd" verkeren, gold ook voor andere 
volkeren uit vroeger eeuwen, die nu "beschaafde en bloeiende naties zijn geworden" 
(DC 1,13). In Elements of Law noemt Hobbes naast het voorbeeld van de 
hedendaagse wilde volkeren ook dat van de "oude bewoners van Duitsland en 
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andere nu beschaafde landen", zoals die bekend zijn uit vroegere beschrijvingen {EL 
1,14,12). 

Als de natuurtoestand zowel eigentijdse als historische voorbeelden heeft wordt 
het echter moeilijk om haar in algemene zin te kenschetsen. Rousseau's kritiek zal 
zijn dat Hobbes de zorg van de wilde voor zijn zelfbehoud ten onrechte heeft 
uitgebreid met "een veelheid van hartstochten die het werk zijn van de (burgerlijke) 
samenleving, en die wetten noodzakelijk hebben gemaakt" {Dl I p.83). Inderdaad 
lijkt Hobbes het wilde stadium op het eerste gezicht louter als een 'negatief van de 
geciviliseerde samenleving te beschouwen. Als hij schrijft dat het mensenleven in de 
natuurtoestand "eenzaam, schamel, moeilijk, bruut en kort is" (zie § 7), denkt hij 
zeker ook aan de wilden, getuige zijn constatering dat de wilden van Amerika 
"vandaag de dag op die brute wijze leven" {Levl,\?> p.65). Maar we zullen zien dat 
hij schromelijk overdrijft, in zijn retorische ijver om een zo groot mogelijk contrast 
te tekenen tussen de natuurtoestand van de wilden en de beschaving van het 
gemenebest. Bij nader inzien is hij veel genuanceerder. 

Ten eerste blijkt dat de term 'oorlog van iedereen tegen iedereen' volgens Hobbes 
zelf nooit in letterlijke zin heeft bestaan, ook niet in het geval van de wilden. Over 
de Amerikaanse wilden schrijft hij dat ze in het geheel geen regering hebben, 
"behalve de regering van kleine families, waarbij de onderlinge overeenstemming 
{concord) afhangt van natuurlijke lust" {Levi, 13 p.65). Dat is niet anders dan wat 
Aristoteles schreef over de beginfase van de geschiedenis: de eerste 
samenlevingsvorm was die van het gezin, het 'huis', berustend op de natuurlijke 
drang tot voortplanting. Als de natuurtoestand in letterlijke zin, als oorlog van 
iedereen tegen iedereen, zou hebben bestaan zou de mensheid binnen één generatie 
zijn uitgeroeid, zoals R.E. Ewin terecht opmerkt.41 Binnen de familie heerste vrede, 
dank zij de 'regering' van de ouders, met name de vader. Zolang een kind onder de 
macht van degenen staat aan wie het zijn bescherming dankt leeft het nooit in de 
toestand der natuur {DC 1, 10 noot). De 'dissociatie' die Hobbes kenmerkend acht 
voor de natuurtoestand {Lev I, 13 p.65) geldt dus alvast niet voor deze primaire 
samenlevingsvorm. De kwalificatie solitary (solitair of eenzelvig), kan dan alleen 
slaan op afzonderlijke families of stammen. 

De oorlog die de natuurtoestand kenmerkt is er dan niet een van every man tegen 
every man, maar veeleer van groep tegen groep, onder leiding van het familie- of 
stamhoofd. En het blijkt het met moord en doodslag in de praktijk nog wel te zijn 
meegevallen.42 Zoals kleine families vroeger deden, zo doen nu steden en 
koninkrijken, "die niets anders zijn dan grotere families": voor hun eigen veiligheid 
vergroten ze hun grondgebied, onder het voorwenden van gevaar of vrees voor 
invasie; ze spannen zich zoveel mogelijk in om hun buurlanden te onderwerpen of 
te verzwakken, door openlijk geweld of geheime list {Lev I, 17 p.87). Hobbes 
constateert dat de natuurtoestand in deze zin altijd is blijven voortbestaan: "in alle 
tijden" hebben koningen en personen met soevereine macht in onderlinge jaloezie 
geleefd, in de houding van gladiatoren die hun wapens en ogen op elkaar gericht 
houden. Maar, vervolgt hij, omdat zij daardoor de arbeidzaamheid van hun 
onderdanen in stand houden volgt uit deze vorm van oorlog van de een tegen de 
ander niet "de ellende die gepaard gaat met de vrijheid van individuen" {Levi, 13 
p.65). De binnenlandsevrede blijft immers gewaarborgd. Maar we zagen zojuist dat 
van zo'n strijd tussen afzonderlijke individuen in feite nooit sprake is, al was het 
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samenlevingsverband waarbinnen eendracht heerste kleiner. Het ligt voor de hand 
dat ook de interne vrede van familie, stam of clan al de gelegenheid bood tot een 
arbeidzaam leven, zolang er niet daadwerkelijk werd gevochten. 

Keer op keer maakt Hobbes duidelijk hoe vloeiend de overgang van familie-
samenleving naar burgerlijke samenleving in de historische werkelijkheid verliep. 
De bevolkingsgroei vormt hier een cruciale factor: in het wilde stadium waren de 
mensen nog gering in aantal (DC 1, 13, vgl. 9, 10). Toch ziet Hobbes evenals 
Aristoteles een wezenlijk verschil tussen beide samenlevingsvormen: de eerste is 
natuurlijk, de tweede kunstmatig. Omdat de staat is gebaseerd op een redelijke 
overeenkomst kunnen kinderen er nog geen deel van uitmaken, terwijl ze wel 
meteen lid zijn van hun familie). Ze moeten eerst leren inzien waarvoor een staat 
nodig is. Niemand is dus van nature geschikt om in dit samenlevingsverband te 
leven; alleen door juiste opvoeding kunnen de mensen geschikt worden (al zullen de 
meeste mensen volgens Hobbes dat stadium van redelijk inzicht nooit in hun leven 
bereiken) (DCl, 2 noot). 

10. De vervolmaking van de rede 

Er is dus voldoende reden om vraagtekens te zetten bij Hobbes' zwart-wit-
tegenstelling van Europeanen en indianen, of ook van verleden en heden, namelijk 
bij volkeren die nu "beschaafde en bloeiende naties zijn geworden, maar toentertijd 
gering in aantal waren, woest, kortlevend, arm, onaangenaam, en verstoken van al 
het genot en alle schoonheid des levens, die vrede en maatschappij met zich mee 
plegen te brengen" (DC, 1, 13, vlg. EL I, 14, 12). Ook de familiesamenleving bood, 
zij het op kleinere schaal, door haar interne vrede reeds de continuïteit die nodig is 
voor de ontwikkeling van de beschaving. Bij nader inzien blijkt dat ook Hobbes, in 
weerwil van zijn retorische poging de historische natuurtoestand louter negatief te 
schilderen, haar als een noodzakelijk stadium in de beschavingsgeschiedenis 
beschouwt. 

Het stramien van die geschiedenis is hetzelfde als we bij zijn voorgangers hebben 
gezien: de ontwikkeling van de rede op het niveau van de hele mensheid. De 
mensheid moest zich als soort nog vervolmaken. De rede wordt niet aangeboren, 
zoals de zintuiglijkheid, noch louter door ervaring verworven, zoals de praktische 
wijsheid {prudence), maar door noeste arbeid (industry) bereikt, in verschillende 
stappen: eerst door de passende namen te leren gebruiken, dan door deze elementen 
door een juiste methode te combineren in beweringen, dan door deze beweringen te 
combineren in syllogismen, om ten slotte te komen tot de systematische kennis van 
oorzaken en gevolgen die we wetenschap (science) noemen (Lev. I, 5 p.21). 
Redeneren en rekenen, reason en reckon, komen voor Hobbes op hetzelfde neer 
(zoals het Griekse logizomai al beide betekenissen had).44 Redeneren kan niet 
zonder taal. Kinderen zijn nog helemaal niet begiftigd met rede, tot ze taal hebben 
leren gebruiken; maar ze worden reasonable schepselen genoemd, "gezien de 
kennelijke mogelijkheid in de komende tijd gebruik te maken van de rede" (Levi, 5 
p.21). Reasonable moet hier kennelijk niet worden vertaald met 'redelijk' maar met 
'met het vermogen tot rede', zoals Kant later de term animal rationabilis voor de 
mens in zekere zin toepasselijker acht dan animalrationale (ApH-p.321). 
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Welnu, deze ontwikkeling vindt niet alleen op individueel niveau plaats maar ook 
op dat van de mensheid als geheel. Taal was niet bij de schepping aan de mens 
gegeven, maar was het produkt van zijn eigen vinding.45 De eerste mens begon zelf 
namen te geven aan de dingen die zich aan hun zintuigen voordeden, en die leerde 
hij aan zijn kinderen, die zelf weer nieuwe uitvonden (DH10, 2). Door telwoorden 
leert de mens rekenen en meten, wat hem in staat stelt tijdsduur te berekenen, 
bewegingen van hemellichamen uit te rekenen, te bouwen, zeevaart te bedrijven, 
machines te maken; bovendien stelt taal de mens in staat dingen aan anderen te 
leren en hun raad te geven. Maar het belangrijkste voordeel is dat we door taal 
kunnen bevelen en een bevel kunnen begrijpen: "Want daarzonder zou er geen 
samenleving zijn onder de mensen, geen vrede, en bijgevolg geen kunsten en 
wetenschappen; maar ten eerste wildheid, ten tweede eenzaamheid, en holen als 
behuizing"; dankzij taal "leven wij, tot elkaar gekomen en instemmend met 
verdragen, veilig, gelukkig en verfijnd" (DH10, 3; vgl. Aristoteles Pol 1253al0-15). 
Althans, laat Hobbes erop volgen, we kunnen zo leven, als we dat willen. 

Zonder taal zou de mens een holbewoner zijn gebleven. De taalloze wilde is nog 
een dierlijk wezen. Maar zodra de mens zijn taalvermogen ontwikkelt verandert dat 
snel: "Omdat het vermogen tot redeneren het gevolg was van het gebruik van taal 
kon het niet anders of er moesten sommige algemene waarheden worden 
uitgevonden door te redeneren, haast even oud als de taal zelf' (LevTV, 46 p.364). 
Dit illustreert Hobbes met het voorbeeld van de Amerikaanse wilden, die dus allang 
geen 'holbewoners' meer zijn: ze hebben een paar goede morele maximes, en ze 
kunnen ook een beetje rekenen, zij het met niet al te grote getallen. 

Maar daarom waren het nog geen filosofen, voegt Hobbes hieraan toe, en hij legt 
met een vergelijking uit wat hij bedoelt: "zoals er, in kleine hoeveelheid verspreid 
over velden en bossen, graangewassen en wijnstokken bestonden voordat mensen 
hun goede eigenschappen kenden en er gebruik van gingen maken voor hun 
voeding, of ze op afzonderlijke akkers of wijngaarden plantten - in welke tijd ze zich 
voedden met eikels en water dronken - zo zijn er vanaf het begin verschillende ware, 
algemene en voordelige bespiegelingen geweest, als de natuurlijke gewassen van de 
menselijke rede. Maar deze waren aanvankelijk klein in aantal; mensen leefden op 
grond van grove ervaring, er was geen methode, dat wil zeggen geen zaaien of 
planten van kennis op zichzelf, los van de onkruiden en veel voorkomende planten 
van dwaling en gissing. En aangezien de oorzaak daarvan ligt in het gebrek aan tijd 
dat men vrij is van het verwerven van de levensbenodigdheden, en van de 
zelfverdediging tegen buren, kon het onmogelijk anders zijn, tot aan de stichting van 
grote gemenebesten. Vrije tijd (leisure) is de moeder van de filosofie, en het 
gemenebest de moeder van vrede en vrije tijd: waar het eerst grote en bloeiende 
steden waren, was het eerst de studie der filosofie" (LevIV, 46 p.364). De eigenlijke 
filosofie begon in Athene, nadat het de Perzen had verslagen, de alleenheerschappij 
had in de Griekse archipel en welvarend was geworden (ib). 

Toch is voor Hobbes de filosofie niet zonder meer het eindpunt en hoogtepunt van 
de beschavingsgeschiedenis. Dat is zij alleen voor zover zij zich conformeert aan de 
strikte normen van de wetenschap. Evenals zijn tijdgenoten Descartes en Spinoza 
koestert Hobbes het ideaal van een op wiskundige (en met name geometrische) 
zekerheid gebouwde wetenschappelijke kennis van de hele natuur. Zijn ideaal 
omvat behalve de natuurwetenschappen ook het domein van ethiek en politiek; hij 
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deelt Spinoza's doelstelling van een langs geometrische weg bewezen en daarom 
onbetwijfelbare ethica. Het gaat hem, anders dan Aristoteles, dus niet om een zuiver 
theoretische interesse, maar om het heil van de mensheid: "rede is de tred, toename 
van wetenschap de weg, en het profijt van de mensheid het doel" (Lev I, 5 p.22). 
Dat doel zal ten volle bereikt zijn met de stichting van een op zuiver redelijke 
beginselen gestichte staat, zoals we in de laatste paragraaf zullen zien. 

Hobbes' kritiek op zo ongeveer de hele voorafgaande filosofie is juist dat zij nog 
géén wetenschap was, omdat zij zich niet baseerde op de beginselen der geometrie, 
de moeder van alle natuurwetenschappen (LevIV, 46 p.365). Met name de antieke 
moraalfilosofie moet het ontgelden: die was alleen maar een beschrijving van de 
eigen hartstochten der filosofen, wat al blijkt uit de strijd tussen de vele scholen en 
secten waarin zij werd beoefend. Degenen die, "tot groot voordeel van de 
mensheid", de wiskunde bestudeerden, verenigden zich juist niet in secten of 
scholen (ib.). En dat is voor Hobbes alleen maar een blijk van de onbetwistbaarheid 
van hun kennis. Maar kennelijk kon ook de wiskunde, de basis van de ware 
filosofie, pas ontstaan in een maatschappelijke toestand waarin sommigen genoeg 
vrije tijd hadden voor theoretische arbeid; dat had Aristoteles al opgemerkt in de 
Metafysica (981b20-25). 

Door de ontwikkeling en toepassingen van de wiskunde onderscheidt de in 
staatsverband levende mens zich pas werkelijk van de wilden. Degenen die zich met 
niets anders bezighielden dan met de vergelijking van grootheden, aantal, tijden en 
bewegingen, en hun onderlinge verhoudingen, zijn "de scheppers geweest van alle 
voortreffelijke zaken waarin we ons onderscheiden van de bewoners van sommige 
plaatsen in Amerika, en van de vroegere bewoners van de landen waar nu kunsten 
en wetenschappen tot de grootste bloei zijn gekomen (EL I, 13, 3). Als we alle uit de 
wiskunde voortgekomen wetenschappen (zoals geografie, astronomie, architectuur) 
zouden wegdenken, vraagt Hobbes, "waarin we verschillen we dan nog van de 
wildste indianen?" (ib.). De wiskundige methode heeft de beschaving in het stadium 
gebracht waarin "tijd en nijverheid elke dag nieuwe kennis voortbrengen" (Levll, 30 
p.179). Maar dat wil niet zeggen dat er vóór de stichtingen van staten nog geen 
beschaving was. Er blijkt eerder sprake te zijn van een verschil in kwaliteit. De kunst 
van het goed bouwen wordt afgeleid van beginselen van de rede, "in acht genomen 
door nijvere mannen, die de aard van materialen en de diverse gevolgen van figuren 
en verhoudingen lange tijd hadden bestudeerd, lang nadat de mensheid (zij het nog 
op armzalige wijze) begon te bouwen"; en van dat armzalig bouwen geeft Hobbes de 
indianen als voorbeeld (ib.). 

Er is dus ook een 'wereldhistorische' noodzaak voor het verlaten van de 
natuurtoestand: zo wordt voorkomen dat de historische ontwikkeling van de rede 
stagneert (zoals volgens Hobbes ongetwijfeld bij de indianen het geval is), en kan de 
ontwikkeling van de rede op alle terreinen - technisch, moreel, theoretisch - in een 
stroomversnelling raken. Zonder staatsverband zou het laatste stadium van deze 
ontwikkeling - het stadium van science, exacte wetenschap - onbereikbaar zijn. Het 
verlangen naar kennis impliceert immers een verlangen naar vrije tijd, hebben we 
gezien, en die is pas mogelijk wanneer de individuele veiligheid door een centrale 
macht is gewaarborgd (Levi, 11 p.50; zie § 8). De mensheid moest staten stichten 
om zich als soort te kunnen vervolmaken, om alle mogelijkheden te verwerkelijken 
die in haar rede besloten liggen. Wetenschap is echter geen doel in zichzelf, maar 
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dient het heil van de mensheid, dus indirect ook het individuele geluk. 

11. De innerlijke tegenspraak van de burgerlijke samenleving 

Gezien het voorgaande is de zwart-wit-tegenstelling tussen ellende (natuurtoestand) 
en geluk (staat) onhoudbaar. Ook binnen de familie-samenleving heerste de vrede 
die geluk mogelijk maakt. De eikels en het water die volgens Hobbes op het menu 
van de wilde mens staan, doen zelfs denken aan de traditie van de Gouden Eeuw 
(LevW, 46 p.364; zie § 9). Maar van 'geluk' in de door Hobbes bedoelde zin, als een 
welbewust door afzonderlijke individuen nagestreefde toestand van 'voortdurend 
genot' was nog geen sprake. De wilde hield zich nog aan de taken die zijn dierüjke 
natuur hem stelde, zelfbehoud en behoud van de soort. Hij leefde nog in het grotere 
verband van de familie, dacht nog niet in termen van een eigen, individueel geluk, 
dat het besef van 'eigen tijd' veronderstelt, en de mogelijkheid zelf een leefwijze te 
kiezen. Hij is nog niet de berekenende burger, die er vóór alles op uit is zijn eigen 
geluk te verzekeren. Die drang is kenmerkend voor een bijzonder tijdsbesef, waarin 
de eigen toekomst, in ieder geval ten dele, als open en planbaar wordt gezien. Voor 
de wilde lag de toekomst grotendeels al bij voorbaat vast: hij leefde nog in een 
'circulaire', aan natuurlijke kringlopen gebonden tijd, die behalve de wisseling der 
seizoenen ook de wisseling der generaties omvat. Daarom is het moeilijk om de 
"voortdurende en rusteloze begeerte naar macht en nog eens macht", die voortkomt 
uit de individualistische drang het eigen geluk te verzekeren, te beschouwen als 
"algemene neiging van de hele mensheid" worden beschouwd, zoals Hobbes doet 
(Levi, llp.49;zie§4). 

Hobbes schetst de burgerlijke samenleving als een verzameling individualisten, die 
vóór alles uit zijn op hun eigen geluk. In De cive verzet hij zich tegen de opvatting 
dat de mens van nature een sociaal wezen is (born fit for society), een opvatting die 
volgens hem besloten ligt in Aristoteles' definitie van de mens als een zôion 
politikon (DC 1, 2). In een noot verklaart hij zich nader: voor de primaire 
gemeenschap, de familie, gaat zijn stelling niet op, want daar is eenzaamheid juist 
een vijand, maar voor de civiele samenleving geldt dat de mens kan daarvoor pas 
geschikt zijn wanneer hij als redelijk wezen begrijpt wat die maatschappij is, en wat 
de voordelen er van zijn (DC I, 2 noot; zie § 9). Buiten de familiale samenleving 
zoeken mensen alleen eikaars gezelschap om er zelf beter van te worden: elke 'vrije 
samenkomst' komt ofwel voort uit wederzijdse armoede, of uit verwaandheid (vain 
glory); de partijen zoeken ofwel voordeel te behalen, ofwel waardering en eer van de 
ander te verkrijgen (DC 1,2). In het eerste geval moeten we denken aan de productie 
van de gemakken des levens (conveniences), die bijdragen tot zinnelijk genot. Het 
gaat Hobbes erom te laten zien dat mensen niet zozeer worden gedreven door 
wederzijdse liefde en hulpbereidheid; ook de 'marktvriendschap' in het zakenleven 
bevat meer jaloezie dan ware liefde (ib.). Alleen de natuurlijke familiesamenleving 
vindt een basis in liefde, namelijk de ouderliefde.47 Kortom: "Elke samenleving dient 
ofwel het gewin, ofwel de glorie; dat wil zeggen, zij dient niet zozeer de liefde voor 
onze medeburgers als wel de liefde voor onszelf' (ib.). Bovendien zouden mensen 
van nature, als ze de kans kregen en voor niemand hoefden te vrezen, liever de 
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anderen in hun macht krijgen dan met hen in een samenleving verkeren. Daarom 
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bestond het oermodel van alle grote en duurzame samenlevingen niet in een 
wederzijdse goede wil, maar in wederzijdse vrees (ib.). 

Hobbes lijkt te bedoelen dat de stichting van de staat, die juist is gericht op het 
wegnemen van de onderlinge vrees (door haar te vervangen door vrees voor de wet), 
pas noodzakelijk werd toen mensen de natuurlijke, familiale samenlevingsvorm al 
hadden verlaten en zich 'vrij' hadden verenigd in een stedelijke gemeenschap, die 
enerzijds vergaande arbeidsdeling en dus grotere luxe mogelijk maakte, en 
anderzijds een rijke voedingsbodem was voor de behoefte aan 'glorie'. Nu verbindt 
Hobbes in het bovenstaande de behoefte aan gewin {gain) direct met het verlangen 
naar conveniences, dat voortkomt uit de behoefte aan zintuiglijk genot. In 
Leviathan daarentegen beschouwt hij deze behoefte als vredelievend, als 
kenmerkend voor mensen die niets liever willen dan rustig van de vruchten van hun 
arbeid te genieten (Levi, 11 p.50). Daar gebruikt hij gain juist voor degenen die 
plezier scheppen in het tonen van hun superieure kracht (Levi, 13 p.64); het gaat 
dan om een vorm van pleonexie (zie § 9). Het maakt wel verschil of men 'winst' 
behaalt ten koste van de ander (door hem van de 'vruchten van zijn arbeid' te 
beroven49) of in (ekonomische) samenwerking met de ander, ter opheffing van 
"wederzijdse armoede". In dat laatste geval worden beide partijen er beter van. 
Vergroting van de welvaart door ekonomische samenwerking is ook volgens Hobbes 
natuurlijk en wenselijk, juist omdat iedereen daarvan kan profiteren. Met 'liefde 
voor onszelf, indien dat wordt opgevat in de negatieve zin van 'eigenliefde', heeft 
dat weinig te maken. 

We moeten ons steeds voor ogen houden dat, gezien de 'verscheidenheid van 
hartstochten' onder de mensen, ook in de burgerlijke samenleving niet iedereen door 
asociale motieven wordt gedreven. Het gaat om de mensen die steeds wedijveren 
voortdurend om rijkdom, eer, gezag; het zijn de "behoeftige en vermetele mensen, 
niet tevreden met hun huidige toestand", en daarom geneigd om de oorzaken van 
oorlog te laten voortduren (Levi, 11 p.50). Als Hobbes de mening onderschrijft dat 
het onmogelijk is "een voortdurende civiele vriendschap te onderhouden met al 
degenen met wie de aangelegenheden van deze wereld ons noodzaken om te gaan, 
welke aangelegenheden bijna in niets anders bestaan dan in een eeuwige wedijver 
om eer, rijkdom en gezag" (Lev, Review & Conclusion, p.385), dan veronderstelt dit 
al dat sommigen (zoals hijzelf) wèl tot zo'n vriendschap in staat zijn. Ook hier geldt 
dat niet voor een toestand van algemeen wantrouwen niet nodig is dat alle mensen 
meedoen aan die wedijver. 

Dat zo'n toestand ook in de burgerlijke maatschappij blijft bestaan lijdt voor 
Hobbes geen twijfel. Voor zijn stelling dat de natuur "mensen van elkaar scheidt 
(dissociates, 'dissocieert') en hen ertoe doet neigen inbreuk op elkaar te maken en 
elkaar te vernietigen" doet hij opmerkelijk genoeg in de eerste plaats een beroep op 
de dagelijkse ervaring van zijn lezers, dus van staatsburgers: wie op reis gaat 
bewapent zich en zorgt voor gezelschap, wie gaat slapen doet zijn deuren op slot, en 
in huis sluit men zelfs zijn kisten voor zijn huisgenoten; en dat alles terwijl men weet 
dat er wetten zijn en bewapende overheidsfunctionarissen, om alle hem berokkende 
schade te wreken. "Beschuldigt hij daarmee niet evenzeer de mensheid door zijn 
daden als ik door mijn woorden?" vraagt Hobbes retorisch (Levi, 13 p.65). Het 
wantrouwen en de angst die kenmerkend zijn voor de natuur-toestand zijn dus zelfs 
in de toestand van burgerlijke samenleving niet verdwenen. Het gaat niet alleen om 
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de angst slachtoffer te worden voor diefstal of beroving, maar voor alles wat mensen 
elkaar kunnen aandoen uit hun zelfzuchtig streven naar geluk, of dat nu tot uiting 
komt in hebzucht, eerzucht of heerszucht. In zekere zin blijft de natuurtoestand 
dus ook in de burgerlijke samenleving voortbestaan, maar dan met andere middelen. 
Door de veiligheid die de wet geacht wordt te garanderen verandert zij van karakter: 
doorgaans staat niet het eigen leven meer op het spel, maar veeleer het eigen geluk. 
De oorlog van allen tegen allen is een strijd om geluk geworden, waarin de 
vergroting van het geluk van de een ten koste gaat van het geluk van de ander. Zij 
heeft de gedaante aangenomen van de 'wedren', waarin de een alle anderen te snel af 
wil zijn, omdat juist daarin het grootste geluk ligt. Deze wedren is weliswaar niet 
algemeen, maar bepaalt wel het beeld van de samenleving. Dat Hobbes haar 
beschouwt als een metafoor van zijn eigen, dus burgerlijke samenleving hoeven we 
niet te betwijfelen. Juist daarin kan de neiging tot superioriteit, op grond van 
voortdurende vergelijking met anderen, zich op een algemeen niveau manifesteren. 
Competitief ingestelde karakters kunnen zich daar pas goed uitleven, juist omdat de 
wet ook hén beschermt tegen fatale gevolgen van hun strijd. Hebzucht wordt pas 
mogelijk waar materiële welvaart heerst, eerzucht waar een systeem van rangen en 
standen bestaat. Kennelijk bevordert de inrichting van civiele samenleving niet 
alleen het geluk van de vredelievenden maar ook dat van de strijdlustigen. Ook die 
laatsten hebben, al zijn ze door hun wedijver om rijkdom, eer of macht geneigd tot 
"rivaliteit, vijandschap en oorlog" (Lev\,\\ p.50), baat bij een wettelijke ordening, 
waarin grenzen zijn gesteld aan hun eigen overwinningsdrang en die van anderen. 
Bernard Mandevüle, in zoveel opzichten Hobbes' volgeling, zal laten zien dat beide 
lijnen waarlangs de samenleving zich ontwikkelt - de vreedzame en de competi-tieve 
- ook samenhoren: een samenleving waar materiële welvaart heerst en 
wetenschappen bloeien is ondenkbaar zonder de motor van hebzucht, eerzucht en 
heerszucht, en dus ook zonder het kwaad dat daarmee gepaard gaat. Wie dit kwaad 
uit de maatschappij wil bannen zou terug moeten naar de Gouden Eeuw (zie 
hoofdstuk 1 § 10). Kant heeft die les goed in zijn oren geknoopt: voor hem is de 
strijd juist het principe van alle vooruitgang. 

12. Hobbes' utopie 

Het is een grote misvatting dat Hobbes de door hem beschreven toestand van de 
burgerlijke samenleving ook als de normale en wenselijke toestand zou beschouwen. 
Hem is in de geschiedenis van het denken eenzelfde lot beschoren als Machiavelh: 
beiden worden verondersteld de toestand die ze alleen maar zo nauwkeurig mogelijk 
trachten te beschrijven ook zelf zonder meer te onde/schrijven. Zo is Machiavelli's 
naam verbonden aan een gewetenloze, louter op macht beluste politiek50, en wordt 
Hobbes doorgaans geacht een wegbereider te zijn van een zelfzuchtig liberalisme. 
En dat terwijl de Engelsman toch niet nalaat telkens weer te wijzen op de 
discrepantie tussen de bestaande staten en de staat zoals die zou kunnen zijn, indien 
gegrondvest op de juiste beginselen. 

Zoals de mensheid, schrijft hij bij voorbeeld, na lange tijd dank zij de 
verworvenheden van de wiskunde de kunst verwierf om goed'm. plaats van armzalig 
te bouwen (zie § 10), zo zal zij wellicht ook ooit in staat zijn tot een goede in plaats 
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van een armzalige staatsinrichting: "lange tijd nadat mensen zijn begonnen met het 
stichten van gemenebesten, die onvolmaakt waren en geneigd om weer tot wanorde 
te vervallen, worden er door nijver nadenken wellicht beginselen van de rede 
ontdekt die hun constitutie eeuwigdurend zullen maken" (Lev II, 30 p.179). En, 
voegt Hobbes eraan toe, van dien aard zijn de beginselen die ik in deze verhandeling 
uiteen heb gezet, en die misschien ooit zullen worden opgemerkt door degenen die 
de macht hebben er gebruik van te maken. Zijn doel is een gemenebest als "één 
stevig en duurzaam bouwwerk", dat een "zeer kundige architect" vereist (LevII, 29 
p. 170). 

Later merkt Hobbes nog eens op hoe ver zijn opvattingen, "ontleend aan de 
beginselen van de natuurlijke rede", afstaan van de praktijk in het grootste deel van 
de wereld, en "in het bijzonder van deze westerse delen, die hun morele wijsheid 
hebben ontvangen van Rome en Athene (Lev. II, 31 p.197). Hij voelt zich verwant 
met Plato, die net als hij meende dat alleen een soeverein die ook filosoof is een 
einde kan maken aan de wanordelijkheden in de staat. Maar Plato noch enige 
andere filosoof "heeft alle theorema's van de moraalleer geordend en afdoende of 
met de grootste waarschijnlijkheid bewezen, opdat mensen daardoor kunnen leren 
hoe te regeren en hoe te gehoorzamen"; omdat hij meent dat zelf wèl te hebben 
gedaan spreekt Hobbes de hoop uit dat ooit een soeverein "deze speculatieve 
waarheid in praktisch nut" zal veranderen (ib.). 

Dat moet de grootste triomf worden van zijn wijsgerig sciëntisme: de hele staat 
gebouwd op een moraalleer die zelf is gebaseerd op de onwrikbare beginselen van de 
wiskunde. De kunde nodig om een gemenebest te maken en in stand te houden 
bestaat in bepaalde regels, evenals rekenkunde en meetkunde, en niet alleen in 
praktische oefening, zoals het tennisspel (Levïl, 20 p.110). Het grootste probleem is 
de beheersing van de anti-sociale, op onderlinge strijd gerichte hartstochten van de 
mens, die besloten liggen in zijn irrationele natuur, en die de wanorde van de 
bestaande staten veroorzaken. Ze kunnen alleen effectief worden beteugeld door 
regels die zijn opgelegd door zijn redelijke natuur, en die even onaanvechtbaar zijn 
als de geometrische theorema's. Als de moraalfilosofen zich met evenveel succes van 
hun taak hadden gekweten als de meetkundigen, schrijft Hobbes, "zou ik niet weten 
wat door menselijke nijverheid nog kan worden bijgedragen aan de vervolmaking 
van het geluk dat verenigbaar is met menselijk leven. Want als de natuur van 
menselijke handelingen even duidelijk worden gekend als de natuur van de 
grootheid in geometrische figuren, dan zou de kracht van hebzucht en ambitie, die 
in stand wordt gehouden door de verkeerde opvattingen over de aard van goed en 
slecht (right and wrong) nu afnemen en verslappen; en de mensheid zou zo'n 
onsterfelijke vrede genieten dat er nauwelijks meer een excuus voor oorlog zou 
overblijven, of het moet het excuus van de leefruimte zijn, aangenomen dat de aarde 
te klein zou worden voor haar bewoners" (DC, opdracht aan de Earl of 
Devonshire). 

De bestaande onenigheid in de morele (en politieke) filosofie is terug te voeren op 
de verscheidenheid van hartstochten; alleen een moraalfilosofie die los staat van 
hartstochten en boven alle partijen staat, omdat zij zich baseert op wetten die even 
onbetwistbaar zijn als de wiskunde, zou als waarheid kunnen worden aanvaard, 
terwijl nu onophoudelijk wordt getwist over de leer van goed en kwaad, met de pen 
en met het zwaard (Levi, 11 p.52-3). Het grootste gevaar dat de bestaande staten 
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bereikt, namelijk de tot samenzwering en burgeroorlog leidende verschillen van 
meningen over hoe een staat moet worden ingericht, zou dan tot het verleden 
behoren. Maar dan moet ook de soeverein zelf, die nu nog al te vaak geneigd is tot 
machtsmisbruik, zich onderwerpen aan de beginselen van de rede en zijn 
zelfzuchtige neigingen buitenspel zetten. De door hem uitgevaardigde wetten 
moeten goed zijn, dat wil zeggen "noodzakelijk voor het goed van het volk"; een wet 
die ten voordele is van de soeverein, maar niet noodzakelijk voor het volk, is dus 
niet goed {Levll, 30 p. 185). 

Wetten zullen altijd nodig blijven, omdat de onmaatschappelijke hartstochten nu 
eenmaal in de aard van sommige mensen liggen, en dus niet kunnen worden 
uitgeroeid. Het doel van de straf voor wetsovertreding moet dan ook correctie zijn, 
in plaats van wraak {Lev II, 30 p.186). Een wetgeving is goed wanneer zij zich, 
zonder rekening te houden met persoonlijke belangen, geheel conformeert aan de 
door de rede verordonneerde natuurwet, en de daaruit afgeleide wetten. Het behoud 
van de onderlinge vrede heeft dan de absolute prioriteit. Zo houdt de negende 
natuurwet in "dat iedereen de ander als van nature aan hem gelijk erkent"; de 
overtreding ervan heet trots {pride). Immers, "de vraag wie de betere mens is heeft 
geen plaats in de zuivere natuurtoestand waarin [...] alle mensen gelijk(waardig) 
zijn. De ongelijkheid die nu bestaat is ingevoerd door civiele wetten" {Lev I, 15 
p.79).51 Van deze wet hangt de tiende af, die in § 6 al is genoemd in verband met de 
pleonexie: niemand mag zich een recht voorbehouden dat hij niet ook aan elk van 
de anderen wil toestaan. Degenen die deze wet eerbiedigen noemt Hobbes 
bescheiden {modest), zoals we hebben gezien; in De Cive noemt hij de overtreders 
niet 'arrogante mensen' (zoals in Leviathan), maar 'onmatigen', immodici of 
immodesti{DC3, 14). De modestus is ook de gematigde mens. 

Het begrip maat {modus) staat hier centraal. Hobbes integreert het maatbegrip van 
de antieke moraalfilosofie in zijn natuurwetten. Dat blijkt ook uit de vijfde wet uit 
Leviathan, die eist dat "iedereen ernaar streeft zich aan te passen aan de rest" {Lev 1, 
15 p.78). Het woord accomodate to, dat Hobbes hier gebruikt, komt van het latijnse 
accomodare, dat ook weer het element modus bevat. Deze wet gaat ervan uit dat er, 
wat betreft de geschiktheid van mensen voor de samenleving, een verscheidenheid 
in aard is die voortkomt uit de verscheidenheid van affecten. Hobbes vergelijkt de 
mensen met stenen die samen worden gebracht om een bouwwerk te maken: er zijn 
stenen die door hun ruwheid en ongelijkmatige vorm meer ruimte van anderen 
innemen dan ze zelf vullen, en die daarom door de metselaar als nutteloos worden 
weggegooid. Zo moet ook iemand die door de ruwheid van zijn natuur ervoor wil 
vechten om dingen te behouden die voor hemzelf overbodig zijn maar noodzakelijk 
voor anderen, uit de maatschappij worden verwijderd. Een dergelijke overtreder kan 
weerspannig, asociaal {insociablè) of onhandelbaar worden genoemd; wie zich wel 
aan de wet houden heten 'sociaal', of in het latijn commodi, de 'meegaanden', dat 
wil zeggen degenen die zich aanpassen door zich aan de juiste maat te houden. 

Aanpassing heeft hier betrekking op het bezit van goederen: wie voor zichzelf 
goederen opeist die hij niet nodig heeft voor zijn levensbehoud, terwijl anderen ze 
wèl nodig hebben, veroorzaakt strijd, omdat die anderen volgens het natuurrecht 
met alle mogelijk middelen mogen bemachtigen wat nodig is voor hun 
levensbehoud. Zo zondigt hij tegen de fundamentele natuurwet, die gebiedt vrede te 
zoeken {Levi, 15 p.79). We kunnen ook hier een vorm van pleonexie herkennen. In 
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The Elements of Law wordt de wederzijdse accomodatie ruimer bezien: daar 
behelst de wet mensen elkaar zoveel mogelijk van dienst moeten zijn (een andere, 
actieve en positieve betekenis van accomodate, zonder 'to' erachter), voor zover dat 
niet ten koste gaat van hun eigen zelfbehoud en veiligheid. Daar wordt ook het 
verband duidelijk met het bijzondere geluksverlangen van de 'asocialen', die genot 
zoeken in het gevoel van superioriteit: "Want uit het feit dat oorlog en ellende hun 
oorzaak vinden in de hartstochten waarmee wij ernaar streven onszelf"van dienst te 
zijn, en anderen zo ver als we kunnen achter ons te laten, volgt dat de hartstocht 
waarmee wij er wederzijds naar streven elkaar van dienst te zijn de oorzaak moet 
zijn van vrede" {EL, I, 16, 8). Deze hartstocht is de menslievendheid {charity), die 
Hobbes elders ook 'liefde' {love) of 'goede wil' noemt, en waarvan de natuurlijke 
ouderliefde het beste voorbeeld is {EL I, 11, 17). Zij brengt mensen ertoe niet alleen 
hun eigen verlangens te bevredigen, maar ook die van anderen, en dat vermogen is 
volgens Hobbes zelfs het beste bewijs van iemands power{ib.). 

Strikte toepassing van natuurwetten als morele voor-schriften zou dus tot heel 
andere saamenleving leiden dan de bestaande, waarin misstanden in de hand 
worden gewerkt door onvolmaakte wetgeving. In Hobbes' ideale staat zouden 
bescheidenheid en mensenliefde heersen en niet arrogantie en afgunst, zoals nu het 
geval is. Hij beweert uiteraard niet dat de wet zulke vredelievende hartstochten kan 
voorschrijven. Wel ziet hij, evenals Plato en Aristoteles, voor de staat - dus voor de 
soeverein - een grote opvoedende taak weggelegd. De mens wordt immers niet door 
de natuur maar door opvoeding geschikt gemaakt voor de (civiele) samenleving {DC 
1, 2 noot). "Opvoeding en discipline" kunnen er veel toe bijdragen dat er een 
verzoening plaatsvindt tussen de competitieve hartstochten (die nu leiden tot een 
"voortdurende wedijver om eer, rijkdom en gezag") en de plichten van de burger 
{Lev. Review & Concl. p.385). De opvoeding moet de burgers de ware, want zuiver 
redelijke moraalfilosofie inprenten: waar plaats is voor het verfraaien en prefereren 
van de dwaling, is des te meer plaats voor het verfraaien en prefereren van de 
waarheid (ib.). 

Het gaat met andere woorden om een opvoeding tot deugdzaamheid, want in § 8 
zagen we dat aan elke natuurwet een deugd beantwoordt (zoals aan de overtreding 
ervan een ondeugd). Opvoeding moet het de burgers makkelijker maken aan de wet 
te gehoorzamen, tegen hun asociale hartstochten in, door hun de duurzame, op 
redelijk inzicht berustende dispositie bij te brengen om in al hun doen en laten de 
vrede te bewaren. Het gaat bovenal om rechtvaardigheid, evenals voor Plato en 
Aristoteles voor Hobbes de deugd der deugden.52 De soeverein moet er zelfs voor 
zorgen dat de burgers leren "dat niet alleen de onrechtvaardige daden 
onrechtvaardig zijn, maar ook de plannen en intenties om ze te begaan (hoewel ze 
door toeval worden verhinderd); dit is het doel van tiende gebod: heb uw naaste lief 
zoals uzelf {Lev. 11,30 p. 182). 

Zoals in de bestaande samenleving de competitieve hartstochten door opvoeding 
en gewoonte worden bevorderd, zal dat in Hobbes' ideale staat gebeuren met de 
vredelievende passies, die in veel mensen van nature al dominant zijn. Dat hoeft wat 
hem betreft allerminst tot gezapigheid te leiden. Het nut van wetten, betoogt 
Hobbes, "is niet het volk te belemmeren in al zijn vrijwillige handelingen, maar deze 
te sturen en in zo'n beweging te houden dat de mensen zichzelf niet schaden door 
hun eigen onstuimige verlangens, onbesuisdheid of indiscretie; zoals heggen niet 
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worden neergezet om reizigers te doen stoppen maar om hen op de weg te houden" 
(Levïl, 30 p.185). De beweging, de activiteit van de burgers moet kunnen voortgaan 
om de dynamiek van de samenleving in stand te houden, maar moet tevens zoveel 
worden afgeremd als nodig is om de onderlinge vrede te bewaren. 

Dat geldt in de eerste plaats voor de dynamiek van het ekonomische leven. Het 
behoud daarvan is een wezenlijke taak voor de soeverein; hij moet er alleen voor 
zorgen dat de bijbehorende transacties volgens bepaalde regels plaatsvinden. Omdat 
het volk de souverein juist ook om die reden de macht heeft verleend, zou hij tegen 
de natuurwet zondigen als hij niet zijn best zou doen om "zijn onderdanen 
overvloedig te voorzien zowel van de goede dingen die bij het leven horen als van de 
dingen die het genot bevorderen" (DC 13, 2; 13, 4). Hij moet er daarom niet alleen 
voor zorgen dat ze worden beschermd tegen buitenlandse vijanden en dat de 
binnenlandse vrede wordt bewaard, maar ook dat ze zoveel worden verrijkt als 
verenigbaar is met de publieke veiligheid, en dat ze een "onschadelijke vrijheid" 
genieten. Want, besluit Hobbes, de hoogste machthebber kan niet méér bijdragen 
aan hun geluk als staatsburgers dan dat zij, behoed voor oorlogen tegen vreemde 
mogendheden en tegen burgeroorlogen, rustig genieten van de rijkdom die ze door 
hun eigen nijverheid hebben verworven" (DC 13, 6).53 Zo creëert de soeverein door 
heilzame verordeningen een toestand van duurzame voorspoed, waarin iemand 
alleen nog leed ondervindt door zijn eigen fout, of door een onvermijdelijk toeval 
(Z7C13, 3). 

Geld speelt als universeel ruilmiddel weliswaar een onontbeerlijke rol in het 
ekonomische leven: het is het bloed van de staat, dat door zijn omloop elke burger 
voedt, zoals in het menselijk lichaam elk deel wordt gevoed door de bloedsomloop 
(Lev II, 24 p. 132). Maar geld is alleen een middel tot grotere welvaart, de 
verwerving ervan mag geen doel op zichzelf worden, zoals in de hebzucht gebeurt. 
Doel is het genieten van de vruchten van de eigen arbeid. Zo heeft God het ook 
bedoeld: hij heeft het materiaal voor de voeding van de samenleving, "bestaande uit 
dieren, planten en mineralen, vrijelijk voor ons neergelegd, op of dichtbij het 
oppervlak van de aarde; zodat er niets méér nodig is dan de arbeid en nijverheid om 
ze te verkrijgen" (Lev. II, 24 p. 130). Toeëigening van de vruchten van andersmans 
arbeid lag niet in Gods bedoeling. Hobbes prijst niet de hebzucht en heerszucht aan, 
de onmaatschappelijke hartstochten, maar de vredelievende behoefte aan 
zelfVerdiend comfort en gemak. 

Die behoefte moet de soeverein ondersteunen, zoals hij ook de studie van de 
wiskunde moet aanmoedigen (Levll, 31 p.197). Niet alleen - mogen we aannemen -
ter verbreiding van het redelijk denken en ter bevordering van techniek en welvaart, 
maar ook omdat de beoefening van wetenschap nu eenmaal aangenaam is: "Want 
de natuur heeft de mens tot bewonderaar gemaakt van alle nieuwe dingen, dat wil 
zeggen begerig om de oorzaken van alles te kennen. Daarom is wetenschap het 
voedsel voor zo veel geesten, en is zij aan de geest verbonden zoals voedsel aan het 
lichaam; en wat voedsel is voor de hongerigen, dat zijn merkwaardige fenomenen 
voor de geest" (DH\ 1,9). 
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