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HOOFDSTUK 8 SCHOPENHAUER 

/. Pessimisme en optimisme 

"Er is maar een aangeboren dwaling, en die is dat wij bestaan om gelukkig te zijn. 
Aangeboren is zij ons omdat zij met ons bestaan zelf samenvalt, en omdat ons hele 
wezen niets anders is dan haar parafrase, en ons lichaam haar monogram is: wij zijn 
niets anders dan wil tot leven; de successieve bevrediging van al ons willen is echter 
wat men denkt bij het begrip 'geluk'" (WWV 11,49 p.743). In deze passage heeft 
Schopenhauer de essentie verwoord van zijn opvatting over geluk, die uiteraard in 
het kader staat van zijn wijsbegeerte van de Wil of de Wil tot leven. Maar de zo 
paradoxaal klinkende formulering 'aangeboren dwaling' maakt al iets duidelijk van 
de ambivalentie in zijn denken over geluk, een ambivalentie die kenmerkend voor 
zijn hele filosofie. 

Aan de ene kant vinden we bij Schopenhauer een radicaal en onverzoenlijk 
pessimisme. De mening dat wij bestaan om gelukkig te zijn is een dwaling, omdat 
zij voortdurend door de ervaring van het leven wordt weersproken: "Zolang wij in 
deze aangeboren dwaling volharden, of zelfs ook nog door optimistische dogma's 
daarin worden gesterkt, verschijnt de wereld ons vol tegenspraken. Want bij elke 
stap, groot of klein, moeten wij ervaren dat de wereld en het leven volstrekt niet erop 
zijn ingericht een gelukkig bestaan te bevatten" ( WWVIl,A9 p.743). Ook al probeert 
men de schuld van het eigen ongeluk af te schuiven op de omstandigheden, op 
andere mensen of op pech, dat doet niets af aan het resultaat, namelijk dat men "het 
eigenlijke doel van het leven, dat toch wordt geacht in gelukkig-zijn te bestaan, niet 
heeft bereikt" (WWV 11,49 p.744). Terwijl de "gedachtenloze" alleen maar in de 
dagelijkse realiteit wordt gekweld, worden door de tegenspraak tussen illusie en 
ervaring, wordt bij "degene die denkt" de pijn van de realiteit nog vermeerderd door 
de "theoretische perplexiteit" over deze tegenspraak: waarom beantwoorden een 
wereld en een leven, gesteld dat die bestaan opdat men daarin gelukkig is, zo slecht 
aan hun doel? ( WWVII,49 p.743). 

Schopenhauer zou bij uitbreiding ongetwijfeld ook alle voorgaande filosofen onder 
de gedachtenlozen scharen. Niet minder dan de grote massa laten deze filosofen 
zich met hun geluksleer of eudaemonologie begoochelen door een optimistische kijk 
op het leven. Optimisme en eudemonisme komen op hetzelfde neer. Het optimisme 
is daarom niet alleen een valse, maar ook een verderfelijke leer, want "zij stelt ons 
het leven voor als een wenselijke toestand, en als doel ervan het geluk van de 
mensen. Daarvan uitgaande gelooft dan ieder een allerbillijkste aanspraak op geluk 
en genot te hebben: vallen deze, zoals doorgaans het geval is, hem niet ten deel dan 
gelooft hij dat hem onrecht geschiedt, ja, dat hij het doel van zijn bestaan mist [...] 
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(WWV11,46 p.684). Het optimisme mag als een verplicht nummer in geen enkel 
filosofisch'systeem ontbreken, sneert Schopenhauer, want "de wereld wil horen dat 
zij loffelijk en voortreffelijk is, en de filosofen willen de wereld behagen" (WN 
p.339). Daarmee verhullen zij echter de waarheid, namelijk dat de wereld en het 
leven helemaal niet voortreffelijk zijn, maar een bron van voortdurend ongeluk. 

Schopenhauer verwerpt hier vrijwel de hele traditie van de wijsbegeerte. We zijn in 
dit boek tot nu toe geen filosofen tegengekomen die geluk niet op de een of andere 
wijze mogelijk achten, al is het in het hiernamaals of aan het einde van de 
geschiedenis. Toch kan ook Schopenhauer zich op een even oude traditie beroepen 
voor zijn stelling die de grondslag vormt van elk rechtgeaard pessimisme, namelijk 
dat "wezenlijk al het leven lijden is" ( WWVI.56 p.389), en dat het daarom beter en 
verkieslijker is niet te bestaan dan wel te bestaan. Velen hebben immers de woorden 
van de Griekse dichter Theognis herhaald dat het voor de mens het beste zou zijn 
niet te worden geboren ( WWVUL,46 p.687).1 Het leven is het niet waard geleefd te 
worden. De filosofen die een of andere geluksleer verkondigen beweren precies het 
tegenovergestelde. Het gelukkige bestaan dat zij aanprijzen, schrijft Schopenhauer in 
de Aphorismen zur Lebensweisheit, is een bestaan dat bij "koele en ampele 
overweging, de voorkeur zou verdienen boven het niet-zijn", waaruit volgt dat we 
eraan zouden hechten omwille van dat bestaan zelf, niet alleen uit vrees voor de 
dood, en dat we het graag eindeloos zouden laten voortduren; de vraag of het 
mensenleven zou kunnen beantwoorden aan het idee van een dergelijk bestaan 
wordt bevestigend beantwoord door de geluksleer, maar dat antwoord berust op de 
in het hoofdwerk gelaakte "aangeboren vergissing" (AL inl., p.343 ). 

De grondwaarheid van het pessimisme betekent echter niet dat het mensenleven 
elk doel ontbeert. Integendeel, juist degene die de aangeboren vergissing doorziet 
kan zelfs het ware doel van zijn leven bereiken. Wie namelijk is teruggekomen van 
"die a priori'm. ons gevestigde vergissing, van die proton pseudos [eerste leugen] van 
ons bestaan, zal spoedig alles in een ander licht zien en nu tot de bevinding komen 
dat de wereld weliswaar niet meer in overeenstemming is met zijn wensen maar in 
ieder geval met zijn inzicht. De ongelukken, van elke soort en omvang, zullen hem 
niet meer verwonderen, ook al doen ze hem pijn; omdat hij heeft ingezien dat juist 
pijn en rampspoed aansturen op het ware doel van het leven, namelijk dat de wil 
zich van dat leven afwendt" ( WWVU.,49, p.745). Het is een merkwaardige wending 
in Schopenhauers betoog, die niettemin de kern raakt van zijn pessimisme: het 
eigenlijke doel van het leven wordt pas bereikt door wie dat leven niet wil. Zijn 
fundamentele onderscheid tussen 'aanvaarding' en 'afwijzing' van de wil tot leven is 
hier al samengevat. Het geluksstreven is de specifiek menseüjke uiting van de 
aanvaarding van de wil tot leven, en de versterking daarvan. Maar wie in dat streven 
volhardt mist zijn ware levensdoel, dat alleen bereikbaar is voor wie afstand doet 
van zijn 'aangeboren dwaling'. 

Dit pessimisme komt dus neer op een verlossingsleer. De verlossing van het aardse 
leven is het hoogste wat een mens kan bereiken, niet door een einde aan zijn leven te 
maken3, maar door tijdens zijn leven radicaal van levenshouding te veranderen, en 
van de natuurlijke, vanzelfsprekende aanvaarding over te gaan tot de afwijzing van 
de wü tot leven. Op de meest volkomen wijze wordt deze overgang bewerkstelligd 
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door de asceet of de heilige, maar we zullen zien dat het Schopenhauer gaat om een 
veel algemener proces, waar in beginsel iedereen deel aan heeft. 

Dit alles is echter maar één kant van Schopenhauers wijsbegeerte. De andere kant 
kan algemeen worden aangeduid als een radicaal naturalisme.4 De mens geldt dan 
niet als uitzondering (zijnde het enige wezen waarin de verlossing kan 
plaatsvinden), maar als een wezen dat in zijn diepste kern identiek is met de rest van 
de natuur. Ook op grond van deze benadering komt Schopenhauer tot 
pessimistische uitspraken, maar die verschillen niet wezenlijk van wat antieke 
filosofen over het streven naar genot en geluk te berde hadden gebracht. Zo kan 
Schopenhauer in zijn Aphorismen zur Lebensweisheit zelfs tot een eudemonologie 
komen, gebaseerd op het antieke inzicht dat diegene het gelukkigst is die zich zoveel 
mogelijk vrijwaart van pijn. De naturalistische inslag van deze theorie blijkt al 
hieruit dat voor Schopenhauer het leven van het dier de laatste norm wordt voor 
geluk, een opvatting die al bij Rousseau en Kant was te vinden. 

Volgens deze leer is geluk, al is het iets negatiefs, toch het doel van het leven. Zij is 
dus van een heel andere orde dan de verlossingsleer: de afwijzing van de wil komt 
tot stand via een morele daad, waarbij van elk geluksstreven wordt afgezien. 
Weliswaar brengt Schopenhauer zelf een hiërarchie aan: zijn 'eigenlijke' filosofie 
wordt bepaald door het "hogere, metafysisch-ethische standpunt", terwijl een 
geluksleer alleen mogelijk is van uit het "gewoonlijke, empirische standpunt" {AL 
inl., p.343). Dit neemt niet weg dat de naturalistische benadering in zijn werk een 
zeer grote rol speelt, en vaak een eigen leven lijkt te leiden. Het zal blijken dat 
binnen die benadering de negatieve eudemonologie zelfs een positieve kan worden: 
dat geldt zowel voor het geluk van de esthetische contemplatie als voor een geluk 
dat bestaat in de strijd tegen en het overwinnen van hindernissen. Zulke opvattingen 
zijn niet te verenigen met het radicale pessimisme van het morele perspectief. 
Schopenhauer zelf doet daartoe ook geen poging (al tracht hij ook de esthetische 
contemplatie nog als een vorm van verlossing te presenteren). 

Het is voor een inzicht in Schopenhauers opvattingen over geluk dan ook 
noodzakelijk om beide perspectieven te hanteren. Op het eerste gezicht lijkt er 
gezien Schopenhauers ambiguïteit, tussen naturalisme en verlossingsdenken, weinig 
ruimte voor een theorie van het geluk. Het streven naar geluk lijkt bij Schopenhauer 
tussen wal en schip te raken; aan de ene kant legt hij alle nadruk op de 
lichamelijkheid en dierlijkheid van de mens, op diens verwantschap met de dieren, 
aan de andere kant op diens eigenlijke levensdoel, waarin geluk nu juist geen rol 
speelt. (Hetzelfde hebben we ook bij Kant geconstateerd, die de mens naast een 
dierlijke bestemming een morele bestemming toeschrijft (zie hoofdstuk 7, § 4).) In 
Schopenhauers vroegere werk komt het thema 'geluk' dan ook nauwelijks voor. 
Maar het streven naar geluk speelt in zijn filosofie wel degelijk een rol, en wel 
binnen beide perspectieven. Ik zal beginnen met het naturalistische perspectief, 
omdat deze benadering de eerste basis biedt voor Schopenhauers opvattingen over 
geluk. 
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2. De metafysica van de wil 

Schopenhauers filosofie zou, als we afzien van het verlossingsperspectief, een 
'metafysisch naturalisme' kunnen worden genoemd. Er is geen andere filosoof die 
zozeer de nadruk legt op de essentiële verwantschap tussen de mens en de overige 
natuur. Die verwantschap ligt in de wil of de wil tot leven, het 'innerlijke wezen' van 
alles wat er bestaat. Schopenhauers wijsbegeerte van de wil is de laatste en meest 
radicale wijsgerige uitwerking van de gedachte dat de dingen en levende wezens van 
deze wereld hun plaats vinden in één ononderbroken keten van bestaansvormen, of 
liever op een scala, een trap met geleidelijk oplopende treden.5 "Reeds de louter 
empirische beschouwing der natuur erkent het bestaan van een of andere 
natuurkracht, vanaf de eenvoudigste en noodzakelijkste uiting opgaande tot het 
leven en bewustzijn van de mens, een gestadige overgang, trapsgewijs verlopend met 
geleidelijke treden, en zonder andere dan relatieve, meestal onvaste grenzen. Het 
denken dat deze opvatting volgt en daar wat dieper op ingaat wordt weldra geleid 
tot de overtuiging dat in al die verschijningen het innerlijke wezen - het zich 
manifesterende, het verschijnende - een en hetzelfde is, een innerlijk wezen dat 
steeds duidelijker naar voren treedt; en dat bijgevolg datgene wat zich toont in 
miljoenen gedaanten van eindeloze verscheidenheid, en zo zonder begin en eind het 
meest bonte en barokke schouwspel opvoert, dit ene wezen is dat achter alle 
maskers steekt [...]" (WWVTL.25 p.372). 

De wil is geen fysische maar een metafysische grootheid. Schopenhauer herstelt 
de metafysica, die in de Verlichting in het slop was geraakt door het succes van de 
natuurwetenschap, weer in ere. Het gemechaniseerde, newtoniaanse wereldbeeld is 
volgens hem niet onjuist maar eenzijdig en onvolledig. De fysische verklaring van de 
wereld, betoogt hij, heeft ook nog een metafysische nodig, die de sleutel levert tot al 
haar vooronderstellingen. Alleen op die manier kan men komen tot een 
"bevredigende oplossing voor het moeilijke raadsel der dingen en tot het ware begrip 
van de wereld en het bestaan" ( WWVll,17 p.202). De wil is geen kracht, omdat alle 
krachten tot het terrein van de fysica behoren. Tot nu toe, schrijft Schopenhauer, 
werd het begrip 'wil' altijd onder de algemene noemer 'kracht' gebracht, maar ik doe 
het juist omgekeerd: elke kracht in de natuur moet als Wil worden gedacht ( WWV 
1,22, p. 156-7). De wil is het principe, de oergrond van alle in de natuur werkzame 
krachten, en daarmee van de natuur als zodanig, die één reusachtig krachtenspel is; 
ook materie vat Schopenhauer nog als kracht op.6 De wil is, in de meest algemene 
zin, streven, en niets anders (WWV 1,56 p.385). In de levenloze natuur uit dat 
streven zich in de natuurkrachten, zoals aantrekking of afstoting, in levende wezens 
als levenskracht of levensdrift. 

Schopenhauer wil niet terug naar een transcendent beginsel, dat buiten of boven 
de wereld staat. Hij verzet zich met klem tegen de opvatting dat de wil een 
buitenwerelds 'oerwezen' of 'absolutum' is; zijn filosofie heeft het over deze wereld, 
en is daarom immanent, niet transcendent {WWVll,\l p.217).7 De wil is zelfde 
wereld, zoals de titel van zijn hoofdwerk, De wereld als wil en voorstelling, al 
aangeeft. Voor God is geen plaats zijn wijsbegeerte, die onmiskenbaar is geworteld 
in de naturalistische traditie, al verwerpt hij het 'zuivere naturalisme', waarin elke 
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metafysische dimensie wordt ontkend (WWV 11,17, p.206-7). De grote keten van 
het zijn laat hij eindigen bij de mens, een louter aards wezen, en als deel der natuur 
onderworpen aan de wetten die de hele natuur beheersen. 

Dat de benaming 'wil' voor het metafysische oerbeginsel van al het bestaande 
bevreemding kan wekken begreep Schopenhauer zelf heel goed. Hij wijst er op dat 
dit begrip strikt genomen alleen op de mens van toepassing is, en wat betreft de 
toepassing op de rest van de natuur alleen in overdrachtelijke zin moet worden 
begrepen. Eerder had overigens Hobbes al de begrippen 'wil' en 'rede', die volgens 
Aristoteles en Augustinus onlosmakelijk waren verbonden, losgekoppeld, door ook 
dieren als willende wezens te beschouwen (Levl,6, p.28). De naamgeving mag dan 
een zekere mate van willekeur hebben, maar zij heeft in ieder geval het voordeel dat 
de lezer volgens Schopenhauer precies kan begrijpen waar het om gaat. Door het 
begrip 'kracht' te herleiden tot het begrip 'wil' hebben we immers iets betrekkelijk 
onbekends herleid tot iets dat oneindig veel bekender is, "ja zelfs tot het enige en 
werkelijk onmiddellijk en geheel en al bekende", en zo wordt onze kennis in grote 
mate uitgebreid ( WWVI,22 p.157). De wereld wordt nu namelijk niet van buitenaf 
maar van binnenuit gekend, "als door een onderaardse gang die ons er in één keer 
naar toe verplaatst, doordat wij gebruik maken van een door ons heimelijk met de 
dingen onderhouden verbinding, dankzij welke wij de vesting worden 
binnengelaten, die door een aanval van buitenaf onmogelijk kon worden 
ingenomen" (MN h.3 p.70). De laatste fundamentele geheimen draagt de mens in 
zijn innerlijk, en dat is voor hem op de meest onmiddellijke wijze toegankelijk; 
alleen daar kan de "sleutel tot het raadsel van de wereld" worden gevonden ( WWV 
11,17 p.209). Het intellect vermag hier niets: we kennen de wereld niet in de eerste 
plaats als voorstelling, maar als wil, in het streven en de begeerten van ons lichaam. 
Elke echte wilsact is tegelijk ook een lichamelijke act, terwijl elke inwerking op het 
lichaam tegelijk ook inwerking op de wil is(WWVÏ,\S p.144). Ons lichaam is niets 
anders dan de "geobjectiveerde wil tot leven zelf' ( WT#Ta,18 p.390). 

Met zijn theorie van de wil denkt Schopenhauer twee vliegen in één klap te slaan. 
Hij heft niet alleen de beperking van de fysische benadering van de natuur op, maar 
geeft bovendien een (voor hemzelf) alleszins bevredigend antwoord op het grote 
probleem waarmee Kant de wijsbegeerte had opgezadeld, namelijk het onderscheid 
tussen Erscheinung en Ding an sich, tussen de wereld als phenomenon en als 
noumenon. Dit onderscheid ligt ten grondslag aan Schopenhauers onderscheid 
tussen fysica en metafysica ( WWVll,\l p.202). Zijn Wille, als metafysisch beginsel, 
is het kantiaanse Ding an sich, het verschijnende achter de verschijning. Hij weet 
zich gesteund door de wijze waarop Kant zijn fundamentele onderscheid zelf 
toepaste op het menselijk handelen. Daarbij ging het om de tegenstelling tussen 
vrijheid en natuurlijke wetmatigheid. Als noumenaal wezen onttrekt de mens zich 
aan de natuurwetten waaraan hij als fenomenaal wezen is onderworpen. Vrijheid en 
wetmatigheid blijken hier dus aan hetzelfde wezen, de mens, te kunnen worden 
toegeschreven. Wat Kant zegt ten aanzien van de mens, schrijft Schopenhauer, 
breidt mijn leer uit tot "alle verschijningen in de natuur, doordat zij daaraan de wil 
als Ding an sich ten grondslag legt" (WWV 11,17 p.203). Hij rechtvaardigt deze 
uitbreiding met een beroep op de gedachte van de innerlijke samenhang van alle 
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zijnden: de mens verschilt van de andere dingen niet toto genere, dus fundamenteel, 
maar alleen gradueel (ib.). 

Vrijheid schrijft Schopenhauer dus niet toe aan de zuivere rede (zoals Kant deed) 
maar aan de redeloze wil. De grond van de vrijheid is echter dezelfde: de wil is, als 
Ding an sich, niet onderworpen aan de wetten van de causaliteit waaraan alle 
beweging in de natuur is onderworpen. Kant had betoogd dat de wereld als 
fenomeen, als object van waarneming en kennis, een constructie van het subject is. 
Ook waarneming en kennis van oorzakelijke verbanden vallen daaronder. 
Causaliteit is de enige van de twaalf kantiaanse verstandscategorieën die 
Schopenhauer overneemt: "Tijd, ruimte en causaliteit maken de inrichting van ons 
intellect uit, waardoor het ene wezen dat eigenlijk alleen voorhanden is - van welke 
aard het ook is - zich aan ons voordoet als een veelheid van gelijksoortige, steeds 
opnieuw ontstaande en vergaande wezens, in eindeloze opeenvolging" (W^TFFI^l 
p.225). Dit is het principe van de individuatie, het principium individuationis, eigen 
aan de wereld als verschijning, ofwel de natuur. Wat we de 'natuur' noemen is louter 
de wereld als voorstelling, een wereld waarin individuele dingen of levende wezens 
zich gedragen volgens de onveranderlijke wetten van de causaliteit - het is Kants rijk 
van de noodzaak. 

Dat de wil redeloos is betekent ook dat hij in wezen doelloos is. Schopenhauer laat 
zien "hoe de wil, op alle trappen van zijn verschijning, van de laagste tot de hoogste, 
een laatste bestemming en doel geheel en al ontbeert, steeds streeft, omdat streven 
zijn enige wezen uitmaakt, een streven waaraan geen enkel bereikt doel een eind 
maakt, en dat daarom tot geen uiteindelijke bevrediging in staat is, maar alleen door 
remming kan worden opgeschort, op zichzelf echter tot in het oneindige doorgaat" 
(WWV 1,56 p.386). Van een wereldplan, bedacht door een voorzienige instantie, 
kan hier geen sprake zijn. Dat we de natuur waarnemen als een samenhangend en 
doelgericht geheel verklaart Schopenhauer, evenals Kant, doordat die natuur het 
produkt is van onze eigen voorstelling; het is, door onze wijze van kennen, alsof er 
een innerlijke en uiterlijke teleologie van de natuur bestaat ( WWV1,28, p.214). 

3. De evolutie van de wil tot leven 

Toch lijkt de orde in de natuur een basis te hebben in haar metafysische oergrond 
zelf. Op het niveau van het leven treedt de blinde wil op als levenslust, levensmoed, 
levensdrift ( WWVU,28 p.420). Maar in feite is de wil altijd "wil tot leven" - dat is de 
"enig ware uitdrukking van het innerlijkste wezen" van de wereld: "Alles dringt en 
drijft aan tot bestaan, waar mogelijk tot organisch bestaan, d.w.z. tot leven, en 
daarna tot de grootst mogelijke vermeerdering (Steigerung) daarvan" (WWV 11,28, 
p.410). De wil is dus niet louter wil tot leven maar ook wil tot méér leven. 

Deze tendens wordt zichtbaar in een natuurlijke hiërarchie, die van de simpelste 
natuurkracht reikt tot de mens, in wie het leven van de wil zijn hoogtepunt bereikt. 
Deze hiërarchie ligt vast in een eeuwige hiërarchie van Ideeën. Schopenhauer grijpt 
hier terug op Plato. Diens ideeën, schrijft hij, zijn het waarachtig zijnde, "dat wat is 
maar nooit wordt, noch vergaat"; zo kunnen ze de oervormen van alle dingen zijn, 
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de oerbeelden van de schaduwbeelden (H/TKFI,31 p.224). Deze gedachte van een 
oerbeeld of patroon integreert hij in zijn metafysica: de ideeën zijn (uitgaande van de 
gedachte van de scala der natuur) de "treden van de objectivatie van de wil, namelijk 
alle welbepaalde soorten in het organische en het anorganische domein, de 
oorspronkelijke, niet wisselende vormen en eigenschappen van alle natuurlijke 
lichamen, en ook de zich volgens natuurwetten openbarende algemene krachten" 
MSch kap.2, p.41, vgl. WWVII,4l p.568; 11,42 p.597). Het zijn, anders gezegd, de 
"permanente vormen" in de natuur ( WWVll,28 p.412). 

Binnen de natuur - als de verschijning van de wil in ruimte, tijd en causaliteit -
ontwikkelt de hiërarchie van de ideeën zich in een geleidelijk evolutionair proces, 
waarin de ideeën als objectivatie van de wil successievelijk hun "intrede doen in de 
tijdsorde"; de volgorde wordt hierbij bepaald door de mate van vervolmaking 
(WWV 1,28 p.213; vgl. WWV 1,7, p.60). De mens, de volmaaktste objectivatie, 
verschijnt dus als laatste op het wereldtoneel.9 Kenmerk van deze ontwikkeling is 
dat de natuur niet bij elk van haar produkten weer van voren af aan begint, maar 
"als het ware in dezelfde stijl doorschrijvend, aanknoopt aan het voorhandene, de 
vroegere vormen benut, ontwikkelt en potentieert, om haar werk voort te zetten 
(WWVll,26 p.390; vgl. 11,5 p.76). Schopenhauer onderschrijft hier het principe dat 
Aristoteles ten grondslag had gelegd aan de keten van het zijn: natura non facit 
saltus, de natuur maakt geen sprongen (ib.). Dit betekent dat ook volgens 
Schopenhauer de wereld der verschijning is opgebouwd uit lagen of niveaus, als 
'treden' van de objectivatie van de wil: een plantaardig organisme is ook nog 
materie, dus een chemisch en fysisch lichaam, een dier heeft ook nog een vegetatief 
bestaan, de mens heeft ook nog een dierlijk, zintuiglijk bestaan. De mens is dus met 
meest complexe wezen: in hem zijn alle lagere bestaansniveaus verenigd. 

De toename van leven moet worden gezien als een toename van ontvankelijkheid 
of gevoeligheid voor indrukken. Alles in de natuur geschiedt volgens de wetten der 
causaliteit, maar die treedt in drie vormen op, al naar gelang de plaats in de 
hiërarchie van de verschijningen. Veranderingen in de anorganische wereld 
gebeuren door oorzaken in engere zin, volgens het newtioniaanse principe dat actie 
en reactie gelijk zijn; bij planten en in het vegetatieve, bewusteloze deel van het 
dierlijke leven spreken we van prikkels, en in het dierlijke leven van motieven, die 
bepalend zijn voor "het doen, d.w.z. de uiterlijke, met bewustzijn geschiedende 
handelingen, van alle dierlijke wezens" (VW§2Q p.62). Voor doen of handelen is 
kennis nodig, en die kennis vereist een intellect, waarover ook dieren al beschikken. 
Kennen of voorstellen is wezenlijk voor het dier; het dier kan worden gedefinieerd 
als "dat wat kent" (ib.). In de dieren- (en mensen)wereld kan de Wil slechts "door de 
motieven zichtbaar worden, zoals het oog alleen aan het licht zijn kracht om te zien 
kan uiten" (WWV1,60 p.409). Dat doet niets af aan de strenge wetmatigheid die 
ook hier heerst: de "motivatie is louter de causaliteit die de weg van het kennen 
bewandelt: het intellect is het medium der motieven, omdat het de grootste 
vermeerdering van de ontvankelijkheid is" ( VW§2Q, p.63; WWVl,55, p.373). 

In deze zin moeten we de tendens van de wil tot 'vermeerdering' van leven 
begrijpen: het is de ontwikkeling van mechanische oorzakelijkheid via de irritabiliteit 
(prikkelbaarheid) van het plantaardige leven naar de sensibiliteitwan het dierlijke en 
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menselijke leven. De term 'sensibiliteit' omvat zowel de zintuiglijke waarneming als 
het denken - voor Schopenhauer liggen die in eikaars verlengde. De mens is het 
allergevoeligste wezen, wat voor Schopenhauer - die leven en lijden gelijkstelt -
primair betekent dat hij het gevoeligst is voor pijn. Ook dieren voelen pijn, maar pas 
door "de duidelijkheid van kennis, de helderheid van het bewustzijn", wordt pijn tot 
een geweldige kwelling ( WWVl,56 p.389). Daarom is bij de mens maar heel weinig 
nodig om hem te doen reageren. Het motief, schrijft Schopenhauer, onderscheidt 
zich alleen van de overige vormen van causaliteit door de grotere mate van 
gevoeligheid of ontvankelijkheid, die kenmerkend is voor het intellect en de 
daardoor geringere mate van inwerking: de steen moet worden gestoten, de mens 
gehoorzaamt aan een blik ( VW§20, p.63). De tussenkomst van kennis betekent dat 
de causaliteit steeds indirecter wordt; voor prikkels is nog lichamelijk contact nodig, 
bij hogere dieren is voor de werking van het motief een waarneming op afstand 
(door zien of horen) al voldoende ( VW§20, p.62-3). 

Het dierlijke intellect bestaat alleen in de eenvoudige vorm van het verstand, 
waaruit de wet van de causaliteit voortkomt, en dat alleen tot intuïtieve, op 
zintuiglijke waarneming gebaseerde kennis in staat is (H^TFFI,3 p.33; 1,6 p.48). Het 
intellect van de mens is dubbel: hij heeft, dankzij de rede {Vernunft) naast 
aanschouwelijke ook nog abstracte kennis. Elke activiteit van de rede is volgens 
Schopenhauer te herleiden tot één simpele functie, die daarom haar eigenlijke wezen 
uitmaakt: het vermogen abstracte begrippen te vormen.10 De mens, schrijft hij, 
verhoudt zich door zijn rede tot dieren in het algemeen zoals het oogloze dier, dat 
op de tast alleen het onmiddellijk aanwezige in de ruimte waarneemt, zich verhoudt 
tot het ziende dier dat een "wijde kring van het nabije en het verre" kent. "Evenzo 
beperkt de afwezigheid van de rede de dieren tot de aanschouwelijke voorstellingen 
die hun in de tijd onmiddellijk tegenwoordig zijn, d.w.z. reële objecten; wij 
daarentegen omvatten, dank zij de kennis in abstracto, naast het beperkte werkelijke 
heden ook nog het hele bereik van verleden en toekomst, benevens het uitgebreide 
rijk van de mogelijkheid: wij overzien het leven vrijelijk naar alle kanten, ver boven 
heden en werkelijkheid uit. Wat dus in de ruimte en voor de zintuiglijke kennis het 
oog is, dat is tot op zekere hoogte in de tijd en voor de innerlijke kennis de rede" 
(Wmq,16p.l26). 

Dit vermogen maakt een heel nieuwe wijze van motivatie mogelijk. Dieren 
handelen alleen op grond van aanschouwelijke motieven, en zijn daarom zijn 
overgeleverd aan de indruk van het ogenblik (WTKFI,8 p.68), maar de mens kan 
handelen op grond van "abstracte motieven" {WWV1,22 p.156). Hij kiest vrijwel 
altijd tussen motieven in de vorm van abstracte voorstellingen of gedachten die, "als 
oordelen en reeksen van gevolgtrekkingen in het bewustzijn naast elkaar liggen en 
elkaar dan vrij van alle tijdbepaaldheid tegenwerken, tot de sterkste de overige 
overweldigt en de wil bepaalt" ( WTTFI,55 p.374; vgl. VWp.63). Hierin bestaat het 
vermogen tot overleg ofwel de keuzevrijheid {WWV 1,55 p.374), die met 
wilsvrijheid niets te maken heeft: de mens blijft deel uitmaken van het rijk der 
noodzaak, zolang zijn handelen door motieven wordt bepaald ( WWF1,55 p.373).n 

Alleen de wil als Ding an sich is immers vrij. De motieven bepalen niet dat ik 
überhaupt wil, alleen wat ik op dit moment, op deze plaats, onder deze 
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omstandigheden wil ( WWVl,20 p.150; vgl. WWVI,55 p.373). 
Het intellect geeft dus slechts richting aan het altijd al aanwezige streven van de 

Wil. Het is, als bron van kennis en bewustzijn, alleen maar een hulpmiddel. Het is 
het produkt van de rest van het organisme, ja zelfs een parasiet van dat organisme, 
voor zover het "niet direct ingrijpt in het innerlijke gewoel daarvan, maar het doel 
van het zelfbehoud alleen daardoor dient dat het de betrekkingen ervan met de 
buitenwereld reguleert. [...] Het intellect is het secundaire fenomeen, het organisme 
het primaire, namelijk de onmiddellijke verschijning van de wil; - de wil is 
metafysisch, het intellect fysisch; - het intellect is, evenals zijn objecten, louter 
verschijning; Ding an sich is alleen de wil" ( WWVll,l9 p.234, p.252). 

Schopenhauer verzet zich tegen het mensbeeld van Descartes en Spinoza waarin 
de mens primair als een "abstract-denkend wezen" en pas als uitvloeisel daarvan als 
een willend wezen wordt voorgesteld.12 De volgorde is precies andersom: "De wil is 
het eerste en oorspronkelijke, de kennis is er alleen maar bijgekomen, behorend bij 
de verschijning van de wil, als een werktuig daarvan" (WWl,55 p.368). De wereld 
is niet slechts de voorstelling van een 'zuiver-kennend subject', van een gevleugeld 
engelenhoofd zonder lichaam, zoals Schopenhauer het uitdrukt (WWVl,l$ p.142). 
De wereld als voorstelling is in feite even bijkomstig als het intellect dat haar 
voortbrengt, want pas dank zij het intellect is de wereld behalve wil ook voorstelling 
geworden. 

Het lichaam, als "geobjectiveerde wil tot leven", is dus veel wezenlijker voor de 
mens dan zijn intellect. Hier blijkt Schopenhauers radicale naturalisme: de 
overeenkomst tussen mens en dier, zowel fysiek als psychisch, is veel groter dan het 
onderscheid (GM §19, p.280). Mens en dier verschillen immers slechts wat betreft 
het bijkomstige of het accidens, namelijk het intellect, en niet wat betreft de 
substantie, de wil; het onderscheid tussen beide behelst alleen "graad van 
intelligentie, d.w.z. werkzaamheid van brein, die toch eveneens tussen de 
verschillende diergeslachten grote verschillen toelaat" (PP 11,177 p.414-5). De Wil 
kan als Ding an sich nooit onvolmaakt zijn, en is daarom zelfs in het kleinste insect 
volkomen en volledig voorhanden; alleen het intellect heeft, "als secondair en aan 
lichamelijke organen gebonden, ontelbare graden van volmaaktheid en is überhaupt 
wezenlijk beperkt en onvolmaakt" ( WWII, 19, p.240). 

4. Egoïsme en geslachtsdrift 

In het eerste deel van Schopenhauers hoofdwerk Die Welt als Wille und Vorstellung 
komt het thema 'geluk' nog nauwelijks aan de orde. Vanuit zijn naturalistische 
perspectief besteedt hij alle aandacht aan de drijfveren die de mens deelt met de 
andere levende wezens: de drang tot zelfbehoud en de drang tot voortplanting. 

Evenals zijn voorgangers schrijft Schopenhauer de drang tot zelfbehoud - op het 
niveau van het dierlijke leven - toe aan de zelfliefde, die hij soms Selbstliebe noemt 
(bijv. WWV 11,42 p.602), maar meestal egoïsme, een term die dan dus een heel 
algemene betekenis krijgt. Het egoïsme is niets anders dan "de drang tot bestaan en 
welzijn", als de fundamentele en belangrijkste drijfveer in mens en dier (GM §14, 
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p.235).14 Het is de 'vorm van het willen leven (Lebenswollen)' (WWV 1,58, p.400), 
onder de bepaling van het principium individuationis, dus op het niveau van het 
individuele bestaan in ruimte en tijd ( WWVl,6\ p.415). Het is dus een directe uiting 
van de wil tot leven in de natuur: "Het egoïsme is in het dier zowel als in de mens 
verbonden met diens meest innerlijke kern en essentie, ja, is daarmee eigenlijk 
identiek. Daarom ontspruiten, in de regel, al zijn handelingen aan het egoïsme, en 
hier moet telkens weer de verklaring voor een gegeven handeling worden gezocht" 
(GM§14,p.236). 

Het egoïsme heeft dus primair betrekking op het behoud en welzijn van het eigen 
lichaam, en is in die zin de fundamentele uiting van wat Schopenhauer de 
'aanvaarding' (Bejahung) van de wil tot leven noemt. Aanvaarding van de wil tot 
leven is, in de kern, hetzelfde als aanvaarding van het lichaam, als 'onmiddellijke 
verschijning van de wil' en impliceert dus de bereidheid aan de behoeften daarvan te 
voldoen: "De eenvoudige aanvaarding van het lichaam, in de eigenlijke zin, bestaat 
alleen hierin dat het lichaam wordt onderhouden, door de arbeid van de krachten 
van dit lichaam" (MSp.136-7, vgl. WWVl,60, p.408/10). 

De zelfliefde of het egoïsme is ook volgens Schopenhauer het uitgangspunt van 
alle strijd om het bestaan. Hij verklaart dat door het primaat van de wil als Ding an 
sich boven de voorstelling. De wil als Ding an sich is in elk individu geheel en 
ongedeeld aanwezig, en dit wezen - "het werkelijk reële " - treft het individu 
onmiddellijkaan in zijn innerlijk; de hele natuur buiten hem, de veelheid der overige 
individuen, bestaan alleen in zijn voorstelling, dus slechts middellijk. "Daarom wil 
ieder alles voor zichzelf, wil hij alles bezitten, althans beheersen, en wat zich tegen 
hem verzet wil hij het liefst vernietigen" (WWVI,6l, p.414). Zijn zelfbehoud gaat 
voor alles, omdat ieder zijn eigen dood - de ondergang van zijn bewustzijn, dus van 
de wereld die in zijn voorstelling bestaat - als het einde van de wereld beschouwt. 

Maar op deze strijd bestaat een uitzondering, die binnen Schopenhauers filosofie 
van het grootste belang is. Het egoïsme is immers niet de enige drijfveer: "De wil tot 
leven," schrijft hij, "manifesteert zich met betrekking tot het individu als honger en 
vrees voor de dood; met betrekking tot de soort als geslachtsdrift en hartstochtelijke 
zorg voor de jongen" (WWVÏl,4l p.568). In beide driften wordt de wil tot leven 
aanvaard, maar op heel verschillende wijze. In het eerste geval gaat het alleen om de 
aanvaarding van het eigen leven, in het tweede om de aanvaarding van het leven als 
zodanig (MSp.139). In de geslachtsdaad overstijgt het individu dus de beperktheid 
van zijn eigen leven: "de bevrediging van de geslachtsdrift gaat uit boven het eigen 
bestaan, dat zo'n korte tijd vult, aanvaardt het leven boven de dood van het individu 
uit, in een onbepaalde tijd" (WWV1,60, p.410). De geslachtsdrift is daarom "de 
meest volmaakte uiting van de wil tot leven" (WWV 11,42 p.601), en de 
geslachtsdaad is de "meest onmiddellijke en volmaakte bevrediging van de wil" 
(WWV 11,41 p.582). Eigenlijk is het hele lichaam gecentreerd rond de 
voortplantingsorganen (ib.). Ze zijn meer dan welk ander lichaamsdeel ook alleen 
onderworpen aan de wil, en niet aan de kennis van het intellect; als "brandpuntvan 
de wil" vormen ze de tegenpool van het brein, de representant van de andere kant 
van de wereld, de wereld als voorstelling ( WWVI,60 p.412, vgl. WWVII,42 p.601). 
In de geslachtsdrift komt het innerlijke wezen van de natuur, de wil tot leven, het 
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sterkst tot uiting; daarom hebben reeds Hesiodus en Parmenides veelbetekenend 
gezegd dat eros het eerste, scheppende is, het beginsel waaruit alle dingen 
voortkomen ( WWVI,60, p.412). 

Vanuit het standpunt van de natuur blijkt het individuele leven helemaal niet van 
belang te zijn. "Ook de natuur, wier innerlijke wezen de wil tot leven zelf is, drijft 
met al haar kracht de mens, zoals het dier, aan tot voortplanting" (WWV 1,60 
p.412). De wil tot leven uit zich weliswaar allereerst als het streven naar behoud van 
het individu, maar "dit is alleen maar een opstapje voor het streven naar behoud van 
de soort, dat heviger moet zijn in de mate waarin het leven van de soort dat van het 
individu overtreft in duur, omvang en waarde" (WWVll,42 p.601). De kracht van 
het egoïsme is dan ook niet bestand tegen de kracht van de seksuele begeerte, "de 
hevigste van de begeerten, de wens der wensen, de concentratie van al ons willen", 
waarvan de bevrediging voor ieder "het toppunt en de kroon van zijn geluk, 
namelijk het laatste doel van zijn natuurlijke strevingen is, met het bereiken waarvan 
alles is bereikt en met het verzuimen waarvan hem alles verzuimd lijkt te zijn" 
( WWVll,A2 p.602). 

In de tijd treedt de platonische idee op onder de vorm van de soort, species; de 
soort bestaat uit de "door de band der voortplanting verbonden, successieve en 
gelijksoortige individuen" en is daarom de "door intrede in de tijd uiteengetrokken 
idee" (WWV 11,41; 11,42 p.597). De natuur biedt het steeds wisselende spel van 
dood en voortplanting, als de polsslag van de idee (WWV 11,42 p.599). Zo 
zorgzaam als de natuur is voor het behoud van de soort, zo onverschillig is zij jegens 
de ondergang van de individuen ( WWVl,60 p.413, WWVll,41 p.703). De natuur 
stelt ondubbelzinnig haar prioriteit: zij springt zeer kwistig om met de middelen tot 
voortplanting, maar is gierig wat betreft de uitrusting van de individuen voor hun 
zelfbehoud - in overeenstemming met de lex parsimoniae naturae, de wet van de 
spaarzaamheid der natuur ( WWVII,4l p.568-9). Haar enige serieuze zorg is dat de 
ondergang van de individuen niet de ondergang van de soort met zich meebrengt 
( WWVll,46 p.684). Niet het individu maar de soort is de onmiddellijke objectivatie 
van het Ding an sich, de wil tot leven. Het innerlijkste wezen van elk dier, óók van 
de mens, schrijft Schopenhauer, ligt in de soort; hierin, en eigenlijk niet in het 
individu, wortelt de wil tot leven (WWFII,41 p.568, vgl.II,42 p.597). Het bestaan 
van het individu is dus in wezen secondair ( WWVll,42 p.598). 5 De angst voor de 
dood komt nu in een ander licht te staan: zij is te verklaren doordat er alleen in het 
individu onmiddellijk bewustzijn is; daarom waant het individu zich verschillend 
van de soort, en derhalve vreest het de dood ( WWFII.41 p.568). 

Deze waan van het egoïsme wordt opgeheven in de ouderliefde, die aanzet tot de 
zorg voor het nageslacht, en die een kracht is "die de louter op het eigen individu 
gerichte inspanningen verre overtreft" (WWVll,42 p.602). Bij de dieren, maar ook 
soms bij de mensen, kan de ouderliefde de zelfliefde (dus het egoïsme) geheel 
overwinnen en zelfs tot opoffering van het eigen leven leiden (WWV 11,42 p.602). 
Maar zover hoeft de ouderliefde niet te gaan om, ook bij de mens, het egoïsme 
ongedaan te maken: "De zelfzucht16 wordt door de liefde tot de kinderen 
verdrongen, waardoor de mens al begint meer in het vreemde ik te leven dan in het 
eigen, dat er nu weldra niet meer zal zijn." (WWV 11,49, p.747). Schopenhauer 
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schrijft dit in een passage over het proces van veroudering, het geleidelijke afsterven 
van het lichaam, waarbij de geslachtsdrift het eerst verzwakt. Maar mensen zijn 
meestal nog niet zo oud als ze kinderen krijgen. Wat hij in feite beweert is dat juist 
de bevrediging van de geslachtsdrift bij de mens, althans bij de meeste mensen, tot 
een toestand kan leiden waarin de zelfzucht of het egoïsme al danig wordt verzwakt. 
Dit proces maakt zelf al deel uit van de gang van zaken die, zoals Schopenhauer 
vervolgens opmerkt, de wenselijke is, omdat zij de "euthanasie van de wil" is (ib.). 
De naturalistische benadering raakt hier aan het verlossingsperspectief: de universele 
liefde (ofwel medelijden) die ten grondslag ligt aan de meest radicale verlossing, de 
ascetische, vindt een natuurlijke pendant in de ouderliefde, die echter beperkt blijft 
tot de eigen nakroost. 

5. Het streven naar geluk 

Ook vanuit het naturalistische standpunt bezien is de opvatting dat geluk het laatste 
doel van het leven is een illusie: dat laatste doel is het behoud van de soort. De 
mogelijkheid dat de mens zijn geluk zou kunnen vinden in de vervulling van de 
hoogste taak die de natuur hem stelt komt niet bij Schopenhauer op. Evenals bijna 
al zijn voorgangers beschouwt hij het streven naar geluk juist als een uitbreiding van 
de zelfliefde of het egoïsme. Egoïsme is de "drang tot bestaan en welzijn" (GM§ 14, 
p.235). De overgang van welzijn naar geluk zien we in het citaat waarmee dit 
hoofdstuk begon: de dwaling dat we bestaan om gelukkig te zijn is 'aangeboren' 
"omdat zij met ons bestaan zelf samenvalt, en omdat ons hele wezen niets anders is 
dan haar parafrase, en ons lichaam haar monogram: wij zijn niets anders dan Wil 
tot leven; de successieve bevrediging van al ons willen is echter wat men denkt bij 
het begrip 'geluk'". Kennelijk wil dit zeggen: het streven naar geluk ligt al besloten in 
de wil tot leven, en is zo natuurlijk voor de mens dat hij als vanzelfsprekend 
aanneemt dat geluk ook het natuurlijke doel is van zijn leven. De definitie die 
Schopenhauer hier van 'geluk' geeft, en die hij als de gangbare opvatting presenteert, 
doet denken aan Hobbes' omschrijvingen van geluk als "voortdurend succes in het 
verkrijgen van de dingen die men van tijd tot tijd verlangt" of als "voortdurend 
welvaren". Het streven naar geluk in deze zin vooronderstelt het tijdsbewustzijn van 
de menselijke rede. Terwijl dieren geheel zijn overgeleverd aan de indruk van het 
ogenblik wordt de mens "bepaald door abstracte begrippen, onafhankelijk van het 
heden. Vandaar dat hij weloverwogen plannen uitvoert, of volgens maximes 
handelt, zonder rekening te houden met de omgeving of de toevallige indrukken van 
het ogenblik [..]" (WWVl,$ p.68). Zelf legt Schopenhauer niet het verband tussen 
dit vermogen tot planning en het geluksverlangen, maar we moeten zo'n verband 
wel aannemen. Zonder rede zou het verlangen naar een "successieve bevrediging 
van al ons willen" ondenkbaar zijn. Het is in die zin geen onmiddellijk verlangen, 
omdat het wordt 'bemiddeld' door de van het hier en nu abstraherende rede. Maar 
het is wel een natuurlijk verlangen, omdat de rede voor de mens een natuurlijk 
vermogen is. Bovendien maakt de rede, als vermogen tot overleg en planning -
Schopenhauer gebruikt in dit verband ook de term 'bezonnenheid' (Besonnenheit, 
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WWVl,21 p.203) - de realisering van dit verlangen mogelijk, of althans de poging 
tot realisering. De mens gebruikt het "voorrecht van de rede tot zijn grootst 
mogelijke voordeel", doordat hij meestal "onafhankelijk van het heden niet het 
voorbijgaande genot of de voorbijgaande smart kiest of mijdt, maar de gevolgen van 
beide bedenkt", in plaats van zich te laten leiden door de indrukken van het moment 
{WWV 1,55 p.375). Bij voorgaande filosofen hebben we gezien dat zo'n bezinning 
bij het kiezen van genot en mijden van pijn nu precies ten grondslag ligt aan de 
realisering van het streven naar geluk. 

Het ligt eveneens voor de hand om aan het streven naar geluk te denken bij 
Schopenhauers beschrijving van de specifieke vorm die het egoïsme bij de mens 
aanneemt. Deze vorm, de eigenbaat of baatzucht {Eigennutz), is "het egoïsme voor 
zover dat onder leiding van de rede staat, waardoor het in staat is om, dank zij de 
reflectie, zijn doeleinden planmatig na te streven; vandaar dat de dieren wel 
egoïstisch maar niet eigennützig kunnen worden genoemd" (GM §14, p.236). Wat 
Schopenhauer vervolgens schrijft kan alleen op deze specifiek-menselijke vorm van 
egoïsme slaan: "Het egoïsme is, overeenkomstig zijn natuur, grenzeloos: de mens 
wil per se zijn bestaan behouden, wil dat het volkomen vrij is van pijnen, waartoe 
ook al het gebrek en alle ontbering behoren, wil de grootstmogelijke som van 
welzijn, en wil elk genot waartoe hij in staat is, ja, hij zoekt waar mogelijk in 
zichzelf nog nieuwe vermogens tot genieten te ontwikkelen" (GM §14, p.236). Dit 
verlangen naar een "maximum aan welbevinden", naar de "grootstmogelijke en 
durende bevrediging" van de neigingen had Kant nu juist als kenmerk beschouwd 
van het geluksverlangen, (hoofdstuk 7, §4). 

De taak die Schopenhauer het intellect toeschrijft, namelijk de betrekkingen met 
de buitenwereld te reguleren met het oog op zelfbehoud ( WWVll,\9 p.234, zie § 3) 
wordt dus bij de mens zeer verruimd. Dat geldt ook voor de uitbreiding van de 
genietingen, die Schopenhauer eveneens kenmerkend acht voor het menselijk 
egoïsme. Bij het streven naar geluk als de "successieve bevrediging van a/ons willen" 
gaat het al lang niet meer alleen om de behoeften die te maken hebben met 
zelfbehoud en voortplanting, al blijven die het uitgangspunt: "Het grondthema van 
alle veelvoudige wilsacten is de bevrediging van de behoeften die onafscheidelijk zijn 
van het bestaan van het lichaam in zijn gezondheid, daarin al tot uitdrukking komen 
en te herleiden zijn tot het behoud van het individu en de voortplanting van het 
geslacht. Alleen indirect krijgen hierdoor de meest uiteenlopende motieven macht 
over de wil en brengen ze de wilsacten voort in al hun veelsoortigheid" ( WWFI.óO 
p.408). 

Wat die veelsoortigheid inhoudt zien we vooral in Schopenhauers latere werken. 
Hij merkt op dat de mens zijn behoeften, oorspronkelijk maar weinig moeilijker te 
bevredigen dan die van het dier, met opzet vergroot, om het genot te vergroten. Als 
eerste voorbeeld noemt hij luxe, lekkernijen, genotmiddelen, pracht en alles wat 
daarbij hoort. Dan gaat het dus nog om uitbreiding van de lichamelijke en materiële 
behoeften. De mens kent nog een tweede, "alleen voor hem vloeiende bron van 
genot, en bijgevolg van leed, die hem bovenmatig veel, ja haast meer dan al het 
overige, te doen geeft, namelijk ambitie, en gevoel voor eer en schande; - prozaïsch 
gezegd zijn mening over de mening die anderen over hem hebben. Deze nu zal, in 
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duizendvoudige en vaak zonderlinge gedaanten het doel zijn van bijna al zijn boven 
het fysieke genot, of pijn, uitgaande inspanningen" {PP 11,153 p.320). De 
algemeenheid van deze behoefte wordt bevestigd in de Aphorismen: "[...] iedere 
mens [verheugt zich] innerlijk zodra hij een teken van gunstige mening van anderen 
waarneemt en zijn ijdelheid wordt gestreeld" {AL IV p.386); "Bijna alles waar 
mensen - hun leven lang, met rusteloze inspanning en onder ontelbare gevaren en 
moeilijkheden - onvermoeibaar naar streven [heeft] als laatste doel zich daardoor te 
verheffen in de mening van de ander {AL IV p.388). Niet alleen ambten, titels en 
ordes, maar ook rijkdom en zelfs wetenschap en kunst worden hoofdzakelijk 
nagestreefd met het respect van anderen als laatste doel (ib.). 

Schopenhauer noemt als derde categorie nog de "eigenlijk intellectuele 
genietingen", die in vele gradaties voorkomen, van het simpelste spelletje en de 
simpelse conversatie tot de hoogste geestelijke prestaties {PP 11,135 p.320). We 
hebben hier dus te maken met een driedeling die beantwoordt aan Plato's driedeling 
van genietingen, die door Aristoteles als basis werd genomen voor zijn onderscheid 
in de drie dominante opvattingen over geluk. Schopenhauer maakt de driedeling 
ook in een beschouwing over het geluksstreven van de mens, en zij was al te vinden 
in zijn boek over geluk, de Aphorismen zur Lebensweisheit, namelijk in de 
hoofdstuktitels 'wat iemand is", 'wat iemand heeft en 'wat iemand voorstelt. 'Wat 
iemand is' slaat hier op het individu zelf als bron van genot, niet alleen wat betreft 
zijn lichamelijke gesteldheid (met name zijn gezondheid en gemoedsstemming) 
maar ook en vooral op de innerlijke of intellectuele rijkdom waarover sommigen 
beschikken, en die de bron van intellectuele genietingen is. 

We kunnen ons nu iets voorstellen bij geluk als de 'successieve bevrediging van al 
ons willen'. De behoefte daaraan is te verklaren op grond van de menselijke 
toekomstgerichtheid, zoals Hobbes al had gedaan. We zouden deze behoefte ook 
kunnen verklaren vanuit de metafysische oergrond van het bestaan, de wil tot leven, 
die immers een 'onophoudelijk streven' is. Maar die aanduiding impliceert niet dat 
elk wezen ook werkelijk onophoudelijk streeft. Dieren bevredigen hun natuurlijke 
behoeften en laten het daarbij. Alleen bij de mens, die zich bewust is van de 
continuïteit van zijn leven en daarom naar 'geluk' streeft, wordt het 'onophoudelijke' 
streven van de wil als zodanig zichtbaar. Door toedoen van zijn eigen 
toekomstgerichtheid ziet het menselijk intellect zich genoodzaakt zelf steeds weer 
nieuwe motieven aan te dragen om het geluksstreven te vervullen. Vanuit de 
naturalistische visie is het streven naar geluk iets bijkomstigs, omdat de bron ervan, 
het intellect, zelf slechts bijkomstig is. Dat verklaart ook de geringe aandacht die 
Schopenhauer in zijn vroege werken aan dit streven schenkt. 

Schopenhauer vergelijkt de continuïteit van de beweging in het individuele leven 
van de mens met de continuïteit van de beweging die het leven van hele diersoorten 
te zien geeft: de wil openbaart zijn wezen - het "eeuwig worden" of de "eindeloze 
stroom" - zowel in de onophoudelijke afwisseling van generaties in het dierenleven 
als de onophoudelijke afwisseling van verlangen en bevrediging in het leven van de 
naar geluk strevende individuele mens ( WWVl,29, p.218).1 De continuïteit van het 
dierlijke leven vindt Schopenhauer hier in het leven van de soort, de continuïteit van 
het menselijke leven in het leven van het individu. De mens blijkt toch niet louter 
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een soortwezen te zijn, een (verwisselbaar) schakeltje in de keten der generaties, 
waarbij het nieuwe individu op zijn beurt "het behoud van de soort waarborgt en 
dezelfde verschijning herhaalt" (ib.). Schopenhauer gaat, zoals we nog zullenzien, 
zelfs zover dat hij elk menselijk individu als de belichaming van een aparte Idee 
beschouwt. 

Deze passage is ook verder van groot belang, om twee redenen. Ten eerste geeft zij 
blijk van een fundamentele dubbelzinnigheid in Schopenhauers opvatting van geluk. 
Ik citeer het vervolg: "Hetzelfde [nl. het eeuwige worden van de wil] vertoont zich 
ten slotte ook in de menselijke strevingen en wensen, die ons hun vervulling steeds 
als laatste doel van het willen voorspiegelen; maar die, zodra ze bereikt zijn, niet 
meer op zichzelf lijken en daarom gauw worden vergeten, verouderd raken en 
eigenlijk steeds, ook al wordt dat niet toegegeven, als verdwenen illusies terzijde 
worden gelegd; dan is het nog een geluk als er nog iets te wensen en te streven 
overblijft, opdat het spel van de voortdurende overgang van de wens naar de 
bevrediging en vandaar naar de nieuwe wens, waarvan de snelle gang 'geluk', de 
langzame 'leed' heet, wordt onderhouden en niet vervalt in het stokken dat zich 
vertoont als vreselijke, levensverstarrende verveling [...] (WWV 1,29, p.218). De 
laatste helft van de passage is in overeenstemming met de omschrijving van geluk 
als "successieve bevrediging van al ons willen", met de aantekening dat de 
tussenpozen niet te lang moeten worden, omdat de zaak dan pijnlijk wordt bij 
gebrek aan succes (Hobbes had al op dat element van 'voortdurend succes' 
gehamerd). Maar in de eerste helft van de passage gaat het om een 'vervulling' die 
door de verbeelding als 'laatste doel' wordt voorgespiegeld, en waarvan de 
continuïteit wordt gezocht in het blijvende genot dat wordt verondersteld in te 
treden met de bevrediging van de wens. Schopenhauer gebruikt hier niet de term 
'geluk', maar we zullen in § 8 zien dat hij juist de rust van de blijvende bevrediging 
als het eigenlijke doel beschouwt van het geluksverlangen van de mens. Omdat die 
continuïteit telkens opnieuw onmogelijk blijkt te zijn, gaat men noodgedwongen 
over tot een nieuwe wens. In de praktijk streven mensen dus naar 'geluk' als een 
voortdurende (snelle) overgang van wens naar bevrediging en vandaar naar nieuwe 
wens, maar Schopenhauer suggereert dat dit gebeurt bij gebrek aan beter, omdat ze 
eigenlijk een heel ander geluk beogen, dat echter onmogelijk is te bereiken. 

De passage is bovendien nog belangrijk omdat Schopenhauer het streven naar 
geluk er (wederom in navolging van Hobbes) tegen de achtergrond van de dreigende 
verveling plaatst. In deze studie kan het thema van de verveling slechts zijdelings 
aan de orde komen, ondanks alle raakvlakken met ons thema. Juist in 
Schopenhauers denken speelt verveling een zeer grote rol. Zij treedt op wanneer het 
intellect zijn taak verzaakt om steeds weer motieven aan te reiken waarin het streven 
van de wil zich kan uiten, maar is zelf niet minder een uiting van de wil. 
Schopenhauer typeert haar als een "wilsdrang zonder motief', een "leeg smachten" 
(WWV 1,58, p.402), "dof smachten zonder object" (WWV 1,29, p.218). De 
vatbaarheid voor verveling wijst er volgens Schopenhauer op dat het menselijk 
intellect, zoals ook de Verlichtingsdenkers al hadden opgemerkt, een eigen leven is 
gaan leiden met een quasi-zelfstandige status: het heeft een eigensoortige 
'levensbehoefte', namelijk te worden gevoed met indrukken en gewaarwordingen, 
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teneinde de 'tijd te verdrijven'. De mens moet dus niet alleen zijn lichamelijke maar 
ook zijn 'intellectuele leven' aan de gang houden, zoals Kant al had opgemerkt 
(ApHç.235). Omdat het voor de mens om een onmiddellijke levensbehoefte gaat (al 
is het intellect zelf bijkomstig) speelt de behoefte aan tijdverdrijf in Schopenhauers 
vroege werk een veel grotere rol dan de behoefte aan geluk: het mensenleven zwaait 
als een pendel heen en weer tussen pijn en verveling, die de laatste bestanddelen 
ervan vormen ( WWVI,57 p.390).18 Maar ook later schrijft hij nog dat alle beweging 
bij de mens in gang wordt gehouden door twee simpele drijfveren, honger en 
geslachtsdrift, die nog een beetje worden geholpen door de verveling (PP 11,144 
p.309). 

6. De negativiteit van het geluk 

Een van de pijlers van Schopenhauers pessimisme is het inzicht dat geluk in 
positieve zin onmogelijk is. Geluk kan daarom de klacht dat het beter zou zijn om 
niet te leven nooit wegnemen. Dat het mensenleven de mogelijkheid zou bieden tot 
een duurzame toestand waarin het genot de pijn overweegt - de 'klassieke' opvatting 
van geluk - is volgens Schopenhauer een illusie: "de genietingen zijn en blijven 
negatief: dat ze gelukkig maken is een waan die wordt gekoesterd door de afgunst, 
tot haar eigen straf. De pijnen daarentegen worden positief ervaren: daarom is hun 
afwezigheid de maatstaf van het levensgeluk. Komt bij een pijnloze toestand nog de 
afwezigheid van de verveling, dan is het aardse geluk in essentie bereikt, want het 
overige is een hersenschim" (AL V(l), p.443). 

Pijn (Schmerz) en genot (Genuss, ook Wollust) zijn, zoals we in § 3 hebben 
gezien, de drijfveren van het dierlijke leven. Schopenhauer gaat ook uit van de pijn 
en het genot van het lichaam, als de objectivatie van de wil: "Elke inwerking op het 
lichaam is [..] meteen en onmiddellijk ook inwerking op de wil: als zodanig heet zij 
pijn, wanneer zij de wil tegenstaat, en welbehagen of wellust wanneer zij 
overeenkomstig de wil is. Beider gradaties zijn zeer verschillend" (WWV1,18, 
p.144). Het is dan ook volledig onterecht, beklemtoont Schopenhauer, om pijn en 
genot voorstellingen te noemen: het zijn "onmiddellijke aandoeningen van de wil, in 
zijn verschijning, het lichaam: een gedwongen ogenblikkelijk willen of niet-wülen 
van de indruk die dit ondergaat" ( WWVl,lS, p.144).19 

Maar pijn en genot zijn niet even oorspronkelijk. De wil is streven en elk streven 
begint met pijn: "Want al het streven ontstaat uit gebrek, uit ontevredenheid met 
zijn toestand, is dus üjden, zolang het niet is bevredigd; geen bevrediging is echter 
duurzaam, zij is veeleer steeds alleen maar het beginpunt van een nieuw streven 
(WWVl,56, p.388). De basis van al het willen van dier of mens is "behoeftigheid, 
gebrek, dus pijn, waaraan hij bijgevolg al oorspronkelijk en door zijn wezen ten 
prooi valt" (WWVI,57, p.390). Pijn is positief omdat zij altijd het eerst komt, genot 
is negatief omdat het bestaat in de opheffing, de 'negatie' van die pijn. "Alle 
bevrediging, of wat men doorgaans 'geluk' noemt," schrijft Schopenhauer, "is 
eigenlijk en wezenlijk altijd slechts negatief en volstrekt nooit positief. Het is niet een 
oorspronkelijk en vanzelf op ons afkomende verblijding, maar moet altijd de 
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bevrediging van een wens zijn. Want wens, d.w.z. gebrek, is de voorafgaande 
voorwaarde voor elk genot. Met de bevrediging houdt echter de wens op en 
dientengevolge ook het genot. Daarom kan de bevrediging of verblijding nooit méér 
zijn dan de bevrijding van een pijn, van een nood [...]" ( WWVI,5S p.399). 

De gedachte van de negativiteit van het genot vinden we al in Plato's Philebus. een 
groep niet bij name genoemde filosofen beweert dat genietingen helemaal niet 
bestaan, omdat genot volgens hen niets anders dan een bevrijding is van pijn (44b-c). 
Plato kan deze leer niet accepteren omdat er volgens hem een wezenlijk verschil is 
tussen genieten en geen pijn lijden (44a). Verderop blijkt dat hij het er wel mee eens 
voor wat betreft de genietingen die bestaan in de bevrediging van een behoefte (die 
als pijnlijk wordt ervaren); de enige uitzondering vormen de genietingen die niet 
door pijn worden voorafgegaan, zoals aangename zintuiglijke waarnemingen, en 
bovenal de genietingen van de kennis, als die niet voortkomen uit honger naar 
kennis (Piw751a-b, 52a; vgl. Pol583c). In § 13 zullen we zien dat ook Schopenhauer 
die uitzondering maakt. Cicero schrijft later aan Hiëronymus van Rhodos de 
opvatting toe dat het hoogste goed erin bestaat geen pijn te voelen (De finibus II, 
§8). Dat doet hij in het kader van zijn kritiek op Epicurus, die eveneens genot 
gelijkstelde aan afwezigheid van pijn. Het verschil zit hem in de volgorde van de 
vergelijking: volgens Hiëronymus is genot niets dan afwezigheid van pijn, volgens 
Epicurus is afwezigheid van pijn juist een genot.20 Epicurus onderscheidt dan ook 
twee vormen van genot: "Want de onverstoorbaarheid en het vrij zijn van pijn en 
moeite zijn genoegens in rust, maar vreugde en opgewektheid worden door hun 
uitwerking als genot in beweging gezien". 

Schopenhauer kan afwezigheid van pijn uiteraard niet als genot opvatten; het 
bestaan van Epicurus 'genoegen in rust' moet hij afwijzen. Weliswaar merkt hij op 
dat wij genot alleen maar middellijk kunnen kennen, door herinnering aan het 
voorafgegane lijden en ontberen, waarbij hij als voorbeelden de toestand van 
gezondheid noemt, of een toestand waarin alles naar onze zin gaat. In beide 
gevallen geldt dat deze toestand "helemaal niet direct wordt waargenomen, maar 
hooguit langs de weg der reflectie in het bewustzijn komt" (AL V(l) p.442). Maar 
deze toestand is een 'genot' waarvan we ons niet op het moment zelf, alleen achteraf 
bewust worden, namelijk wanneer zij is verstoord door een of andere pijn, en wij 
haar verlies betreuren. Daarom is zij ook geen echt genot; dat lijkt zij alleen maar te 
zijn vanwege het contrast met de erop volgende pijn. Plato had al opgemerkt dat 
zieken altijd zeggen dat er niets aangenamer is dan gezondheid, maar dat hun dat 
ontgaan was zolang ze niet ziek waren (Pol583c). 

Schopenhauer noemt het genot dat gepaard gaat met het proces van bevrediging 
van een verlangen weliswaar negatief en daarom zelfs 'chimerisch' (AL V(l) p.443), 
maar hij moet toch toegeven dat dit genot in ieder geval op het moment zelf als 
genot wordt ervaren, terwijl het andere alleen een produkt van reflectie achteraf is. 
De leer van de negativiteit van het genot ontkent dus niet het evidente feit dat er een 
genotservaring bestaat (anders zou ook onverklaarbaar zijn waarom de mens, zoals 
Schopenhauer schrijft, opzettelijk zijn genot zou willen vergroten (Pi7 II, 153 p.319). 
Schopenhauer beweert alleen dat dit genot nooit zwaarder kan wegen dan de eraan 
voorafgaande pijn, dus dat men er per saldo nooit op vooruit gaat, hoeveel 
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genietingen men ook nastreeft. Ook het streven naar groter genot heeft volgens deze 
ekonomische berekening geen enkele zin: "Grote, levendige vreugde is alleen 
denkbaar als gevolg van grote voorafgegane nood" ( WWVU,46 p.673). 

Schopenhauer erkent ook dat de verwachting van een toekomstige bevrediging al 
aangenaam kan zijn, zoals Hobbes had benadrukt. Hij noemt de hoop, de 
anticipatie op een vreugdevolle toekomst, zelfs de bron van "onze meeste en grootste 
vreugden en genietingen" (PPII.153 p.321). Maar ook hier leert nuchtere berekening 
dat deze hoop uiteindelijk niets toevoegt aan het genot: "wat iemand namelijk door 
het hopen en verwachten van een bevrediging van te voren geniet wordt later, als 
anticipatie op het werkelijke genot, daarvan afgetrokken, doordat de zaak zelf dan 
des te minder bevredigt" (PPII.153 p.322). 

Omdat genot en bevrediging negatief zijn kan ook geluk, als 'successieve 
bevrediging van al ons willen', alleen maar negatief zijn. Sophocles had al 
geschreven dat diegene gelukkig is die de minste ellende heeft.22 Wat men doorgaans 
onder geluk verstaat - en wat volgens Hobbes ook de essentie van geluk is - is 
volgens Schopenhauer hooguit een schijngeluk, berustend op de waan dat genot iets 
positiefs is. Maar omdat geluk alleen in vrij-zijn van pijn kan bestaan is men in de 
slaap nog het gelukkigst: "Wat men ook zeggen mag, het gelukkigste ogenblik van 
de gelukkige is toch dat van zijn inslapen, zoals het ongelukkigste van de 
ongelukkige dat van zijn ontwaken" ( WWV 11,46 p.677). Bij geluk gaat het immers, 
evenals bij gezondheid, om een toestand die pas door reflectie achteraf als 
aangenaam wordt herkend, dank zij de contrastwerking: "dat dagen van ons leven 
gelukkig waren merken we pas nadat ze plaats hebben gemaakt voor ongelukkige" 
( WWVH.,46, p.675). 

De vergelijking van mens en dier moet dit illustreren. Het dier is beter af dan de 
mens, juist omdat het niet naar geluk streeft: wegens de "negativiteit van het welzijn 
en het genot, in tegenstelling tot de positiviteit van de pijn, dient het geluk van een 
gegeven levensloop niet te worden getaxeerd op grond van de vreugden en 
genietingen daarin, maar van de afwezigheid van de smarten, als het positieve. Dan 
echter lijkt het lot van het dier draaglijker te zijn dan dat van de mens" (PP II, 153, 
p.318-9). Schopenhauer denkt hier geheel vanuit de noodzaak tot zelfbehoud en 
behoud van de soort, de natuurlijke doeleinden die de mens gemeen heeft met de 
dieren. Alle verlangens die daarbovenuit gaan leveren alleen maar extra ellende op: 
"Het is intussen wonderlijk te zien hoe, door de toevoeging van het denken, dat het 
dier mist, op dezelfde smalle basis van smarten en vreugden die ook het dier heeft, 
zich het zo hoge en uitgestrekte gebouw van het mensengeluk en -ongeluk verheft, 
met betrekking waartoe zijn gemoed aan zo sterke affecten, hartstochten en 
bewegingen is prijsgegeven dat het stempel ervan in blijvende trekken op zijn gezicht 
leesbaar wordt; terwijl het toch uiteindelijk en in werkelijkheid om dezelfde dingen 
gaat die ook het dier bereikt, en wel met onvergelijkbaar geringere kosten van 
affecten en kwellingen. Door dit alles echter groeit in de mens de maat van de pijn 
veel meer dan die van het genot [...]" (PP 11,153, p.320-1). Het dier mist juist de 
vermogens die de mens steeds naar geluk doen streven, verbeeldingskracht en 
toekomstgerichtheid. Daarom slooft het zich niet uit voor de bevrediging van 
overbodige behoeften, en wordt het ook niet gekweld door de pijn van de zorg voor 
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de toekomst, noch door de verveling. Als "belichaamd heden" lijken de dieren, met 
ons vergeleken, in één opzicht werkelijk wijs te zijn, namelijk wat betreft hun 
"rustige, ongestoorde genot van het heden" (PP 11,153 p.322) - een vermogen 
waarom ook Rousseau en Kant hen al hadden benijd. 

7. Geluk als gemoedsrust 

Dit inzicht vormt de basis van de geluksleer die Schopenhauer ontvouwt in 
Aphorismen zur Lebensweisheit. In zijn korte inleiding, waar hij levenswijsheid 
omschrijft als "de kunst het leven zo aangenaam en gelukkig mogelijk te laten 
verlopen", maakt hij een fundamenteel voorbehoud: de eudemonologie of geluksleer 
die hij presenteert is in strijd met het "hogere, metafysisch-ethische standpunt" 
waarheen zijn filosofie leidt. Hij doet dus - in de lijn van ieders 'aangeboren dwaling' 
- alsof geluk wèl het doel van het leven is, en alsof het mogelijk is dat het 
mensenleven kan beantwoorden aan het verlangen naar een gelukkig bestaan, dat in 
zichzelf waardevol is. Toch blijft zijn geluksleer, als een negatieve eudemonologie, 
geheel gebaseerd op de analyse van pijn en genot die hij in zijn hoofdwerk al had 
gegeven. 

De pijnloze toestand wordt nu gepresenteerd als het "hoogste werkelijke geluk"; 
het levensplan moet worden gericht "op de vermijding van leed, dus op de 
afwezigheid van gebrek, van de ziekte en van elke nood"; dit is een reëel doel, aan 
de realisatie waarvan ook werkelijk kan worden gewerkt, en "des te meer naarmate 
dit plan minder wordt verstoord door het streven naar de hersenschim van het 
positieve geluk" (AL V(l) p.444). 

Omdat streven naar 'positief geluk' nooit een positief saldo aan genot kan 
opleveren is het verstandig zijn behoeften tot het minimum te beperken, om tot een 
toestand van storingsvrijheid te komen, zowel in lichamelijk als geestelijk opzicht. In 
het eerste geval gaat het om gezondheid: "In alle opzichten is onze animale natuur 
de basis van ons wezen en bijgevolg ook van ons geluk. Daarom is, voor ons 
welvaren, gezondheid het wezenlijkst, vervolgens echter ook de middelen tot 
gezondheid, dus een zorgeloos levensonderhoud" (AL IV p.388). In het tweede 
geval gaat het om gemoedsrust (Geistesruhe); die is een "groot bestanddeel van het 
geluk, eigenlijk zelfs de voorwaarde en het wezenlijke daarvan" (AL VI p.535). 
Dezelfde tweedeling vinden we bij Epicurus: al het nastreven en mijden moet 
worden herleid tot de gezondheid van het lichaam en de storingsvrijheid (ataraxia) 
van de ziel, want dat is het doel van het gelukzalig-leven. 

Tot de gemoedsrust behoort de afwezigheid van verveling, maar daarnaast de 
afwezigheid van de geluksverlangens die het onmogelijk maken in het heden te 
verwijlen: "Diegenen die, door streven en hopen, steeds vooruit kijken en met 
ongeduld de komende dingen tegemoetsnellen welke pas het ware geluk moeten 
brengen, maar intussen het heden ongemerkt en ongenoten aan zich voorbij laten 
trekken, zijn ondanks hun wijsneuzige gezichten te vergelijken met de ezels in Italië 
waarvan de tred wordt versneld doordat aan hun kop een stok is bevestigd waaraan 
een bundel hooi hangt, die zij daarom steeds vlak voor zich zien en hopen te 
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bereiken. Want zij onfutselen zichzelf hun hele bestaan doordat ze steeds alleen ad 
interim leven - tot ze dood zijn" {AL V(5), p.452). We vinden hier opnieuw de echo 
van Epicurus, en ook die van Rousseau. 

De les die Schopenhauer leert in zijn negatieve eudemonologie vat hij als volgt 
samen: je moet nooit genietingen kopen met pijnen, zelfs niet met het gevaar van 
pijn, "omdat je anders iets negatiefs en chimerisch betaalt met iets positiefs en reëels. 
Daarentegen blijft het profijtelijk wanneer je genietingen opoffert om pijnen te 
vermijden. In beide gevallen is het om het even of de pijnen op de genietingen 
volgen of eraan voorafgaan" {AL V(l), p.443). Anders dan we op grond van onze 
'aangeboren dwaling' (zie § 1) denken, zijn ons leven en de wereld immers niet 
ingericht op een positief geluk: "Het is werkelijk de grootste verkeerdheid om dit 
toneel van jammer in een lustoord te willen veranderen en, in plaats van zo groot 
mogelijke pijnloosheid, zich genietingen en vreugden ten doel te stellen, zoals 
niettemin zovelen doen. Veel minder dwaalt degene die, met een al te duistere blik, 
deze wereld als een soort hel beschouwt en er bijgevolg op bedacht is zich daarin 
een vuurvast kamertje te verschaffen. De dwaas loopt de genietingen van het leven 
na en en komt bedrogen uit; de wijze vermijdt de kwaden" (ib.). 

Voor deze negatieve eudemonologie put Schopenhauer ampel uit de inzichten van 
de antieke filosofen. Bij Aristoteles vindt hij de "hoofdregel van alle levenswijsheid", 
namelijk dat de weldenkende mens niet het genot naloopt maar de pijnloosheid {AL 
V(l), p.441. Deze regel schrijft Aristoteles overigens toe aan anderen; hij maakt hem 
alleen tot de zijne voor zover het de lichamelijke genietingen betreft (ü7V1152bl5, 
1153a25030). Bij de Griekse cynici herkent Schopenhauer de wijsheid dat le mieux 
est l'ennemi du bien, dat het met andere woorden dwaas is om zijn leven te willen 
verbeteren, omdat die wens uitgaat van de hersenschim van een positief geluk. De 
cynici verwierpen alle genietingen, vanuit de overtuiging dat genot altijd negatief, 
pijn altijd positief is; alles kwam voor hen aan op het vermijden van pijn, en 
genietingen zagen ze alleen als valstrikken die ons aan de pijn overleveren {AL V(l), 
p.445). Ze waren ervan overtuigd dat "het makkelijker is zijn wensen en behoeften 
terug te brengen tot het minimum dan om in hun bevrediging het maximum te 
bereiken, wat zelfs onmogelijk is omdat met de bevrediging de wensen en de 
behoeften tot in het oneindige toenemen" {WW 11,16, p.180). Dat geldt voor het 
overmatige verlangen naar rijkdom en roem, die beide op zeewater lijken: hoe meer 
je ervan drinkt, des te dorstiger word je {AL III, p.379). Ze behoren tot de behoeften 
die volgens Epicurus natuurlijk noch noodzakelijk zijn, juist deze zijn "eindeloos en 
hun bevrediging is heel moeilijk" {AL III, p.378). Het gaat er dus om "zijn 
aanspraken op genot, bezit, rang, eer enz. tot een heel matig niveau te verkleinen, 
omdat juist het streven naar en strijden om geluk, glans en genot de grootste 
ongelukken met zich meebrengt" {AL V(l), p.445-6). Vooral de eerzucht, berustend 
op de buitensporige waarde die mensen hechten aan de waardering van anderen, 
moet drastisch worden toegeschroefd: omdat bijna al het streven van de mensen 
daarop berust kan "nauwelijks iets zozeer bijdragen aan ons geluk, dat voor het 
overgrote deel op gemoedsrust en tevredenheid berust, dan de beperking en 
terugdringing van deze drijfveer tot haar redelijk te rechtvaardigen maat, die 
misschien 1/50 van de huidige zal zijn, dus het verwijderen van deze voortdurend 
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pijnigende prikkel uit ons vlees" (AL IV, p.391). 
Juist het streven naar geluk is voor de mens een bron van ongeluk, en maakt zijn 

leven dus veel ellendiger dan het zou zijn als hij zich tot zijn werkelijke behoeften 
zou beperken. De miskenning van de waarheid dat al het genot chimerisch is, een 
miskenning die wordt "bevorderd door het optimisme", is de bron van veel ongeluk: 
"terwijl wij namelijk vrij zijn van lijden spiegelen onrustige wensen ons de 
hersenschimmen voor van een geluk dat helemaal niet bestaat, en verleiden ze ons 
deze na te jagen: daardoor bezorgen we ons zelfde pijn, die onloochenbaar reëel is. 
Dan jammeren we over de verloren pijnloze toestand die, als een verkwanseld 
paradijs, achter ons ligt en wensen vergeefs het gebeurde ongedaan te kunnen 
maken. Zo lijkt het of een boze demon ons door de begoocheling van onze wensen 
steeds weglokt uit de pijnloze toestand, die het hoogste werkelijke geluk is" (AL 
V(l), p.444). 

In de Aphorismen beschrijft Schopenhauer deze overwinning van de desillusie als 
de normale verworvenheid van de ouderdom. De jongeling neemt voetstoots aan 
"dat de wereld er is om te worden genoten, dat zij het oord is van een positief geluk, 
dat alleen niet wordt bereikt door degenen die te onhandig zijn om het voor zich te 
bemachtigen"; zo wordt zijn leven "een met meer of minder overleg ondernomen 
jacht op het positieve geluk dat, als zodanig, uit positieve genietingen moet bestaan" 
(AL V(l), p.444). Maar dat is de jacht naar een wild dat helemaal niet bestaat, een 
jacht die doorgaans leidt tot een zeer reëel, positief ongeluk (ib.; vgl. AL VI, p.522). 
Geluk en genot zijn een fata morgana die, alleen van verre zichtbaar, verdwijnt 
zodra men dichterbij is gekomen (AL V(l), p.445). De jeugdige mens wordt, met 
nog grotere energie dan het kind, "geprikkeld door de bonte wereld en haar 
veelvoudige gestalten; meteen maakt zijn fantasie daar méér van dan de wereld ooit 
kan verschaffen" (AL VI, p.535). 

Hier zien we dat de "aangeboren dwaling" van de mens (zie het citaat aan het 
begin van dit hoofdstuk), namelijk dat geluk het doel van het leven is, niet zozeer is 
'aangeboren' als ontstaan als een produkt van de jeugdige verbeelding. Zij verdwijnt 
ook weer met de jaren: de grijsaard is doordrongen geraakt van het bijbelwoord dat 
alles ijdelheid is: deels omdat hij in fysiek opzicht minder gevoelig is geworden voor 
prikkels, maar deels ook omdat "de ervaring inzicht heeft verschaft in de waarde der 
dingen en het gehalte der genietingen, waardoor men allengs is afgekomen van de 
illusies, hersenschimmen en vooroordelen, die vroeger de vrije en zuivere blik op de 
dingen afdekten en vervormden; zodat men nu alles juister en helderder doorziet en 
neemt voor wat het is, en ook, in meerdere of mindere mate, tot het inzicht in de 
nietigheid van alle aardse dingen is gekomen" (AL VI, p.535). 

8. Het verlangen naar rust 

Dit inzicht "in de nietigheid van alle aardse dingen" past nog geheel binnen het 
naturalistische perspectief; van een behoefte aan verlossing, die mogelijk wordt door 
het opgeven van elke aanspraak op geluk, is geen sprake. Veeleer wordt door de 
grijsaard het enig mogelijke geluk bereikt, dat van de gemoedsrust, daaraan wordt 
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nog bijgedragen doordat oudere mensen doorgaans minder ontvankelijk zijn voor 
verveling (AL VI, p.530, 535). Het ideaal van de gemoedsrust stamt uit de antieke 
traditie van de levenswijsheid. 

Maar daarnaast lijkt Schopenhauer nog een andere invloed te hebben ondergaan. 
In § 5 heb ik erop gewezen dat Schopenhauer in feite twee geluksopvattingen 
hanteert: geluk als successieve bevrediging van verlangens en geluk als rust, een 
ultieme bevrediging. Deze laatste opvatting, die ook de opvatting van Schopenhauer 
zelf lijkt te zijn, wordt fraai verwoord in de volgende passage: "Al het willen 
ontspringt uit behoefte, dus uit gebrek, dus uit lijden. Hieraan maakt de vervulling 
een einde; maar tegenover elke wens die wordt vervuld blijven er minstens tien die 
mislukken; voorts duurt het begeren lang, gaan de eisen tot in het oneindige, en is de 
vervulling kort en karig bemeten. Maar zelfs de eindige bevrediging zelf is alleen 
maar schijn: de vervulde wens maakt meteen plaats voor een nieuwe; de eerste is 
een gekende, de tweede een nog niet gekende vergissing. Voortdurende, niet meer 
wijkende bevrediging kan door geen verkregen object van het willen worden 
gegeven, maar dat object lijkt steeds slechts op de aalmoes die, de bedelaar 
toegeworpen, zijn leven vandaag rekt om zijn kwelling tot de dag van morgen te 
verlengen. Daarom valt ons, zolang ons bewustzijn van onze wil vervuld is, zolang 
we zijn overgeleverd aan de drang der wensen, met het voortdurend hopen en 
vrezen dat daarbij hoort, zolang wij subject van het willen zijn, nooit duurzaam 
geluk ten deel, noch rust. Of we nu jagen of vluchten, onheil vrezen of naar genot 
streven, in wezen komt het op hetzelfde neer: de zorg om de steeds verlangende Wil, 
in welke gedaante dan ook, vervult en beweegt aanhoudend het bewustzijn; zonder 
rust is er echter volstrekt geen waar welzijn mogelijk. Zo ligt het subject van het 
willen voortdurend op het draaiende rad van Ixion, schept het immer in de zeef der 
Danaïden, is het de eeuwig smachtende Tantalus" ( WWV1,38, p.252). 

De kwelling van het mensenleven - vergeleken met de toestand van de bewoners 
van de Tartarus, de strafinrichting van de onderwereld - wordt hier geweten aan de 
'steeds verlangende Wil', die rust onmogelijk maakt, en dus ook 'waar welzijn' of 
'duurzaam geluk'. Met 'rust' kan Schopenhauer hier niet de gemoedsrust bedoelen, 
omdat hij die hij pas in een veel later werk (de Aphorismen zur Lebensweisheit) 
aanprijst, en dan nog door zijn 'eigenlijke' filosofie buiten beschouwing te laten. 
Vanuit die toestand van gemoedsrust, die tot stand komt door de eliminatie van 
verkeerde meningen over geluk, zou het ook wel meevallen met die 'steeds 
verlangende wil'. Met 'rust' doelt Schopenhauer hier niet op een negatieve toestand, 
die bestaat in de afwezigheid van verlangen, maar op een toestand van blijvende 
vervulling, van 'voortdurende, niet meer wijkende bevrediging'. Die is echter 
onmogelijk, want elke vervulling van een wens is 'kort en karig bemeten'. Op die 
waarheid, door Schopenhauer verklaard door zijn leer van de negativiteit van het 
genot, hadden vroegere filosofen ook al gewezen.25 Daarvoor is een metafysica van 
de wil niet nodig. 

Hetzelfde geldt voor een vergelijkbare passage, waar Schopenhauer de 
onmogelijkheid aantoont van een summum bonum, als de "uiteindelijke bevrediging 
van de wil, waarna geen nieuw willen zou intreden, een laatste motief dat, als het 
werd bereikt, een onverstoorbaar genoegen van de wil zou opleveren" (WWVl,65, 
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p.450). Dit hoogste goed is uiteraard ondenkbaar: "De wil kan evenmin door een of 
andere bevrediging ophouden steeds weer opnieuw te willen, als de tijd kan 
ophouden of beginnen; een voortdurende, zijn streven volledig en voor altijd 
bevredigende vervulling bestaat niet voor hem. Hij is het vat der Danaïden: er 
bestaat geen hoogste goed, geen absoluut goed voor hem, maar steeds slechts een 
voorlopig" (ib.). Hobbes had de mogelijkheid van een summum bonum al weerlegd: 
een toestand waarin helemaal niets meer te verlangen overblijft is onverenigbaar is 
met het leven, waarvoor verlangen en beweging nu eenmaal wezenlijk is. 
Schopenhauers filosofie van de wil zou ondenkbaar zijn zonder dit inzicht, waar 
zijn voorgangers steeds al blijk van gaven. 

Maar waar komt dat onvervulbare verlangen naar blijvende vervulling, naar 
ultieme bevrediging dan vandaan? Uit de in §5 geciteerde passage ( WWV 1,29, 
p.218) kunnen we opmaken dat het een produkt is van de verbeeldingskracht: onze 
strevingen en wensen spiegelen ons hun vervulling steeds voor als "laatste doel van 
het willen", maar als ze eenmaal zijn bevredigd blijkt dat een illusie te zijn. Juist 
door het telkens weer intredende gevoel van onbevredigdheid ontstaat de noodzaak 
om telkens weer een nieuw motief voor het streven te vinden, zodat de afwisseling 
van verlangens en bevredigingen in gang blijft. Schopenhauer verklaart die 
noodzaak door de voortdurende dreiging van de verveling, wat opnieuw zijn 
verwantschap met Hobbes en de Verlichtingsdenkers bevestigt. Maar Hobbes 
schreef de mens geen (imaginair) verlangen naar de rust van een blijvende vervulling 
toe. Hoe komt Schopenhauer ertoe dat wèl te doen? 

Het verlangen naar een dergelijke rust lijkt tot een andere gedachtenwereld te 
behoren dan de naturalistische. In een wereld waarin geen duurzame toestand 
mogelijk is maar alles zich in rusteloze werveling en verandering bevindt, schrijft 
Schopenhauer, is gelukzaligheid niet eens denkbaar: "Zij kan niet daar wonen waar 
uitsluitend Plato's 'voortdurend worden en nooit zijn' plaatsheeft. Niemand is 
gelukkig, maar ieder streeft zijn leven lang naar een vermeend geluk, dat hij zelden 
bereikt en ook dan alleen maar om te worden ontgoocheld; in de regel echter loopt 
uiteindelijk ieder als schipbreukeling en zonder mast de haven binnen" {PP II, 144, 
p.308-9). Alleen in de absolute rust van het Zijn - Plato's Ideeënwereld - zou de 
mens werkelijk geluk kunnen vinden. Maar Schopenhauer kan met zijn verlangen 
naar ultieme bevrediging niet op het platonisch verlangen naar dit eeuwige Zijn 
doelen. Ten eerste is dat verlangen geen produkt van de verbeelding, en ten tweede 
is het van spirituele en goddelijke aard, dus volstrekt onverklaarbaar vanuit 
Schopenhauers theorie dat het intellect een bijprodukt van de wil is, dus van het 
lichaam. Schopenhauer acht, zoals we in § 11 zullen zien, een schouwing van de 
eeuwige Ideeën wel degelijk mogelijk, maar dan louter op kracht van het natuurlijke, 
zij het hoogbegaafde intellect. En al brengt deze schouwing ook volgens hem een 
gelukzalige rust, dan is dat toch zeker geen blijvende rust, laat staan een rust die 
door alle mensen zou worden verlangd. 

Het verlangen naar het geluk van een blijvende bevrediging kan alleen maar 
voortkomen uit de wil zelf. De verbeeldingskracht is weliswaar een produkt van het 
intellect, maar dat is zelf niets anders dan een instrument van de Wil. Aan het begin 
van dit hoofdstuk is al gebleken dat juist aan het geluksverlangen een fundamentele 
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illusie ten grondslag ligt, namelijk dat 'geluk' het doel van het mensenleven is.26 En 
daarmee wordt niet zozeer het negatieve geluk bedoeld dat Schopenhauer in de 
Aphorismen aanprijst, maar een positief geluk dat bestaat in de bevrediging van 
verlangens die boven de levensnoodzaak uitgaan. De 'aangeboren dwaling' behelst 
dat het mensenleven méér kan zijn dan iets dat alleen maar 'gesleten' moet worden, 
dat er behalve zèn ook eu zèn (goed-leven of geluk) mogelijk is, om met Aristoteles 
te spreken. De optimistische illusie dat geluk het doel van het leven is, komt zelf nog 
voort uit de wil: "Het optimisme is in de grond van de zaak de ongerechtvaardigde 
zelfverheerlijking van de eigenlijke veroorzaker van de wereld, de wil tot leven, die 
zich welgevallig in zijn werk spiegelt: en dienovereenkomstig is het niet alleen' een 
valse maar ook een verderfelijke leer" (WWVIl,46 p.684). Zij is vals omdat geluk 
nu juist niet het doel van het leven is, en verderfelijk omdat de mens juist door deze 
illusie na te streven nog veel ongelukkiger wordt dan als hij zou leven volgens de 
waarheid. Bij de mens breidt het intellect, dat zich bij dieren nog beperkt tot het 
zelfbehoud en het behoud van de soort, zijn taak aanzienlijk uit, door zich de illusie 
van een gelukkig bestaan voor te spiegelen. Maar daarmee staat het nog steeds in 
dienst van de Wil tot leven. We zouden het streven naar geluk kunnen begrijpen 
vanuit de tendens van de wil tot leven tot uitbreiding en vergroting van het leven; bij 
de mens, het eindpunt in de evolutie van de levende wezens, kan die vergroting 
alleen nog plaatsvinden door middel van door hemzelf geschapen illusies. Maar in § 
10 we zullen zien dat dit geluksstreven ook vanuit het verlossingsperspectief 
onontbeerlijk lijkt te zijn. 

Door het 'valse' optimisme van de wil tot leven is evenwel nog niet verklaard 
waarom het geluksstreven steeds een verlangen naar rust, naar ultieme bevrediging 
is - dat verlangen is juist in strijd met de tendens tot vergroting van het leven. Er 
moet sprake zijn van een innerlijke strijdigheid van de wil zelf. In §2 is de wereld als 
wil beschreven als één reusachtig krachtenspel. De wil kan zich alleen maar als 
wereld manifesteren door zich steeds te splijten in kracht en tegenkracht; zo bestaat 
het wezen van de verschijning der materie in de strijd tussen de krachten van 
aantrekking en afstoting (WWV1,27 p.200). Dat een kracht nooit spontaan kan 
werken maar altijd een tegenkracht, een weerstand nodig heeft blijkt niet alleen uit 
het leven van de mens, maar uit alle beweging in de wereld: "[Beweging] is niet iets 
dat vrij is gekozen, maar terwijl iedereen graag zou rusten zijn nood en verveling de 
zwepen die de beweging van de tol gaande houden. Daarom draagt het geheel en 
draagt elk individu het stempel van een gedwongen toestand en ieder lijkt, doordat 
hij - innerlijk traag - naar rust snakt maar toch vooruit moet, op zijn planeet die 
alleen niet op de zon valt omdat een haar voorwaarts drijvende kracht haar daartoe 
niet de gelegenheid geeft. Zo is dan alles in voortdurende spanning en afgedwongen 
beweging, en de hele bedrijvigheid van de wereld geschiedt, om een uitdrukking van 
Aristoteles te gebruiken, ou msei, alla biâi [niet van nature maar door geweld] 
(WWFII,28p.420). 

Het menselijke verlangen naar rust is dus te verklaren door een 'innerlijke 
traagheid'. Maar waarin bestaat deze? In het algemeen is het zo dat, binnen de 
evolutie van de wil tot leven naar steeds hogere levensvormen, een hogere idee 
alleen te voorschijn kan treden na de overweldiging van de lagere. Maar daarbij 
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ondervindt het "de weerstand van die ideeën die, hoewel tot dienstbaarheid 
gebracht, er toch steeds nog naar streven tot een onafhankelijke en volledige uiting 
van hun wezen te komen" (WWV 1,27 p.196). De mens is een 'gelaagd' wezen 
opgebouwd uit materie en uit plantaardig, dierlijk en menselijk leven. Zijn rede dié 
hem onderscheidt van de dieren, stelt hem in staat naar 'geluk' te streven. Maar 
daarbij ondervindt hij steeds de weerstand van de dierlijke laag in hem, die zich 
verzet tegen alles wat de bevrediging van de primaire levensbehoeften te bo'ven gaat. 

Het is dan de dierlijke luiheid die de mens naar rust doet verlangen - de kracht van 
de inertie die volgens Helvétius alleen door sterkere tegenkrachten (de verveling en 
de sterke hartstochten) kan worden opgeheven (De l'esprit III.v). Het voortdurende 
verlangen naar rust zou dan geheel in de lijn liggen van de Verlichtingsfilosofie, 
waardoor Schopenhauer in zijn naturalisme zo diepgaand is beïnvloed. Zeker bij 
Rousseau speelde die luiheid een wezenlijke rol. Het verlangen naar blijvende 
vervulling lijkt te verklaren door de combinatie van het dierlijke verlangen naar rust 
en het redelijke verlangen naar geluk. Juist zo kan de innerlijke tegenstrijdigheid, en 
daarmee de onvervulbaarheid, van dit verlangen worden begrepen. Juist daardoor is 
Schopenhauers pessimisme ook zo groot: wie de mensen het verlangen naar een bij 
voorbaat onmogelijk geluk toeschrijft kan alleen maar concluderen dat hun leven 
altijd lijden is. 

Maar deze naturalistische verklaring sluit geenszins uit dat Schopenhauer zich ook 
heeft laten inspireren door de platonische traditie, en met name door de christelijke 
variant daarvan, het augustinisme. Het verlangen naar ultieme bevrediging is 
volgens Augustinus geworteld in de natuur van de mens, en wel in diens spirituele 
natuur. Het op wereldse goederen gerichte geluksverlangen is alleen maar een 
pervertering van het oorspronkelijke verlangen, waarvan het absolute karakter echter 
behouden bleef: elk afzonderlijk verlangen opnieuw is in wezen een verlangen naar 
volmaakt geluk, en daarom loopt de bevrediging telkens uit op een teleurstelling. 
Het lijkt of Schopenhauer weer teruggrijpt op de christelijke traditie, maar dan 
binnen het kader van zijn geheel immanente filosofie, waarin geen plaats is voor 
God noch voor de spiritualiteit van de onsterfelijke ziel. Omdat er geen God is, is de 
mogelijkheid van een absoluut geluk verdwenen, maar het verlangen ernaar is 
gebleven, als verklaring van de onbevredigbaarheid. Een soortgelijke secularisering 
van de platonisch-augustiniaanse gelukstheorie vinden we bij Schopenhauers 
tijdgenoot en medepessimist Leopardi.27 

De vergelijking met het christelijke denken werpt ook een ander licht op de grote 
rol die de verbeelding volgens Schopenhauer in het geluksstreven speelt. Als hij 
schrijft dat elke dag van het leven ons leert dat de vreugden en genietingen, zelfs als 
ze worden bereikt, bedrieglijk zijn, dat ze niet doen wat ze beloven en het'hart niet 
tevreden stellen ( W W 11,49, p.744), dan is het bijna of we Augustinus of Pascal 
lezen over het aardse, geperverteerde geluksstreven. Bij het lezen van een zin uit de 
aan het begin van deze paragraaf geciteerde passage - "zelfs de eindige bevrediging 
zelf is alleen maar schijn: de vervulde wens maakt meteen plaats voor een nieuwe; 
de eerste is een gekende, de tweede een nog niet gekende vergissing" - moeten we 
denken aan een notitie van Pascal: "Het gevoel van de valsheid van de huidige 
gemetmgen en de onwetendheid aangaande de ijdelheid van de afwezige 
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genietingen oorzaak van de onstandvastigheid {inconstance)}1 Ook volgens 
Schopenhauer blijft de mens ondanks de steeds terugkerende ontgoocheling zichzelf 
begoochelen, gedreven door de hardnekkige illusie dat geluk het doel van zijn leven 
is. Uiteraard is de onstandvastigheid volgens Schopenhauer niet op te heffen door de 
standvastigheid van het geloof. De enige manier om rust te vinden (afgezien van de 
gemoedsrust der levenswijsheid) ligt in de verlossing, de zelfopheffïng van de Wil tot 
leven. We zullen nu overstappen naar dit andere perspectief. 

9. Medelijden en de verlossing van het kwaad 

Hoe groot grondig zijn pessimisme ook is, Schopenhauer laat niettemin de 
mogelijkheid van een verlossing open. Meer nog, die verlossing - bestaande in de 
afwijzing van de wil tot leven - is het eigenlijke doel van de mens, zoals we in §1 
hebben gezien. Voor de christelijke filosofen bestaat de verlossing in een afwijzing 
van de wil tot het aardse leven, die tegelijk een toewending is naar het spirituele 
leven, de hechting aan het goddelijke Zijn. Deze spiritueel-religieuze dimensie moet 
in Schopenhauers verlossingsleer uiteraard volledig ontbreken. Wat wel blijft is de 
morele dimensie - de christelijke verlossing is immers een verlossing van het kwaad. 
Maar terwijl in de verlossingsleer van Augustinus en Pascal morele goedheid en 
geluk nog een eenheid vormen (zoals we die ook nog terugvinden in Rousseau's 
geseculariseerde 'verlossingsleer') lijkt bij Schopenhauer verlossing een louter 
zedelijke aangelegenheid te zijn geworden. Toch zal in de volgende paragraaf 
blijken dat het geluksverlangen binnen het verlossingsperspectief wel degelijk een rol 
speelt. 

Als Schopenhauer schrijft dat het morele "de kern, of de grondbas, van de zaak" 
denkt hij vanuit zijn perspectief van verlossing, dat hij in de plaats stelt van de louter 
fysische kijk op het wereldgebeuren {PP 11,85, p.158). De basis van alle echte 
moraal, en dus ook de voorwaarde voor verlossing, is het medelijden. Medelijden is 
niet zomaar een vorm van lijden, het is het "grote mysterie van de ethiek, haar 
oerfenomeen en haar grenssteen, waar voorbij alleen de metafysische speculatie nog 
een stap kan wagen" (GM §16, p.248). Het naturalistische niveau, waarop alles 
draait om het mijden van pijn en het nastreven van genot, is hier geheel verlaten. Als 
Schopenhauer opmerkt dat een handeling alleen morele waarde heeft voor zover zij 
uit medelijden is ontstaan (ib.) betekent dat bovendien een radicale verwerping van 
Kants moraal van de zuiver rede. Hij beroept zich hier op "de autoriteit van de 
grootste moralist van de hele nieuwe tijd", namelijk Rousseau, "de diepe kenner van 
het menselijk hart" (GM§19, p.285). Hoe mysterieus ook, medelijden is niettemin 
een "alledaags fenomeen", dat Schopenhauer in de Grundlage der Moralin verband 
brengt met zijn negatieve eudemonologie: het is "de geheel onmiddellijke, van alle 
verdere overwegingen onafhankelijke deelname, eerst aan het lijden van een ander 
en daardoor aan de verhindering of opheffing van dit lijden, als datgene waarin 
uiteindelijk alle bevrediging en al het welzijn en geluk bestaan" (GM§16, p.248). 

Rousseau had het principe van het medelijden al uiteengezet: we stellen ons dan 
buiten onszelf door ons te vereenzelvigen met de lijdende ander; wij verlaten om zo 
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te zeggen ons eigen bestaan voor het zijne, en lijden in hem (Em IV, p.289). 
Schopenhauer beschouwt deze identificatie met de ander als een - althans 
gedeeltelijke - opheffing van het egoïsme, dat immers juist op het "totale onderscheid 
tussen mij en ieder ander berust"; terwijl ik doorgaans alleen mijn eigen leed voel en 
mijn eigen welzijn wil, voel ik nu zijn leed en wil ik zijn welzijn: de ander wordt het 
laatste doel van mijn wil, zoals ik dat anders zelf ben (GM§16, p.247-8). Het devies 
van de egoïstische mens luidt daarentegen "alles voor mij en niets voor de anderen 
(GM§14, p.236). 

Medelijden is dus betrokken op het egoïsme, de universele drijfveer van het 
(dierlijke) leven. Afhankelijk van de graad van werkzaamheid is het de basis van de 
twee kardinale deugden: als het - in een lage graad - louter negatief werkt, als rem op 
egoïstische of kwaadaardige motieven, uit het zich in rechtvaardigheid; als het - in 
hogere graad - positief werkt, dus aanzet tot actieve hulp aan anderen, wordt het 
mensenliefde (GM §17, p.252). Doorgaans is er alleen sprake van een negatieve 
werking, als rem op het egoïsme, de eerste en voornaamste, zoniet de enige macht 
die de morele drijfveer moet bestrijden (GM§14, p.238). In de mensenliefde echter 
wordt het egoïsme niet alleen verzwakt maar overwonnen: "Alle ware en zuivere 
liefde is eigenlijk medelijden, en alle liefde die niet medelijden is, is eigenlijk 
zelfzucht. Zelfzucht is de eros, medelijden is de agapë' (MSp.223, vgl. WWVI,66, 
p.464). We kunnen deze morele liefde vergelijken met de natuurlijke ouderliefde die, 
zoals we in §3 hebben gezien, ook al matigend werkt op het egoïsme. 

In de niet door enig medelijden getemperde 'zelfzucht' kunnen we de eigenliefde, 
Rousseau's amour-propre, herkennen. Wie medelijden betoont acht de ander 
evenveel waard als zichzelf; kenmerkend voor de egoïst is dat hij zichzelf méér 
waard, dus belangrijker vindt dan alle anderen. "Hij wil zo mogelijk alles genieten, 
alles hebben; daar dit onmogelijk is, tenminste alles beheersen: 'Alles voor mij, en 
niets voor de anderen' is zijn devies. Het egoïsme is kolossaal: het domineert de 
wereld. [...] Ieder maakt zich tot middelpunt der wereld, betrekt alles op zichzelf 
[...]" (GM §14, p.236). Rousseau en Kant hadden de eigenliefde in soortgelijke 
termen beschreven. Schopenhauer ontkracht de eigenliefde ook vanuit het 
naturalistische perspectief van het leven van de soort: voor de egoïst kan "niets 
belangrijker zijn dan hijzelf', maar terwijl hij in zijn subjectieve opvatting "zijn zelf 
in deze kolossale grootte voordoet", verschrompelt hij in de objectieve opvatting tot 
bijna niets, namelijk tot ongeveer een-miljardste van de nu levende mensheid (GM 
§14, p.237). 

Schopenhauer noemt ook wat Rousseau als kenmerk van de eigenliefde 
beschouwde, de eigendunk en ijdelheid; zelf verwijst hij naar Rochefoucauld en, in 
zijn college, bovendien naar Hobbes (MS p. 146). Het streven anderen te overtuigen 
van de "eigen superieure waarde", de ijdelheid29, beschouwt hij als vrijwel 
universeel: bijna alles waarnaar mensen hun leven lang onvermoeibaar streven heeft 
als laatste doel zich te verhogen in de mening van anderen (AL IV p.388). Dat deze 
dwaasheid geheel nietig en leeg is wordt al aangeduid door de naam 'ijdelheid', 
vanitas ( WWV 1,59, p.406-7); het gaat dan ook om een "omkering van de 
natuurlijke orde" (AL IV, p.389). Maar het is heel moeilijk om zich van deze 
"voortdurend pijnigende prikkel" te bevrijden, omdat we te maken hebben met een 
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"natuurlijke en aangeboren fout", een "algemene dwaasheid" (AL IV, p.391-2). 
Deze ijdelheid nu - wel te onderscheiden van de "burgerlijke eer', die de 

voorwaarde is voor deelname aan al het vreedzame verkeer (AL IV p.397) - is ook 
de grootste bron van haat en nijd (AL TV p.391), dus ook van de strijd tussen 
mensen. In het algemeen is het egoïsme "uitgangspunt van alle strijd", maar die 
strijd bereikt in het egoïsme van de mens een hoogtepunt: "In het tot de hoogste 
graad vermeerderde bewustzijn, het menselijke, moet evenals de kennis, de pijn, de 
vreugde, ook het egoïsme de hoogste graad hebben bereikt, en moet de door dit 
egoïsme veroorzaakte strijd tussen individuen op de vreselijkste wijze tot uiting 
komen" ( WWVl,6l p.415). Bij dieren gaat de strijd alleen om het levensbehoud, bij 
de mens al om veel meer: "We zien hoe niet alleen ieder de ander tracht te 
ontrukken wat hij zelf wil hebben, maar zelfs hoe iemand, om zijn welzijn een heel 
klein beetje te vermeerderen, het hele geluk of leven van de ander vernietigt. Dit is 
de hoogste uitdrukking van het egoïsme [...]" (WWVI,6l p.416). De strijd wordt 
een strijd tussen individuen binnen de menselijke soort: Schopenhauer is het met 
Hobbes eens dat er tussen mensen, als ze niet door wet en orde worden beteugeld, 
een oorlog van allen tegen allen heerst (WWFI,61 p.415). Juist deze strijd van alle 
individuen, de en's, is een hoofdbron van het lijden. 

Het illusoire streven méér waard te zijn dan anderen betekent nog een versterking 
van het principium individuationis, waarin het egoïsme als zodanig al bevangen is 
(zie §2 en §3). Ook dit principe is, bezien vanuit het metafysische standpunt van de 
ene, ongedeelde wil, een waan, een bedrog, de "sluier van Maja" van het 
brahmanisme (WWV HAI p.705).30 Medelijden en liefde worden juist mogelijk 
door het doorschouwen van deze waan: "voor ieder die de liefdeswerken beoefent is 
de sluier van Maja doorzichtig geworden, en het bedrog van het principium 
individuationis heeft hem verlaten. Hij herkent zich, zijn zelf, zijn wil in elk wezen, 
dus ook in het lijdende" ( WWV 1,66 p.462). Medelijden, de basis van alle echte 
deugd, heeft dus een cognitief aspect. Maar Schopenhauer beklemtoont dat het hier 
gaat om een "onmiddellijke en intuïtieve kennis van de metafysische identiteit van 
alle wezens"; echte deugd is daarom niet het gevolg van een bijzondere superioriteit 
van het intellect - het zwakste verstand is al voldoende om het principium 
individuationis te doorschouwen, want voor het opwekken van medelijden is er 
geen verdere inspanning van ons intellect nodig (WWVHA1, p.704). De abstracte 
kennis van de rede is hier dus niet in het geding; tussen abstracte en intuïtieve kennis 
bestaat een brede kloof.31 Schopenhauer schrijft dat het erop lijkt dat de voor deugd 
vereiste doorschouwing van het principium individuationis in iedereen voorhanden 
zou zijn als niet zijn wil zich daartegen verzetten (ib.). Naarmate het egoïsme, 
waarin de wil tot leven zich uit, sterker is, is ook de weerstand tegen deze 
ontsluiering groter. 

Egoïsme is de centrale drijfveer van de mens, omdat hij haar gemeen heeft met de 
dieren. Bij hem wordt egoïsme van een zuiver-natuurlijke tot een ethische drijfveer, 
geflankeerd door enerzijds het medelijden, anderzijds de kwaadaardigheid, waarbij 
het lijden van de ander niet langer bijkomstig is maar doel in zichzelf wordt, een 
bron van genot (GM§\4, p.240). Welnu, deze "drie ethische basisdrijfveren van de 
mens - egoïsme, slechtheid, medelijden - zijn in iedere mens in een andere en 
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ongelooflijk gevarieerde verhouding aanwezig. Naar gelang van die verhouding 
zullen de motieven op hem inwerken en zullen zijn handelingen uitvallen" (GM 
§20, p.294). De verhouding van de mélange ligt bij ieder vast, en bepaalt zijn 
(morele) karakter, dat onafhankelijk is van de mate van intellect: het voortreffelijkste 
karakter kan men zelfs bij een zwak verstand vinden (WWV11,47, p.704). Het 
veranderen van een karakter is nog onmogelijker dan de verandering van lood in 
goud (GM§20 p.295). 

Die onveranderlijkheid wordt nog eens onderstreept doordat volgens 
Schopenhauer elk individueel karakter een eigen (platonische) idee 
vertegenwoordigt: "Het karakter van elke afzonderlijke mens kan, voor zover het 
volstrekt individueel is en niet geheel en al begrepen in de soort, worden beschouwd 
als een bijzondere idee, die beantwoordt aan een geheel eigen objectivatie-act van de 
wil. Deze act zelf zou dan zijn intelligibele karakter zijn, en zijn empirische karakter 
de verschijning daarvan" (WWVl,28, p.211, vgl. WW 1,26 p.180). Schopenhauer 
geeft dit aan Kant ontleende onderscheid een eigen invulling: het intelligibele 
karakter is de 'grondeloze wil'; de objectivatie daarvan is het empirische karakter, 
ofwel de "feitelijke of historische vormgeving van de levensloop", die afhankelijk is 
van uiterlijke omstandigheden, en dus niet wezenlijk is (ib.). 

We kunnen nu begrijpen wat Schopenhauer bedoelt als hij zegt dat iemands 
morele geaardheid wordt bepaald door de "richting van zijn wil" ( WWV 11,38 
p.521). Schopenhauer heeft dan ook geenszins de bedoeling een moraal voor te 
schrijven, hij wil alleen beschrijven ( P^TFFI,54 p.359). Medelijden, de basis van alle 
moraal, is niet aan te leren. Wel kan men door de slimheid van zijn rede de schijn 
van mensenliefde wekken, met het heimelijke doel het eigen voordeel te bewerken. 
Volgens Schopenhauer zijn de meeste zedenleren daar zelfs op gericht. 

Van de drie morele drijfveren heeft het egoïsme bij verreweg de meeste mensen de 
overhand - door en door goede of slechte karakters zijn heel zeldzaam (GM" §14, 
p.236). Daarom is ook de radicale verlossing, die alleen door zuiver en universeel 
medelijden tot stand komt, een grote uitzondering. Zoals elke karaktereigenschap 
blijkt heiligheid uit iemands doen, niet uit de mate van zijn kennis: het is evenmin 
nodig dat de heilige een filosoof is, als dat de filosoof een heilige is (WWV1,68 
p.474). Bovendien maakt het niets uit of een heilige Indiër, christen of lama is, want 
de verschillen daartussen liggen alleen in de dogma's die men aanhangt ter 
bevrediging van de rede (ib.). 

In zijn medelijden eigent de heilige zich het lijden van de hele mensheid en 
dierenwereld toe. Hij doorziet niet alleen (intuïtief ) het principium individuationis, 
maar ook het daarmee verbonden principe van de eeuwige gerechtigheid, waarin de 
"morele tendens" van de wereld tot uiting komt ( WWVÏl,47 p.693). Schopenhauer 
verzet zich tegen de opvatting van antieke filosofen (zoals Plato, Aristoteles en de 
Stoa) dat deugd toereikend is om het leven gelukkig te maken. Hun uitgangspunt is 
dat wie zonder schuld is, ook zonder lijden zou moeten zijn (TJWF 11,48 p.706). 
Maar de ervaring leert anders: in werkelijkheid echter zijn de beste mensen er vaak 
ellendig aan toe, terwijl de grote schurken zwelgen in macht, aanzien en rijkdom 
(M5p.l83). We moeten de verhouding tussen schuld en lijden dan ook niet op het 
niveau van het individuele leven bekijken, maar in het perspectief van de eeuwige 
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gerechtigheid, waarin straf en vergrijp een tijdloze eenheid vormen ( WWV 1,63, 
p.437). Volgens dit principe is iedereen schuldig en wordt iedereen gestraft. 
Schopenhauer vervangt de antieke moraalfilosofie door zijn eigen variant van de 
christelijke erfzondeleer, samengevat in Calderons uitspraak "de grootste schuld van 
de mens is dat hij geboren is" {WWV 11,48 p.706). De 'erfzonde' duidt hier op de 
toestand waarin iedereen geboren wordt: de toestand van aanvaarding van de wil 
{Bejahung des Willens), van het egoïsme dat de bron is van het kwaad ( WWVIJO 
p.501). In de grote boekhouding van goed en kwaad komen geen eigennamen voor, 
omdat alle individualiteit maar schijn is. Alle ellende in de wereld weegt precies op 
tegen alle schuld, ongeacht de morele kwaliteiten van het afzonderlijke individu 
{WWV1,63 p.438). Aan de eeuwige gerechtigheid hoeft dus geen God te pas te 
komen. De wereld is een hel omdat de mensen haar tot een hel maken, zoals 
Rousseau al had opgemerkt {Em IV p.370, zie hoofdstuk 6 §13). 

Wie het principe van de eeuwige gerechtigheid begrijpt, ziet geen onderscheid 
meer tussen dader en slachtoffer, tussen kweller en gekwelde; het kwaad dat het 
slachtoffer treft komt voort uit dezelfde wil die ook zijn eigen wezen uitmaakt 
{WWVl,6?> p.441). "Van hem is de verkeerdheid geweken waarmee de Wil tot 
leven, zichzelf miskennend, hier in één individu vluchtige, hersenschimmige 
wellusten geniet en in ruil daarvoor in een anderlïjdt en gebrek heeft"; hij ziet in dat 
hij dan zowel kwelt als gekweld wordt, en dat hij, zoals Thyestes, zijn eigen vlees 
verslindt {WWV1,66, p.463). Dit inzicht bereikt zijn toppunt in de heilige. In zijn 
universele medelijden doorziet hij het wezen van de wereld, de nietigheid van al het 
individuele streven en van het leven ( prH^KI,68 p.469-70). 

Maar daardoor vindt er een omslag plaats. In plaats voor een Motiv te leveren 
voor de Wil dient deze kennis hem een kalmeringsmiddel {Quietiv) toe, en zo "heft 
de wil zichzelf in vrijheid op" ( WWVl,5A p.359). Dit is de afwijzing ( Verneinung) 
van de wil tot leven, het tegendeel van de aanvaarding {Bejahung) ervan, die 
overigens evenmin op abstracte kennis berust (ib.). "De wil wendt zich voortaan van 
het leven af: de genietingen des levens bezorgen hem afgrijzen, komen hem als 
zondig voor, omdat hij er de levensaanvaarding in herkent. Zo komt de mens tot de 
toestand van de vrijwillige ontzegging, van de resignatie, van de ware gelatenheid en 
de volledige willoosheid' (MSp.230, vgl. WWVI.68 p.470). 

Schopenhauer beschrijft deze afwending ook als een wedergeboorte, een 
"volledige omvorming van onze aard en ons wezen" {WWV 11,48 p.707). Ons 
wezen is immers de wil tot leven. De ascetische verlossing is, bezien vanuit dat 
standpunt, een volstrekt tegennatuurlijke gebeurtenis, die alleen door de zwaarste 
offers tot stand komen {WWV 11,48 p.733), namelijk door een voortdurende 
mortifïcatie van de wil, dus van het lichaam, de objectivatie van de wil ( WWVII,49 
p.749). De eerste stap van deze versterving is de vrijwillige kuisheid, volgens een 
maxime die, als ze algemeen zou worden, het mensengeslacht zou doen uitsterven 
{WWVI,6S p.471). De asceet ziet dus af van de sterkste, steeds aanwezig aandrang 
tot levensaanvaarding; hij verbreekt de band met Adam, symbool van de 
levensaanvaarding, maar ook van de schuld die door de voortplanting wordt 
overgedragen ( WWVI,60 p.410). 

Maar van de andere kant bezien is de ascetische verlossing een positieve daad, 
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omdat zij de waan opheft die aan het principium individuationis en het egoïsme ten 
grondslag ligt. Immers, de wil tot leven die in een individu vluchtige genietingen 
zoekt miskent zichzelf, en dat is een toestand van verkeerdheid (WWVI,66 p.463). 
In waarheid is het individu "slechts verschijning"; het komt voort uit het niets en 
gaat door zijn dood terug in het niets (WWVI,54 p.348). Dat wij dit niets zozeer 
verafschuwen is alleen maar een uiting van het feit dat wij, in de toestand van 
verkeerdheid, geheel opgaan in de wil tot leven, dat wij "niets zijn dan deze wil en 
niets kennen dan hem alleen" (WWV 1,71 p.507). De wil tot leven, schrijft 
Schopenhauer, is - in zijn geheel en objectief beschouwd - bevangen in een waan, en 
wat door religies 'zelfverloochening' wordt genoemd is de opheffing van die waan 
door al het streven van de wil af te wijzen; ons eigenlijke zelf is immers de wil tot 
leven ( WWVll,48 p. 709). 

Schopenhauer schrijft, zoals we daarnet hebben gezien, dat de wil zichzelf'm. alle 
vrijheid opheft ( WW 1,54 p.359): de ascetische verlossing is niet een gebeurtenis 
waarin een andere instantie (de rede, het intellect) zich van de wil bevrijdt, maar 
waarin de wil zich van zichzelf bevrijdt, namelijk van de wil tot leven in hemzelf, 
die zoals gezegd op een illusie berust. En omdat de wil in elk individu geheel en 
ongedeeld aanwezig is, wordt door de individuele afwijzing van de wil eigenlijk de 
hele wereld verlost - die afwijzing is welterlösend (WWV 1,65 p.450). Het gaat dus 
allerminst om een louter individuele gebeurtenis. 

10. Noodlot en geluk 

We kunnen nu begrijpen waarom Schopenhauer de afwending van het leven, door 
toedoen van de wil, als het "ware doel van het leven" beschouwt ( WWVÏl,49 p.745, 
zie §1): door deze daad komt de wil pas tot zijn authentieke bestaan, bevrijd van alle 
schijn die eigen is aan het principium individuationis. Maar in §1 hebben we gezien 
dat Schopenhauer deze opvatting over het levensdoel stelt tegenover de gangbare, 
zelfs 'aangeboren' opvatting, namelijk dat geluk het doel van het leven is. Deze 
tegenstelling kwam in de vorige paragraaf niet tot haar recht, omdat de asceet werd 
voorgesteld als iemand die juist afziet van elk geluksstreven en alle eigenbaat. Maar 
is zijn daad wel louter negatief? De volgende passage doet anders vermoeden: wij 
streven "er met alle krachten naar ons een zeker en aangenaam leventje te 
verschaffen, waardoor wij onze wil steeds vaster aan het leven ketenen. De asceten 
handelen omgekeerd: zij maken hun leven met opzet zo arm, hard en vreugdeloos 
mogelijk, omdat zij hun ware en laatste welzijn voor ogen hebben" ( WWV 11,49 
p.748). In dit contrast tussen het gewoonlijke geluksstreven en het uitzonderlijke 
leven van de asceten lijken de laatsten veel beter af te zijn. 

Het leven van de heilige of de asceet komt zo in een ander daglicht te staan. De 
afwijzing van de wil tot leven kan weliswaar alleen met veel pijn en strijd tot stand 
komen, omdat alles wat vanuit het natuurlijke standpunt als aangenaam geldt moet 
worden opgegeven. Maar wie daarin slaagt wacht een grote beloning. Juist de 
volmaakte onverschilligheid jegens het leven en de wereldse goederen brengt rust en 
zaligheid, als de bloei die volgt op de voortdurende strijd met de wil tot leven 
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(WWVl,68 p.484). Dan ervaart de asceet de "volledige zeestilte van het gemoed", 
de "ware hemelse rust" (WWV 1,71 p.507). Schopenhauer gebruikt voor deze 
toestand de Indische term 'nirwana', als ook het begrip 'niets', niet te verstaan als een 
absoluut niets, een nihil negativum, dat een abstractie van de rede is, maar als 
relatief niets, een nihil privativum, en wel het niet-zijnde; waar de wereld van 
individuele zijnden als waan wordt doorzien blijft immers 'niets' meer over ( WWV 
1,81 p.505). Dit niets, zozeer verafschuwd door degenen die het leven willen, blijkt 
het 'ware en laatste welzijn' mogelijk te maken: als we naar degenen kijken die de 
wereld hebben overwonnen zien we in plaats van alles waarin "de levensdroom van 
de willende mens" bestaat - het rusteloze gedrang en gejacht, de voortdurende 
overgang van wens naar vrees en van vreugde naar leed, de nooit bevredigde en 
nooit wegstervende hoop - "diepe rust, onverstoorbaar vertrouwen en vrolijkheid", 
die horen bij de toestand waarin alleen het inzicht is gebleven, maar de wil 
verdwenen ( WWVIJl p.507). 

Dit contrast wordt door Schopenhauer nog op een andere manier aangezet: terwijl 
hij op het niveau van het natuurlijke geluksstreven het bestaan van een summum 
bonum ontkent, heeft hij er geen bezwaar tegen om de onverstoorbare tevredenheid 
die de totale zelfophefïing en zelfafwijzing van de wil met zich meebrengen "het 
absolute of het hoogste goed" te noemen, zij het in figuurlijke zin; deze tevredenheid 
is het "enige radicale geneesmiddel voor de ziekte, waartegen alle andere goederen, 
namelijk alle vervulde wensen en al het bereikte geluk, alleen maar verzachtende 
middelen en pijnstillers zijn (WWV 1,65 p.450). Schopenhauer schroomt evenmin 
om hier, in aansluiting bij de christelijke terminologie, van 'wedergeboorte' en 
'genade' te spreken ( WWVIJQ p.499). 

Dit 'hoogste goed' bestaat in de totale afwezigheid van leed. De verlossing van het 
kwaad komt neer op een verlossing van het lijden. Volledige Entsagung houdt 
immers in dat de begeerten van hun pijnlijke angel worden ontdaan, en dat voor al 
het lijden de toegang wordt afgesloten ( WWV 1,68 p.470). Maar mogen we dit 
'hoogste goed' dan ook, zoals Aristoteles deed, opvatten als het laatste doel van de 
askeet? Die heeft immers "zijn ware en laatste welzijn" voor ogen. Schopenhauer 
waarschuwt weliswaar dat hij het begrip 'hoogste goed' hier alleen in figuurlijke zin 
van toepassing acht, maar hij lijkt toch te bedoelen dat de rust van het niets het 
eigenlijke doel is, dat uitgaat boven de morele goedheid via welke het wordt bereikt. 
Het niets zweeft "als het laatste doel achter alle deugd en heiligheid" (WWVIJl 
p.508). Schopenhauer spreekt ook van de "overgang van deugd naar ascese': "het is 
voor een mens dan niet meer genoeg anderen gelijk zichzelf lief te hebben en 
evenveel voor hen te doen als voor zichzelf, maar er ontstaat in hem een afschuw 
van het wezen waarvan zijn eigen verschijning de uitdrukking is, dus een afschuw 
van de wil tot leven, de kern en het wezen van de wereld waarvan hij de 
jammerlijkheid doorziet" ( WWV 1,68, p.470). Met andere woorden, de askeet 
overstijgt het domein van de zedelijkheid, om zijn "ware en laatste welzijn" mogelijk 
te maken. Als Schopenhauer in zijn college opmerkt dat aan de intrede van de 
toestand van willoosheid altijd uitingen van de grootste mensenliefde voorafgaan 
(MS p.230), dan bedoelt hij ook echt voorafgaan. Zedelijke goedheid is voor hem 
geen einddoel maar een tussenstadium, op weg naar het ware einddoel, de 
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verlossing, de rust van het niets. Waar niets is, is ook geen moraal. Het domein van 
de moraal is, zoals Aristoteles al had aangegeven, het domein van het natuurlijke 
leven, dat zich kenmerkt door het bestaat in nastreven van genot en mijden van pijn. 
Waar geen lijden meer is, houdt ook het medelijden op. Ook medelijden is nog een 
drijfveer, zoals we in de vorige paragraaf hebben gezien, en hoort dus thuis in het 
domein van de wil en het handelen. We moeten constateren dat voor Schopenhauer 
het hoogste doel dat in het mensenleven kan worden bereikt jenseits von Gut und 
Böse is. 

Mogen we dan zeggen dat asceten omwille'van hun laatste welzijn heilig worden, 
zich reinigen van het kwaad, dus uit een soort slimme berekening? Dan zou ook de 
afwijzing van de wil tot leven nog te vatten zijn onder een soort geluksleer die, zoals 
elke geluksleer, een optimistische en egoïstische levenshouding veronderstelt. Maar 
daarvan kan geen sprake zijn. In Schopenhauers negatieve eudemonologie van de 
Aphorismen ging het om een minimalisering van de pijn, op grond van wijs inzicht 
en berekening. Vanuit het 'hogere, metafysisch-morele standpunt wordt die 
benadering juist afgewezen. De morele deugdzaamheid van de heilige kan daarom 
niet louter een middel zijn tot een ander doel - zoiets is alleen denkbaar binnen de 
egoïstische levenshouding. We moeten veeleer denken aan Kant, voor wie 
'zaligheid' een bijprodukt van de volmaakte zedelijke daad, een 'onbedoeld', maar 
daarom niet minder aangenaam gevolg van dat handelen (hoofdstuk I §5). Als 
Schopenhauer het summum bonum aanduidt met het Griekse telos ( WWV 1,65 
p.450) moeten we dus niet zozeer denken aan een doel waarop men welbewust mikt 
(Grieks: skopos) maar aan telos in de zin van voleinding of afronding. Wie deze 
toestand van rust bereikt heeft zijn leven volledig afgerond, heeft zijn "bestemming' 
gevonden, om met Kant te spreken. Er bestaat dan ook een wezenlijk verschil tussen 
de twee doelen die Schopenhauer tegenover elkaar stelt: geluk en de afwending van 
het leven (zie §1). Het eerste is een doel waar de mens welbewust zelf uit alle macht 
naar streeft, het tweede een doel dat alleen kan worden bereikt door dit strevende 
'zelf juist te verloochenen. 

Deze twee doelen kunnen in één mens verenigd zijn. Bij de heilige of askeet was 
dat niet zo duidelijk, omdat Schopenhauer hem voorstelt als een zeer uitzonderlijk 
iemand, aan wie het egoïstische geluksstreven vreemd is (terwijl er genoeg heiligen 
zijn die pas later tot inkeer zijn gekomen). Maar in het leven van gewone mensen 
speelt die dubbelheid voortdurend een rol. Schopenhauer heeft het over "het 
wonderlijke en tweeduidige karakter van ons leven", waarin "twee elkaar diametraal 
tegenovergestelde basisdoelen elkaar voortdurend kruisen: dat van de individuele 
wil, gericht op chimerisch geluk, in een efemeer, droomachtig, bedrieglijk bestaan 
[...]; en dat van het noodlot, dat duidelijk genoeg is gericht op de vernietiging van 
ons geluk en daardoor op mortificatie van onze wil en opheffing van de waan, die 
ons in de banden van deze wereld geketend houdt" ( WWFII.50 p.749). 

Dit is misschien wel Schopenhauers treffendste en evenwichtigste beschrijving van 
de condition humaine, juist omdat zij ook recht doet aan het natuurlijke streven 
naar geluk. Tegenover dat streven stelt hij dan de gedachte van het noodlot, dat een 
centrale plaats inneemt in zijn werk. Het vierde boek van deel I van zijn hoofdwerk -
over de aanvaarding en de afwijzing van de wil tot leven - heeft naar zijn eigen 
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zeggen als enige bedoeling de beschouwing van "het innerlijke en wezenlijke 
noodlot van de wil" in het menselijk bestaan, al komt dit noodlot in zwakkere vorm 
ook al in het dierenleven tot uiting: ook daar zien we dat al het leven lijden is 
( WWVI,56, p.389). Het noodlot, dat ons steeds onder neus wrijft dat leven lijden is, 
drijft ons naar ons eigenlijke levensdoel, tegen ons naar geluk strevende 'zelf in. Het 
noodlot en de loop der dingen, schrijft Schopenhauer, zorgen beter voor ons dan wij 
zelf, doordat ze steeds weer nieuwe doornen strooien over ons pad, en "ons het 
heilzame lijden, het panakeion [universele geneesmiddel] van onze jammer, 
aanreikt" ( WWVll,49 p.748-9). 

Het gaat hier om de tegenstelling tussen de werkelijkheid en illusie: het noodlot, de 
onvermijdelijke loop der gebeurtenissen, ondermijnt telkens weer de 'aangeboren' 
illusie die ten grondslag ligt aan het streven naar 'chimerisch' geluk, namelijk dat wij 
bestaan om gelukkig te zijn en dat de wereld voor zo'n gelukkig bestaan is ingericht. 
Het noodlot stuurt aan op volledige desillusie, als de voorwaarde voor de afwending 
van de wil van het leven. De mens is "bestemd' tot zelfverlossing, niet door een of 
andere transcendente voorzienigheid, als iets dat buiten hem staat, maar door zijn 
eigen diepste wezen - zijn noodlot is immers het noodlot van de wil zelf. De 
desillusie is zelf geen object van streven, maar dringt zich op, door de les die het 
leven leert. Alleen het leven van degene die zich desondanks weet vast te klampen 
aan de illusie blijft onvoltooid. 

Zo zien we dat het 'ware doel' van het mensenleven, de afwending van het leven 
zelf, niet slechts een zaak is van een paar zonderlingen, maar van alle mensen, al is 
de verlossing bij hen minder radicaal. Er blijkt nog een tweede weg te zijn die naar 
verlossing leidt, en die door Schopenhauer in navolging van Aristoteles wordt 
aangeduid als deuteros ploui1'. Het is de weg van het lijden als zodanig, "zoals dat 
door het noodlot wordt opgelegd", dat wil zeggen van het "zelf ondervonden, niet 
het louter doorziene lijden", en resignatie wordt veel vaker langs deze weg bereikt, 
vaak pas bij het naderen van de dood {WWV\,(&, p.485). Resignatie is dan de 
plotselinge zelfinkeer en zelfverloochening die optreedt nadat men op de rand van 
vertwijfeling heeft gestaan; alles wat men tevoren met de grootste heftigheid wilde, 
ontzegt men zich nu in onaanvechtbare rust, zaligheid en verhevenheid; dit kan 
soms zelfs gebeuren bij mensen die heel slecht waren (ib.). Al het lijden heeft immers 
een heiligende kracht (WWVI,68 p.489). De heiligen of uitverkorenen bewandelen 
voor de zelfverlossing de smalle, moeilijke weg van het inzicht, en van de daarop 
gebaseerde toeêigening van het lijden van de hele wereld; maar veel vaker bewandelt 
de mens een tweede weg, namelijk de weg van loutering door het leed dat hun leven 
met zich mee brengt; het is de "weg van de zondaren, zoals wij allen zijn" ( WWV 
11,49 p.748). 

Het leven doet zich dan voor als een louteringsproces, waarin de pijn het 
reinigende loog is en waarin, na voltooiing, immoraliteit en slechtheid als slakken 
achterblijven (WWV 11,49 p.750). De deuteros pious is op zichzelf dus niet van 
morele aard; zij leidt alleen tot goedheid in de zin dat de slechtheid wordt 
geëlimineerd - wie niets meer begeert heeft ook geen slechte begeerten meer. 
Schopenhauer verzet zich juist uitdrukkelijk tegen de gedachte dat morele 
volmaaktheid het laatste doel van het mensenleven is. "De gangbare, protestantse 
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opvatting dat het doel van het leven uitsluitend en onmiddellijk in de morele 
deugden ligt, dus in de uitoefening van gerechtigheid en mensenliefde, verraadt haar 
ontoereikendheid alleen al doordat onder de mensen zo erbarmelijk weinig 
werkelijke en zuivere zedelijkheid wordt aangetroffen" (WWV 11,49 p.749). Snode 
zelfzucht, grenzenloze gierigheid, welverborgen schurkerij, giftige nijd en duivels 
leedvermaak heersen zo algemeen dat de kleinste uitzondering daarop al met 
bewondering wordt ontvangen; kortom, in de "zo buitengemeen zeldzame en 
zwakke sporen van moraliteit" die worden aangetroffen kan het doel van ons 
bestaan niet liggen - dat ligt juist in de hele omkering van ons wezen (ib.). 

Uit deze passage - die een impliciete kritiek bevat op Kants gedachte van de 
zuivere zedelijkheid als de bestemming van de mens - blijkt nogmaals hoe 
betrekkelijk de rol van de moraal in Schopenhauers filosofie is, zelfs vanuit zijn 
'hogere', metafysisch-ethische standpunt. De verlossing van de deuteros plous 
geschiedt niet via het medelijden met anderen, de basis van alle zedelijkheid, maar 
via het eigen lijden, dat het gevolg is van het eigen, egoïstische streven naar geluk. 
Deze verlossing komt erop neer dat men wordt bevrijd van de 'aangeboren dwaling' 
dat we bestaan om gelukkig te zijn, en daarmee ook van het geluksstreven zelf. "De 
illusies, die hersenschimmen als hoogst wenselijke goederen voorstellen, 
verdwijnen," schrijft Schopenhauer, "en in hun plaats treedt het inzicht in de 
nietigheid van alle aardse goederen" (WWF 11,49 p.747). De dingen in de wereld 
worden ontdaan van de illusoire waarde die de mens er zelf aan heeft toegekend. 
Maar dat deed hij juist in zijn streven naar geluk; op het niveau van het 
levensbehoud zijn de dingen allerminst illusoir. 

Deze tweede vorm van verlossing heeft dus een partieel karakter, omdat zij niet 
reikt tot het niets zelf. Van een doorschouwing van de metafysische waan van het 
phncipium individuationis is hier geen sprake, alleen de 'surplus-waan' van het 
chimerische geluksstreven wordt doorgeprikt, de waan dat de mens zijn leven 
waarde kan geven door er een gelukkig leven van te maken; een gelukkig bestaan 
zou er immers een zijn waaraan we omwille van dat bestaan zelf hechten, zodat het 
te prefereren is boven niet-bestaan (AL inl. p.343). Maar al is deze verlossing minder 
radicaal dan de ascetische, toch is het ware levensdoel in essentie bereikt, en is het 
leven voltooid. Juist het besef dat het leven géén waarde heeft, en nooit kan krijgen, 
geeft paradoxaal genoeg toch weer een zekere zin of waarde aan het leven. In een 
dialoogje tussen een mens en de wereldgeest laat Schopenhauer de mens opmerken 
dat hij niet kan bevatten hoe louter üjden het loon kan zijn van zijn bestaan. "Ik 
weet het," zegt de wereldgeest, en dan, zonder dat de ander het kan horen: "Moet ik 
hem zeggen dat de waarde van het leven juist hierin bestaat dat het hem leert het 
niet te willen?! Tot deze hoogste inwijding moet eerst het leven zelf hem 
voorbereiden" (PPÏI, §172, p.349). 

We kunnen vermoeden dat de deuteros plous volgens Schopenhauer niet mogelijk 
is zonder het illusoire streven naar geluk. Juist omdat de meeste mensen alleen al op 
grond van hun karaktergesteldheid nooit in staat zouden zijn tot de moeilijke weg 
van de volledige zelfverloochening moet hun verlossing wel bestaan in het doorzien 
van de extra illusie die hen naar een chimerisch geluk doet streven. Desillusie is niet 
mogelijk zonder voorafgaande illusie. Rousseau en Kant hadden al laten zien welke 
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rol de verbeeldingskracht speelt bij het streven naar geluk: de mens geeft de dierlijke 
tevredenheid met het bestaan op om 'hersenschimmen van geluk' (Kant) na te 
streven. Bij Schopenhauer is die zelfbegoocheling juist een voorwaarde voor 
verlossing: de gewone, in zijn egoïsme gevangen mens moet eerst zijn heil zoeken in 
een droomachtig bestaan, om later te kunnen beseffen dat hij zich jammerlijk heeft 
vergist. Hij moet worden verlost van zijn geluksverlangen. Juist door het najagen 
van illusies, dat telkens weer op een teleurstelling uitloopt, wordt zijn lijden 
vergroot, en wordt het steeds moeilijker de les van het leven in de wind te slaan. 

Het streven naar geluk mag dan een voorwaarde voor de tweedegraads verlossing 
zijn, het geluk zelf is daarvoor juist de grootste belemmering. Hoe meer men lijdt, 
schrijft Schopenhauer, des te eerder wordt het ware doel van het leven bereikt, en 
hoe gelukkiger men leeft, des te verder wordt het uitgesteld (WWV11,49 p.744). 
Volgens deze schijnbaar paradoxale uitspraak is geluk dus wel mogelijk. We moeten 
hier denken aan Schopenhauers eigen omschrijving van geluk, als de "voortdurende 
overgang van de wens naar de bevrediging en vandaar naar de nieuwe wens", indien 
die overgang althans snel verloopt ( WWVl,29, p.218, zie § 5). Voortdurend succes 
bij de bevrediging van zijn verlangens - door handigheid in het verkrijgen van de 
middelen daartoe - is gevaarlijk. Maar dat zou ook moeten gelden voor het 
negatieve geluk dat Schopenhauer in de Aphorismen aanprees, en dat bestaat in de 
minimalisering van het lijden. Want wie op die manier gelukkig wordt heeft 
evenmin behoefte aan verlossing: hij verkeert altijd nog in de waan dat het leven er 
is om gelukkig te zijn. Door zijn lijden te minimaliseren voorkomt hij dat het hem 
kan louteren. Dat moet ook nog gelden voor de wijsgeworden grijsaard die, na 
vergeefs de illusies van zijn jeugd te hebben nagejaagd, zijn geluk in de gemoedsrust 
heeft gevonden. Schopenhauers leer van de negativiteit van het geluk en zijn leer 
van de verlossing lijken elkaar soms dicht te naderen, maar er blijft een wezenlijk 
verschil. De antieke wijsheidstraditie die hij in de Aphorismen als uitgangspunt 
neemt moet hij vanuit zijn andere perspectief afwijzen. Als hij over de cynici schrijft 
dat ze de weg van de Entsagung insloegen om "het doel van alle antieke ethiek, de 
grootstmogelijke gelukzaligheid in dit leven" te bereiken, dan is dat een 
fundamenteel andere Entsagung aan. die van de asceet: de deemoed die wezenlijk is 
voor de laatste is geheel vreemd aan de cynicus, die zich integendeel kenmerkt door 
trots en verachting (WWVII, 16 p. 180-81). Even kritisch is Schopenhauer jegens de 
stoïsche wijsbegeerte, die meent dat men zich door middel van de rede kan 
onttrekken aan de last en het leed van het leven, en zo geluk kan bereiken: deze leer 
kent een innerlijke tegenspraak omdat de volmaakte rust, tevredenheid en 
gelukzaligheid van de stoïsche wijze geheel in strijd zijn met het wezen van de mens 
(WWV 1,16 p.133-4). We kunnen hier een overeenkomst zien met Augustinus' 
kritiek op de aanmatiging van de stoïcijnen. 

Tot slot zij nog opgemerkt dat Schopenhauer in het eerste deel van zijn hoofdwerk 
het voortdurende streven van de mens op een heel andere manier lijkt te verklaren 
dan door de jacht op een illusoir geluk. We trachten, schrijft hij daar, ons noodlot, 
dat ons tot het inzicht brengt dat we zelf de bron zijn van ons lijden, te ontlopen 
door van de ene wens naar de andere te snellen, en zodoende, bij wijze van smoes, 
steeds weer een nieuwe uiterlijke oorzaak voor ons lijden te zoeken. Op die manier 

311 



komen we weliswaar in conflict met ons noodlot, maar worden we verzoend met 
het bestaan (WWVl,57 p.399). In plaats van een jacht (op geluk) is er dan veeleer 
sprake van een vlucht (voor de waarheid). Ook in deze verklaring kunnen we de 
invloed van Pascal herkennen, namelijk van zijn theorie van het divertissement, de 
verstrooiing, waarin ook de verveling, ennui, een hoofdrol speelt. Voor béide 
filosofen onthult de verveling de waarheid omtrent het aardse bestaan, namelijk dat 
dit bestaan zonder waarde is (al is die waarheid bij Pascal betrekkelijk; verveling is 
de grondstemming van de mens zonder God). We zijn dan in het domein beland 
dat we in dit boek buiten beschouwing moeten laten. Maar van Pascal kunnen we 
ook leren dat beide benaderingen elkaar niet per se uitsluiten: de menselijke 
bedrijvigheid kan tegelijk als een jacht en als een vlucht worden opgevat.35 Dat zien 
we ook bij Schopenhauer: de illusies die ten grondslag liggen aan het 
geluksverlangen dienen om de ons door het noodlot opgedrongen waarheid te 
ontlopen, maar juist doordat ze telkens als illusie worden ontmaskerd treedt die 
waarheid uiteindelijk aan het licht. 

/ / . Het beschouwelijke leven 

Schopenhauer onderscheidt naast de verlossing via het lijden of het medelijden nog 
een ander soort verlossing, namelijk via de esthetische contemplatie. Zowel de 
"esthetische oproep tot beschouwelijkheid" als de "ethische [oproep] tot verzaking" 
komen voort uit een "van de dienst aan de Wil onafhankelijk en op het wezen van 
de wereld als zodanig gericht kennen" ( WWVI,60 p.409). Maar deze overeenkomst 
mag niet verhelen dat het om heel verschillende zaken gaat. De esthetische 
contemplatie leidt niet tot opgave van elk geluksstreven, maar is zelf nog een vorm 
van geluk, en wel de hoogst denkbare vorm. 

Het esthetische kennen bestaat in de schouwing van de eeuwige Platonische 
ideeën, waarvan de werkelijke objecten doorgaans zeer gebrekkige exemplaren zijn. 
Door de aanschouwing van deze ideeën worden we "plotseling boven de eindeloze 
stroom van het willen" uitgetild; de steeds gezochte rust is opeens vanzelf ingetreden 
en we voelen ons volledig op ons gemak (WWVl,38 p.252-3). "Het is de pijnloze 
toestand die Epicurus aanprees als het hoogste goed en als de toestand van de 
goden: want wij zijn, gedurende dat ogenblik, bevrijd van de snode drang van de 
wil, wij vieren de sabbath van de tuchthuisarbeid van het willen, het rad van Ixion 
staat stil" (WWV 1,38 p.253). Schopenhauer presenteert de esthetische schouwing 
hier inderdaad als een soort verlossing, maar de vergelijking met de 'toestand van de 
goden' maakt al duidelijk dat het daarbij geenszins om resignatie gaat, veeleer om de 
verheffing boven de beslommeringen van het alledaagse leven, waarin men 
dienstbaar is aan de wil. 

Welnu, het genot van de schoonheid - dit zuivere kennen, waaraan al het willen 
vreemd blijft - vormt het "mooiste deel, de zuiverste vreugden van het leven", juist 
"omdat het ons boven het werkelijke bestaan uittilt en ons verandert in belangeloze 
toeschouwers daarvan" (WWV 1,57 p.393). Schopenhauer schrijft ook dat het 
zuivere, wilsvrije kennen "het enige zuivere geluk is, waaraan noch lijden noch 
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behoefte voorafgaat, en dat evenmin noodzakelijk wordt gevolgd door berouw, leed, 
leegte, of tegenzin" (WWV 1,58 p.401). Dit contemplatieve genot is echter geen 
uitzondering op de regel dat alle genot negatiefis. Plato had wel opgemerkt dat juist 
dit genot niet bestaat in de bevrediging van een behoefte, dus de opheffing van een 
voorafgaande pijn (Phil 52a), maar Schopenhauer houdt staande dat het alleen 
berust "op het geheel en al wegnemen van mogelijkheid tot lijden" (PP II, §205, 
p.458). Toch gaat het om een genot dat opzettelijk wordt nagestreefd, zoals blijkt uit 
de rusteloze ijver waarmee geniale individuen volgens Schopenhauer onophoudelijk 
zoeken naar nieuwe objecten die beschouwing waard zijn (WWVl,36 p.240). Het 
nadeel is alleen dat dit geluk niet het hele leven kan vullen, alleen ogenblikken 
daarvan ( WWVI,5S p.401). 

Anders dan bij Plato, Aristoteles of Augustinus kan hier uiteraard geen sprake zijn 
van een goddelijk vermogen, van de toegang tot een hogere, spirituele waarheid. De 
enige voorwaarde is genialiteit, en dan in de eerste plaats de genialiteit van de 
kunstenaar. De schone kunst is bij uitstek het middel om het bereiken van zuiver 
aanschouwelijke kennis te vergemakkelijken: de eeuwige idee treedt in het 
kunstwerk makkelijker naar voren, omdat de geniale kunstenaar, geholpen door zijn 
buitengewone verbeeldingskracht, haar al heeft geïsoleerd van de werkelijkheid, en 
ons door zijn ogen in de wereld laat kijken (WWV 1,37 p.251). Zoals in beginsel 
iedereen in staat is tot resignatie, zijn ook alle mensen in staat tot zuiver 
contemplatieve kennis. Het genie heeft op de anderen alleen de veel hogere graad en 
grotere duurzaamheid van deze kenniswijze voor ( WWVI,37 p.250-1). Het bestaan 
van de meeste mensen ligt nu eenmaal veel meer in willen dan in kennen ( WWV 
I,57p.393). 

Schopenhauer beklemtoont dat het onderscheid tussen het genie en de 
'Normalköpfé alleen kwantitatief is, al bestaat de verleiding om het als een 
kwalitatief onderscheid te zien, omdat gewone mensen geneigd zijn allemaal 
hetzelfde te denken en hetzelfde spoor te volgen (PP 11,53, p.86). Zij vormen, 
vergeleken met het genie, de "fabriekswaar der natuur, zoals zij die dagelijks met 
duizenden tegelijk voortbrengt" (WWV 1,36 p.242). Dit kwantitatieve onderscheid 
berust op de mate van intellectuele begaafdheid. Het wezen van het genie ligt 
weliswaar in de zuiverheid der aanschouwing, maar die zuiverheid zou ondenkbaar 
zijn zonder de hoogste ontwikkeling van zijn intellect: het hele 
voorstellingsvermogen, inclusief dat van de rede, moet in hem een hoge graad van 
volmaaktheid en verfijndheid hebben bereikt (MSch cap.6 p.75). In feite komt zelfs 
de verfijning van de redelijke vermogens tot abstracte kennis - het combineren van 
begrippen en causale relaties - in de orde der ontwikkeling het eerst: bij het genie 
strekt deze grotere volmaaktheid en fijnheid van het kennen zich uit tot het 
vermogen van de onmiddellijke kennis van de aanschouwing, maar veel vaker 
blijven zij beperkt tot de zogenaamde 'hogere zielekrachten', waardoor alleen esprit 
(Geist) en talent ontstaan (ib.). In het genie wordt het niveau van de slimheid 
(Klugheit) overstegen doordat de aanschouwing zich richt op "de edeler en diepere 
kennis" - omdat alleen zij zich richt op de (platonische) Ideeën. Dat is de reden 
waarom er veel meer slimme en geestrijke mensen zijn dan genieën (MSch kap.6 
p.74-5).36 Tot de uitzonderlijke slimmeriken behoren volgens Schopenhauer de grote 
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geleerden, wetenschappers, wiskundigen, historici, staatslieden en veldheren; tot de 
genieën - die dus nog een stap verder gaan - kunstenaars, dichters en "grote 
filosofen", waartoe hij stellig ook zichzelf rekent (MSch kap.6 p.74). 

Hier zien we het cruciale verschil tussen genie en heilige. Genieën hebben een 
uitzonderlijke intellectuele capaciteit, maar om heilig te zijn hoef je niet bijzonder 
slim te zijn; heiligheid berust alleen op een uitzonderlijk vermogen tot medelijden, 
dat in het karakter verankerd ligt. Anders dan heiligheid is genialiteit nog 
verklaarbaar binnen het naturalistische kader. Zij is wel uitzonderlijk maar niet 
tegennatuurlijk. Geniale aanschouwing impliceert geen afzien van geluk, maar 
schenkt juist tot het grootst mogelijke geluk. Dit blijkt ook uit de Aphorismen zur 
Lebensweisheit, waar de glijdende schaal van de verschillen in intellect nog wordt 
benadrukt. Het genie vertegenwoordigt dan de "hoogste geestelijke eminentie" van 
een grotere groep mensen met een "overschot aan intellectuele kracht", die zuivere 
kennis mogelijk maakt (AL II, p.371). Ook hier vinden we weer dezelfde lofprijzing 
van het aan zuivere kennis verbonden genot: alle andere genietingen berusten op het 
streven van de wil, zijn nooit vrij van pijn, en lopen doorgaans uit op teleurstelling; 
in het rijk van de intelligentie echter heerst geen pijn, maar is alles kennis" (AL II 
p.368, noot). Zo bezien is degene die door de natuur in intellectueel opzicht zeer rijk 
is voorzien de gelukkigste mens (AL II, p.372). 

In navolging van Aristoteles en Seneca verbindt Schopenhauer dit genot in de 
Aphorismen met een leven dat zich afspeelt in de rust van de vrije tijd. De "hoge 
intelligentie" bezit het "edelste en kostbaarste op aarde en bezit dienovereenkomstig 
een bron van genietingen in vergelijking waarmee alle andere gering zijn; zodat hij 
van buiten niets anders nodig heeft dan de vrije tijd (Musse) om zich in dit bezit 
ongestoord te verheugen en zijn diamant bij te slijpen" (AL II p.368, noot). Voor 
zo'n leven is het dus nodig gezegend te zijn met 'intellectuele deugden' die, anders 
dan de morele, in de eerste plaats onszelf ten goede komen (AL II p.372). Wie zich 
op de intellectuele deugden richt blijft dus nog gevangen in het natuurlijke egoïsme. 
Schopenhauers contemplatieve genie is een buitenstaander, die zich afzijdig houdt 
van het maatschappelijk gewoel en zich aan zijn eigen superieure geluk wijdt. Hij is 
daarmee verwant aan de figuur van de filosoof bij Plato en Aristoteles. Hun afkeer 
van de massa, hoi poUoi, vinden we terug in Schopenhauers afkeer van de kleine 
burgerman, de Philister, die volgens hem het maatschappelijk leven beheerst. De 
filister is "de mens zonder geestelijke behoeften" (AL II, p.375). We herkennen de 
tegenstelling tussen de hoogbegaafde eenling en de homogene massa: het genie is 
naarstig op zoek naar zeldzame geestverwanten, terwijl "de gewone sterveling, 
geheel vervuld en bevredigd door het gewone heden, daarin opgaat, en dan ook, zijn 
gelijken overal aantreffend, die bijzondere behaaglijkheid in het leven van alledag 
vindt die het genie is ontzegd" (WWI,36 p.240-41). Vergeleken met het genie zijn 
de gewone mensen dus welhaast dieren, die immers "veel meer dan wij door het 
loutere bestaan bevredigd" zijn (PP 11,153 p.321). Van het kwellende, 
onbevredigbare geluksverlangen dat Schopenhauer de mensen elders toeschrijft is 
hier weinig meer te bespeuren. Alles is nu eenmaal betrekkelijk. 
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12. Het genot van de uitoefening van krachten 

Door het positieve geluk van de contemplatie te beklemtonen ondermijnt 
ondermijnt Schopenhauer zijn eigen theorie van de negativiteit van het genot en 
geluk. Dat doet hij bovendien nog op een andere manier. Na Aristoteles hadden 
Rousseau en Kant erop gewezen dat er ook een heel ander soort genot bestaat dan 
het kortstondige aangename gevoel dat gepaard gaat met de bevrediging van een 
wens, namelijk het genot van de uitoefening van krachten of vermogens.37 In het 
eerste deel van zijn hoofdwerk lijkt Schopenhauer daar geen boodschap aan te 
hebben. De inspanning en arbeid die doorgaans nodig is om een gesteld doel te 
bereiken schrijft hij bij aan de debet-zijde van de pijn/genot-rekening, dus als een 
extra vorm van pijn: "Nu is het echter zo moeilijk iets te bereiken en door te zetten: 
elk voornemen wordt geconfronteerd met eindeloze moeilijkheden en inspanningen, 
en bij elke stap stapelen de hindernissen zich op. Wanneer echter alles is 
overwonnen en bereikt, kan toch niets anders gewonnen zijn dat dan men bevrijd is 
van een of ander lijden, of een wens, en het bijgevolg net zo maakt als voor het 
intreden daarvan" ( WWVI,5S p.399-400). Ook hier is de pijnloze toestand de norm: 
het is veel slimmer die toestand zoveel mogelijk in stand te houden dan haar steeds 
weer te verstoren door wensen die alleen met pijn en moeite kunnen worden 
bevredigd, waarna men weer terug is bij af. 

Toch had Schopenhauer eerder in hetzelfde boek al opgemerkt dat "er eigenlijk 
hoegenaamd geen ander genot bestaat dan dat van het gebruik en gevoel van de 
eigen krachten", in een passage waarin hij, à la Rousseau, ervoor pleit het verlangen 
op het vermogen af te stemmen (WWVl,55, p.383). Zo'n inzicht wijst in een heel 
andere richting: in het proces van realisering van een verlangen kan wel degelijk iets 
worden gewonnen, zozeer zelfs dat het bereiken van het gestelde doel daarbij 
verbleekt. Deze gedachte keert later terug in de Aphorismen, waar Schopenhauer 
spreekt van "ons telkens van het gebruik van de eigen krachten afhankelijke genot en 
bijgevolg ons in de veelvuldige terugkeer daarvan bestaande geluk" (AL II p.367). 
Binnen deze nieuwe zienswijze krijgt nu ook verveling een andere omschrijving: zij 
is een "verschrikkelijke stagnatie van alle krachten in de hele mens" (AL II p.362). 

In een korte maar belangrijke beschouwing (nr 17 van hoofdstuk 5 van de 
Aphorismen, Paränesen und Maximen) werkt Schopenhauer deze gedachte nader 
uit. Hij gaat uit van de behoefte aan beweging van ons "innerlijke, geestelijke leven", 
dat ernaar verlangt voortdurend bezig te zijn, met wat dan ook, door denken of 
doen, om te ontkomen aan de verveling. Maar hier benadert Schopenhauer deze 
behoefte aan bezigheid niet langer als de behoefte aan louter tijdverdrijf, als iets 
negatiefs: "Deze aandrift nu moet worden gereguleerd," schrijft hij, "om haar 
methodisch, en daardoor beter, te bevredigen. Daarom is activiteit - iets uitvoeren, 
zo mogelijk iets maken, maar op zijn minst iets leren - onontbeerlijk voor het geluk 
van de mens: zijn krachten verlangen ernaar te worden gebruikt en hij wil het 
resultaat daarvan graag op een of andere wijze waarnemen. Maar de grootste 
bevrediging wordt verkregen door iets te maken, te vervaardigen, of het nu een 
mand of een boek is; dat je een werk dagelijks onder je handen ziet groeien en 
uiteindelijk voltooid ziet worden maakt je direct gelukkig" (AL V(17) p.478-9). 
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Schopenhauer beschouwt deze behoefte "aan planmatige activiteit, aan een of 
andere arbeid" zelfs als de natuurlijke bezigheid van de mens; tijdens een lange 
vakantiereis voelt men zich ongelukkig omdat "men, zonder eigenlijke bezigheid, als 
het ware uit zijn natuurlijke element is gerukt" (AL V(17) p.479). Zo komt hij tot 
een heel nieuwe opvatting van geluk: "Zijn best doen en tegen weerstanden vechten 
is voor de mens een behoefte, zoals het graven voor de mol. De stilstand die de 
volkomen genoegzaamheid van een blijvend genot met zich mee zou brengen zou 
hij niet kunnen verdragen. In het overwinnen van hindernissen ligt het volle genot 
van zijn bestaan. Of ze nu van materiële aard zijn, zoals bij doen en handelen, of 
van geestelijke aard, zoals bij leren en onderzoeken - de strijd ertegen en de 
overwinning maken gelukkig" (ib.). 

De kern van deze theorie, waarin Nietzsches Wille zur Macht zich al 
aankondigt39, is de gedachte dat de krachten van de mens ernaar 'verlangen' te 
worden gebruikt, en dat juist in dat gebruik genot en geluk is te vinden. 
Schopenhauer betoont zich hier schatplichtig aan Aristoteles. Hij verwijst naar diens 
"zeer juiste opmerking [...] dat ieder genot een of andere activiteit, dus de 
aanwending van een of andere kracht vooronderstelt en daarzonder niet kan 
bestaan", en naar diens leer dat het geluk van een mens bestaat in de ongehinderde 
uitoefening van het vermogen dat bij hem op de voorgrond treedt (AL II p.365). 
Maar voor Schopenhauer, denkend binnen het natuurwetenschappelijke kader van 
zijn tijd, is de 'ongehinderde' werkzaamheid van een kracht een feitelijke 
onmogelijkheid. Een kracht kan alleen werkzaam zijn als zij weerstand ondervindt, 
een tegenkracht ontmoet, en het is - zoals we daarnet hebben gezien - juist de 
overwinning van zelfgekozen weerstanden, de oplossing van zelfopgeworpen 
problemen, die het eigenlijke genot oplevert. Die weerstanden of problemen doen 
zich telkens voor als een Schmerz (want elke weerstand of hindernis wordt als 
pijnlijk ervaren), maar dan als een vrijwillig gekozen pijn, die daarom veel 
makkelijker is te dragen dan weerstanden die door een vijandige buitenwereld 
worden opgeworpen. Het gaat er juist om dat de mens zichzelf uitdagingen stelt om 
zijn krachten te kunnen beproeven. Met Aristoteles deelt Schopenhauer overigens 
ook het vooroordeel dat het genot van de overwinning van hindernissen bij uitstek is 
te vinden in intellectuele activiteit: "hoe edeler de aard van het werk, des te groter 
het genot" - maar hij is ruimhartig genoeg om te erkennen dat iedereen het kan 
ervaren, naar de mate van zijn vermogens (AL V(17) p.479). 

Deze nieuwe opvatting van genot en geluk moet niet worden gezien als een breuk 
met de voorgaande, maar veeleer als een aanvulling daarop. Het is de opening van 
een nieuwe dimensie die altijd al besloten lag in de filosofie van de wil tot leven. In 
§2 is al gebleken dat het begrip 'kracht' in Schopenhauers wijsgerig systeem een grote 
rol speelt; de hele natuur is een voortdurend krachtenspel, en alle natuurlijke 
krachten zijn gedaanten van de ene wil. Elke kracht is immers een manifestatie van 
de wil tot leven, en als een kracht ernaar 'verlangt te worden gebruikt' kan dat alleen 
duiden op een streven van de wil zelf. De wil is streven, en streven kan zich alleen 
uiten door middel van een kracht. Tevoren had Schopenhauer echter steeds de 
nadruk gelegd op menselijke krachten of vermogens als louter middelen tot 
bevrediging van verlangens. Nu ziet hij echter in dat ook die krachten zelf weer hun 
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'verlangen' hebben, namelijk om actief te blijven en te groeien, zoals al het levende 
zich kenmerkt door beweging en groei. Overigens zijn er in zijn vroege werk nog 
andere passages die op de nieuwe genotsopvatting vooruit lijken te lopen. 

Vanuit dit standpunt bezien komt het geluksstreven dat in de vorige paragraaf nog 
zo irrationeel scheen te zijn in een heel ander licht te staan: het gaat vaak meer om 
het spel dan om de knikkers, om de weg naar het doel dan om het doel zelf. Wat 
kan worden 'gewonnen' bij de bevrediging van geluksverlangens is het genot dat 
gepaard gaat met een uitdagende activiteit, alsmede de ontwikkeling van de 
betreffende krachten, die weer uitnodigt tot het aangaan van nieuwe uitdagingen. 
Door deze theorie worden de fundamenten van Schopenhauers pessimisme danig 
aangetast, maar zelfs in zijn Aphorismen is haar invloed beperkt: ook daar voert de 
leer van de negativiteit van het genot de boventoon. 

B 

13. De schijn der geschiedenis 

Bij Schopenhauer lijkt de beantwoording van de vraag of het geluksstreven van de 
mens een historische dimensie heeft meteen al op een onoverkomelijk bezwaar te 
stuiten. Zijn filosofie wil uitdrukkelijk a-historisch zijn. Hij beticht de geschiedkunde 
van leugenachtigheid omdat die leert dat er in elke tijd iets anders is geweest, terwijl 
de ware filosofie als onwrikbaar uitgangspunt heeft "dat er te allen tijde geheel en al 
hetzelfde was, is en zal zijn" (WWV 11,38, p.519). De filosofie sluit zich wat dat 
streven betreft aan bij de natuurwetenschap, die ook het onveranderlijke tracht te 
doorgronden. Geschiedkunde is dan ook geen wetenschap in strikte zin. Zij is 
bedrieglijk voor zover zij de schijn van het tijdelijke voor de werkelijkheid houdt. 

Het gaat Schopenhauer om het gelijkblijvende, tijdloze principe van alle 
werkelijkheid, de wil. De vorm waarin de wil als Ding an sich bestaat is de 
eeuwigheid. De scholastici leerden al dat de eeuwigheid geen eindeloze 
opeenvolging in de tijd is maar een nunc stans, een blijvend nu, en dat daarom "het 
nu voor ons hetzelfde is als het Nu voor Adam was", dus dat "er tussen nu en toen 
geen enkel verschil bestaat".42 Schopenhauer zal uiteraard niet ontkennen dat er 
tussen Adam en het stoomtijdperk waarin hij zelf leefde het een en ander is gebeurd. 
Hij bestrijdt niet het bestaansrecht van de geschiedschrijving, maar het bestaansrecht 
van een filosofie die zich baseert op historische gegevens. Geen andere filosoof heeft 
zo hardnekkig volgehouden dat de menselijke geschiedenis zuiver wijsgerig gezien 
geen enkele betekenis heeft: eadem, sed aliter (hetzelfde, maar dan op andere wijze) 
zou het motto van de geschiedenis moeten luiden ( WWFII.38 p.523). 

Schopenhauer heeft het vooral gemunt op de opvatting van zijn aartsvijand Hegel 
en diens volgelingen. De "geestverdervende en verdommende Hegeliaanse 
schijnfilosofie" streeft ernaar de wereldgeschiedenis op te vatten als een planmatig 
geheel, haar "organisch te construeren", zoals haar aanhangers het noemen (WWV 
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11,38 p.520). De poging de geschiedenis "te construeren als een geheel, met begin, 
midden en eind, en met een zinvolle samenhang [is] een ijdel, op misverstand 
berustend streven" ( WWV 11,38 p.523). Daarbij maken de hegelianen zich ook 
schuldig aan een plat optimisme: hun constructiegeschiedenissen lopen steevast uit 
op "een behaaglijke, voedzame, vette staat, met goedgeregelde constitutie, goede 
justitie en politie, techniek en industrie, en hooguit op intellectuele vervolmaking 
[...]" (WWV 11,38 p.512). Zij veronderstellen daarbij een wereldplan waarin alles 
wordt geleid in de richting van "het beste, dat ten slotte werkelijkheid moet worden, 
en een grote heerlijkheid zal zijn" (WWFII,38 p.522). Kortom, zij beschouwen het 
armzalige wereldse geluk als het doel van de wereld, terwijl dat geluk, "zelfs al 
wordt het nog zo door mensen gekoesterd en door het noodlot begunstigd, toch een 
holle, bedrieglijke, broze en treurige zaak is, waaruit noch constituties en 
wetgevingen, noch stoommachines en telegrafen ooit iets wezenlijk beters kunnen 
maken" (ib.). Daarom zijn de hegelianen ook nog slechte christenen, omdat de ware 
geest van het christendom (evenals die van het brahmanisme en het boeddhisme) 
juist blijkt uit het inzicht in de nietigheid van het wereldse geluk (ib.). 

Schopenhauers afwijzing van het hegelianisme strookt dus met zijn uitgangspunt 
dat niet geluk het eigenlijke doel van het bestaan is, maar de afwijzing van de wil tot 
leven, op grond van het besef dat leven lijden is. Hegels bejubeling van wat hij de 
"wereldhistorische individuen" noemt - zoals Alexander de Grote, Caesar of 
Napoleon - is daarom onterecht: 
"De grootste, belangrijkste en gewichtigste verschijning die de wereld kan bieden [is] 
niet de wereldveroveraar maai de wereldverzaker (WWV 1,68 p.477). De gangbare 
geschiedkunde zwijgt over heiligen die de wil tot leven afwijzen en richt haar 
aandacht integendeel op degenen bij wie de aanvaarding van het leven het grootst is: 
het "geweldige willen, de grote hartstochten", vinden we immers bovenal bij de grote 
historische figuren ( WWV\,5%, p.402). 

De status die Schopenhauer de wereldverzakende asceet toekent is ongeëvenaard: 
als de belangrijkste verschijning die de wereld kan bieden is hij in zekere zin ook het 
hele doelvan die wereld. In een opmerkelijke passage uit Parerga undParalipomena 
beschrijft Schopenhauer hoe de wereld, na drie door catastrofen ten onder gegane 
'voorwerelden', ten slotte de mens heeft voortgebracht.43 "De laatste trede nu is die 
van de mensheid," betoogt hij dan. "Zij moet, naar mijn mening, de laatste zijn; 
omdat bij haar reeds de mogelijkheid van de afwijzing van de wil, dus van de 
ommekeer van het hele gedoe, is ingetreden; waardoor vervolgens deze divina 
commedia tot een einde komt. Ook al zijn er dus geen natuurkundige gronden die 
waarborgen dat er niet opnieuw een wereldcatastrofe zal plaatsvinden, dan staat 
toch een morele reden zo'n catastrofe in de weg, namelijk deze dat zij nu doelloos 
zou zijn, doordat het innerlijke wezen van de wereld nu geen hogere objectivatie 
nodig heeft voor de mogelijkheid van zijn verlossing daaruit. Het morele is echter de 
kern, of de grondbas, van de zaak, hoe weinig fysici die alleen maar fysicus zijn 
daarvan ook mogen begrijpen" (PPII,85, p.158). 

De hele evolutie, het proces van de zelfvermeerdering van de wil tot leven, is dus 
gericht op het scheppen van de mogelijkheid tot zelfverlossing van de wil. Met de 
verschijning van de mensheid op het wereldtoneel, als hoogste objectivatie van de 
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Wil, wordt het voor de wil mogelijk zijn voleinding te bereiken: hij verlost zich van 
de wereld (die hij zelf is), door die wereld voor nietig te houden, en haar zo 
vernietigen. In die zin maakt de asceet niet alleen een einde aan de geschiedenis 
maar aan de hele wereld - ook al lijkt, vanuit de beperkte blik waarmee we 
gewoonlijk naar de wereld kijken, alles zijn gangetje te blijven gaan. Deze gedachte 
van verlossing nu is geheel in strijd met Hegels filosofie, die volgens Schopenhauer 
een spinozistisch pantheïsme in travestie is: de wereld is een God, een volmaakt 
wezen, en er is geen verlossing uit deze wereld nodig, omdat er geen betere kan 
bestaan, noch kan worden gedacht; en daarom "hobbelt dat alles werkelijk zonder 
einde, de hele eeuwigheid voort" ( WWVII,28 p.416). 

14. Zondeval en verlossing 

De ascetische zelfverlossing brengt weliswaar een onverstoorbare tevredenheid met 
zich mee die als summum bonum kan worden beschouwd, maar deze toestand lijkt 
geheel buiten de geschiedenis te staan, in plaats van bereikbaar te zijn na een lange 
en moeizame vervolmaking van de menselijke soort. De reden is dat zij voortvloeit 
uit een wezenlijk morele daad. De morele benadering is voor Schopenhauer even a-
historisch als de metafysische, omdat beide in feite samenvallen: de metafysica is 
immers "geconstrueerd uit de stof van de ethiek, de wil" (WTVp.337).44 Dat de 
mens, zoals de hegelianen willen, in staat is tot een "intellectuele vervolmaking" 
ontkent Schopenhauer geenszins; hij voegt er alleen aan toe dat deze vervolmaking 
"inderdaad de enig mogelijke is, omdat het morele in essentie onveranderd blijft", en 
juist het morele "is datgene waarop, volgens de getuigenis van ons innerlijkste 
bewustzijn, alles aankomt: en dit ligt alleen in het individu, als de richting van zijn 
wil" ( t*WyiI,38, p.521). Die richting ligt, hebben we in § 9 gezien, in elk individu 
vast in zijn morele karakter, dat zo individueel en uniek is dat het kan worden 
opgevat als een eigen idee (WWVI,26 p.180, 1,28 p.211). Bij de mens neemt het 
individu, als op een op zichzelf tijdloze idee, de plaats in die de soort bij de dieren 
inneemt: het staat, wat zijn wezenlijke, intelligible karakter betreft, buiten de 
geschiedenis. 

Alleen al daarom kan de historische ontwikkeling van de menselijke soort volgens 
Schopenhauer niet van wezenlijk belang zijn voor de wijsbegeerte. Bovendien heeft 
alleen het individu een "werkelijke, onmiddellijke eenheid van het bewustzijn"; de 
eenheid van de levensloop van het mensengeslacht als geheel berust op een "pure 
fictie" ( W/rH^rFII,38, p.520). Dit is weliswaar gericht tegen Hegel, maar treft evenzeer 
de historische filosofie van Kant. Juist Kant had immers de mogelijkheid van de 
zedelijke volmaaktheid van individuen afhankelijk gesteld van de historische 
zelfvervolmaking van de menselijke soort die hij - bij wijze van analogie weliswaar -
had opgevat als een soort mega-individu. Dat kon hij doen omdat zedelijke 
goedheid in zijn ogen een aangelegenheid van de rede is, en de rede is nu juist dat 
wat in de mens om vervolmaking vraagt. Schopenhauer gaat daar lijnrecht tegenin. 
De basis van de echte moraal is niet de rede maar het medelijden, en dat is noch 
aanleerbaar, noch onderhevig aan historische ontwikkeling. Medelijden, schrijft hij 
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berust niet op vooronderstellingen, begrippen, religies, dogma's, mythen, opvoeding 
of vorming, maar het is "oorspronkelijk en onmiddellijk, ligt in de menselijke natuur 
zelf, houdt juist daarom stand onder alle omstandigheden, en toont zich in alle 
landen en tijden" (GM§ 17, p.252). 

Schopenhauer is zeer fel in zijn kritiek op de moraalfilosofie van de door hem 
anderszins zo bewonderde Kant. Omdat zuiver redelijk handelen onmogelijk is 
roept Kants 'morele utopie', een 'rijk der doeleinden' dat door louter redelijke wezens 
wordt bevolkt, alleen maar om satire (GM §8, p.206). Het hemelsbrede verschil 
tussen beide filosofen komt tot uiting in hun interpretatie van de christelijke thema's 
van zondeval en verlossing. Volgens Kant was de zondeval de gebeurtenis waarin de 
diermens mens werd; pas daardoor werd het hem mogelijk werd een moreel 
bewustzijn te ontwikkelen. Het morele kwaad kwam pas na de zondeval. Die 
historische lezing is aan Schopenhauer niet besteed. Als hij schrijft dat de mythe van 
de zondeval de enige is waaraan hij een metafysische waarheid wil toekennen 
(WWV 11,46 p.679), onttrekt hij haar juist aan de geschiedenis. De mens is, op 
grond van de eeuwige gerechtigheid, altijd schuldig en zondig. Zo lijkt ook de 
noodzaak en de mogelijkheid van verlossing altijd te hebben bestaan. De asketische 
zelfverlossing van de wil is vanuit het tijdloze, metafysische standpunt gezien 
weliswaar een eenmalige apotheose (of veeleer anti-climax), maar daar kan geen 
collectief historisch proces aan ten grondslag liggen, zoals bij Kant (die het woord 
'verlossing' niet zou gebruiken). De mogelijkheid tot verlossing lijkt, als gebaseerd op 
uitzonderlijke karakters (dus op eeuwige ideeën), niet te zijn gebonden aan een 
bepaald stadium van de geschiedenis. Plaats en tijd van hun optreden lijken, in 
principe althans, even onvoorspelbaar te zijn als van Nietzsche's Übermensch® 

De christelijke, door Kant geseculariseerde gedachte van een heilsgeschiedenis is 
Schopenhauer dus geheel vreemd. Jezus Christus is voor hem alleen nog het tijdloze 
symbool van het medelijden en de verlossing, dus van de afwijzing van de wil tot 
leven, zoals Adam, de eerste mens, het tijdloze symbool is van de aanvaarding 
daarvan. Alle heiligen zijn als Jezus: ze nemen de schuld van de mensheid op zich, 
en brengen verlossing van de wereld. 

15. Intellectuele vervolmaking en individualiteit 

Alle historische ontwikkeling en verandering kan dus alleen maar betrekking hebben 
op de vervolmaking van het intellect, niet op het zedelijk handelen, dat als wilsact 
besloten ligt in het karakter. De wil kan, als Ding an sich, nooit onvolmaakt zijn, 
maar het intellect heeft, "als secondair en aan lichamelijke organen gebonden, 
ontelbare graden van volmaaktheid en is überhaupt wezenlijk beperkt en 
onvolmaakt' ( WWVll,l9, p.240). Het wezen van de wil laat geen gradaties toe, "het 
intellect daarentegen kent niet alleen graden van prikkeling, van slaperigheid tot 
luim en geestdrift, maar ook graden van zijn wezen zelf, van de volmaaktheid 
daarvan, die dus trapsgewijze toeneemt, van de laagste, alleen vaag waarnemende 
dieren tot de mens, en daar weer van domkop tot genie. Alleen de wil is overal 
geheel zichzelf. Want zijn functie is van de grootste eenvoud; zij bestaat in willen en 
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niet-wülen, dat met het grootste gemak, zonder inspanning plaatsvindt en geen 
oefening behoeft; terwijl het kennen daarentegen velerlei functies heeft en nooit 
geheel zonder inspanning geschiedt, die het nodig heeft voor het vasthouden van de 
aandacht en het duidelijk-maken van het object, en nog hoger voor het denken en 
overleggen; vandaar is het ook in staat tot grote vervolmaking door oefening en 
vorming" ( WWVll,l9 p.240-1). 

Die vervolmaking kan ook worden gezien als een geleidelijke evolutie in de tijd. 
We moeten hier onderscheiden tussen een biologische ontwikkeling van het 
intellect, dus van dier naar mens, en een historische, van domkop tot genie. In de 
biologische evolutie gaat de verfijning en verscherping van het intellect gepaard met 
een uitbreiding van behoeften: "Hoe gecompliceerder [..] in de opklimmende reeks 
der dieren de organisatie wordt, des te veelvoudiger worden ook hun behoeften, en 
des te veelsoortiger en gespecialiseerder de objecten die geschikt zijn voor hun 
bevrediging, des te verstrengelder en omslachtiger zijn de wegen om deze objecten te 
bereiken, wegen die nu allemaal moeten worden gekend en gevonden; in dezelfde 
mate moeten daarom ook de voorstellingen van het dier veelzijdiger, preciezer, 
duidelijker en samenhangender worden, zoals ook de spanning, volharding en 
prikkelbaarheid van zijn aandacht groter worden, en bijgevolg moet zijn intellect 
meer ontwikkeld en volmaakt zijn" (WTKFII.IÇ p.238-9). Deze ontwikkeling heeft 
uiteraard de groei van het "cerebrale systeem" als organische basis, met name die 
van de grote hersenen in verhouding tot de kleine (ib.). 

De biologische evolutie vindt bij de mens haar vervolg in een historische, de 
vervolmaking van de rede, zoals die ook volgens alle vorige filosofen plaatsvindt. 
Schopenhauer besteedt daar nauwelijks aandacht aan, omdat zij niet wezenlijk is 
voor datgene waar het hem werkelijk om gaat, namelijk de morele zelfverlossing van 
de wil. Soms lijkt het zelfs of hij denkt dat het intellect van de mens, zodra deze op 
het wereldtoneel verschijnt, al kant-en-klaar is, in al zijn gebruiksmogelijkheden, 
zodat er alleen nog individuele verschillen tussen 'domkop' en 'genie' kunnen 
optreden. 

We hebben echter in Schopenhauers kritiek op Hegel gezien dat hij de gedachte 
van 'intellectuele vervolmaking' als een historisch proces op zich niet verwerpt 
(WWV 11,11 p.521). Deze gedachte strookt ook met zijn indeling van de 
geschiedenis in tijdperken. Op die indeling legt hij begrijpelijkerwijs weinig nadruk, 
vanwege zijn devies eadem, sed aliter. Maar in feite onderkent Schopenhauer een 
soortgelijke ontwikkeling van de mensheid als we bij de vroegere filosofen hebben 
aangetroffen: uit het wilde stadium komt, via het pastorale en agrarische stadium, de 
stedelijk-burgerlijke samenleving voort, waarin, dankzij de grote toename van luxe 
en algemene welvaart, ook 'hogere' cultuur (kunst, wetenschap, filosofie) en 
zedelijke (zij het louter uiterlijke) verfijning mogelijk worden. 

Kunnen we aannemen dat er in het wilde stadium al genieën waren? 
Schopenhauer hamert erop dat er binnen de mensheid van zijn eigen tijd grote 
verschillen zijn in intellectuele begaafdheid. Er worden maar weinig genieën 
geboren. Tegenover die zeldzame gevallen staat de "fabriekswaar der natuur", de 
grote massa, die door gebrek aan intellectuele capaciteit slechts bij uitzondering en 
heel kortstondig, in staat is tot een volledig interesseloze beschouwing (WWV1,36 
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p.242). Maar geldt dit grote verschil ook voor vroegere tijden? Dat lijkt onmogelijk, 
als we tenminste aannemen dat de mens ook volgens Schopenhauer - de grote 
naturalist - begon als een nog dierlijk wezen, dat alleen in aanleg mens was. 

Dat Schopenhauer de wilden inderdaad collectief als 'domkoppen' beschouwt 
wordt bevestigd door een passage uit de tekst van een van zijn colleges die hij gaf 
over het eerste deel van zijn hoofdwerk, soms daar iets aan toevoegend (in dit geval 
aan § 26, en met name p.179): "Ja, hoe meer geest de mens heeft, zich boven het 
gewone verheft, des te meer individualiteit van het karakter. Achterlijke volkeren, 
negers, Kalmukken, hebben [die] minder, lijken meer op elkaar. Mensen van genie 
hebben ook meteen meer individualiteit dan de gewone: alles aan hen is 
karakteristiek en individueel - omdat met de toename van het bewustzijn de 
individualiteit toeneemt" (MTVp. 149). Deze volkeren staan dus nog dichter bij de 
dieren, die louter soortwezens zijn.46 Genialiteit werd pas mogelijk in een gevorderd 
stadium van de geschiedenis. 

We moeten deze aan de mate van intellectuele ontwikkeling gebonden 
individualiteit niet verwarren met het morele karakter, dat voor altijd vastligt. Boven 
de individuatie, schrijft Schopenhauer, komt bij de mens nog de individualiteit, het 
individuele karakter of de volledige persoonlijkheid; die uniciteit van elk individu 
komt tot uiting in de fysiognomie en heeft - hoe kan het anders - een fysiologische 
grondslag: bij dieren, die alleen als soortwezen bestaan, zijn de groeven en 
windingen van hersenen veel symmetrischer dan bij mens (MN p. 149-50, WWV 
1,26, p.179). Schopenhauer onderscheidt zelf beide (in elke mens verenigde) vormen 
van karakter: gemein (gemeen, algemeen, dat "wat de hele soort toekomt") zeggen 
we eerder als we het over het zedelijke hebben, gewöhnlich (gewoon, ordinair) als 
het om het intellectuele gaat (AflVp. 150). 

16. Schopenhauers utopie 

In één van de weinige passages waarin de wilden worden genoemd wil 
Schopenhauer aantonen dat er in de geschiedenis eigenlijk niets verandert - eadem, 
sed aliter. Het leven van verreweg de meeste mensen, schrijft hij, is een 
voortdurende strijd om het bestaan zelf; de zorg voor het eigen bestaan en dat van 
het nageslacht vult bij de mens doorgaans zijn hele leven, dat ook nog eens door 
talloze gevaren wordt bedreigd: "Zo ging het in de wildernis, en zo gaat het in het 
beschaafde leven; voor hem bestaat geen zekerheid" (WWV 1,51, p.391). Maar in 
feite blijkt er een groot verschil te zijn. In de wilde toestand ging het nog om de 
dwang der natuur, in de beschaafde toestand om de dwang die besloten ligt in een 
onderscheid tussen rijke elite en arme massa. De luxe die de rijke elite zich 
toeeigent, ten koste van de arbeidskracht van de grote massa, is de uiteindelijke 
oorzaak van de "hele onnatuurlijke toestand van de samenleving", van de "algemene 
strijd om aan de ellende te ontkomen" (PP ÏÏ,§125 p.267). Een wezenlijk kenmerk 
van het 'beschaafde leven' is nu juist dat het is gebaseerd op ongelijkheid tussen de 
mensen. De hang naar luxe veroorzaakt armoede en slavernij, "twee vormen, men 
zou bijna kunnen zeggen twee namen, van dezelfde zaak, waarvan het wezen hierin 
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bestaat dat de krachten van een mens grotendeels niet voor hemzelf maar voor 
anderen worden gebruikt; waaruit voor hem deels overlading met arbeid, deels 
karige bevrediging van zijn behoeften volgt. Want de natuur heeft de mens slechts 
zoveel krachten gegeven dat hij, onder matige inspanning daarvan, zijn onderhoud 
kan halen uit de aarde" (PPII,§125, p.266). 

Dat laatste is een voorbeeld van de voorzienigheid en spaarzaamheid van de 
natuur; zoals bij de dieren stemmen ook bij de mens verlangen en vermogen overeen 
(vgl. WWVI,60 p.410; 1,62 p.425, WWVI1,28 p.411). Deze natuurlijke toestand 
heeft echter alleen betrekking op de produktie van zaken die onontbeerlijk zijn voor 
het levensonderhoud. Hij wordt verlaten zodra de ene mens zich met list of geweld 
meester gaat maken van de produkten van andermans arbeid, dus van dingen 
waarmee de krachten van die ander "als het ware vergroeid en vereenzelvigd zijn" 
( WWVl,62, p.418-9). Maar hij geldt ongetwijfeld nog voor de wilden, aan het begin 
van de geschiedenis. Wellicht heeft Schopenhauer ook aan de wilden gedacht als hij 
schrijft dat voor de "natuurlijke mens" evenals voor het dier voortplanting het 
hoogste doel van het leven is: "zijn eerste streven is zelfbehoud; zodra hij echter 
daarvoor heeft gezorgd, streeft hij alleen naar voortplanting van het geslacht: meer 
kan hij, als zuiver natuurlijk wezen, niet nastreven" ( WWI,60 p.412). De wilde zou 
dan, overeenkomstig de mening der vroegere filosofen, de mens zijn die zich nog 
beperkt tot de verrichting van de taken die hem, zoals alle dieren, door de natuur 
zijn opgelegd. 

De ontwikkeling van het intellect gaat, zoals we hebben gezien, gepaard met de 
ontwikkeling van behoeften. De al eerder geciteerde uitspraak dat de mens "zijn 
behoeften, die oorspronkelijk maar weinig moeilijker zijn te bevredigen dan die van 
het dier, opzettelijk [vergroot], om zijn genot te vergroten" (PP 11,153 p.319-20, zie 
§5) mogen we zeker ook in historische zin opvatten. Zij heeft allereerst betrekking 
op de lichamelijke behoeften, die nu uitgebreid worden met allerlei genotmiddelen, 
en ook met 'pracht' en wat daarbij hoort, dus materiële luxe in het algemeen. 
Daarnaast ontwikkelt de mens ook specifiek-menselijke behoeften, gericht op 
specifiek-menselijke genietingen: het genot van eer en de intellectuele genietingen. 
Het hoeft niet te verbazen dat Schopenhauer vooral aan die laatste categorie 
bijzonder belang hecht, gezien zijn lofprijzing van de esthetische contemplatie. 

Over de hang naar materiële luxe daarentegen is hij heel negatief: afgezien van de 
armoede of slavernij van anderen - bij dat laatste moet gedacht worden aan de 
"miljoenen negerslaven" - maakt luxe ook degenen die haar genieten niet eens 
gelukkig, eerder ziekelijk en slechtgehumeurd (PP 11,125 p.267). Daarom, schrijft 
hij, "zou ter verzachting van de menselijke ellende het werkzaamste middel de 
vermindering, ja zelfs opheffing van de luxe zijn" (ib.). Maar dan neemt zijn betoog 
een wending. In deze gedachtengang zit veel waars, merkt hij op, maar hij wordt 
weerlegd door een andere gedachtengang, die wordt bevestigd door de ervaring. 
Wat de mensheid namelijk verliest aan musculaire krachten (irritabiliteit) voor zijn 
noodzakelijkste doelen (doordat sommigen zich daarvoor niet meer zelf hoeven in 
te spannen), krijgt zij geleidelijk duizendvoudig vergoed "door de juist bij deze 
gelegenheid vrijkomende zenuwkrachten (sensibiliteit, intelligentie); want omdat 
deze van een hoger kaliber zijn overtreffen ook hun prestaties die van de eerste 
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duizendvoudig" (PPII.125, p.267-68). 
We vinden hier de reeds door Kant uitgesproken gedachte dat juist door het 

onrecht van de maatschappelijke ongelijkheid de beschaving naar een hoger niveau 
wordt getild. Het gaat Schopenhauer hier uiteraard niet om de morele vervolmaking 
van de mensheid, maar om de mogelijkheid van het grootste geluk, dat van de 
zuiver intellectuele contemplatie. Wanneer mensen altijd maar sober en nijver 
zouden blijven, zou de ontwikkeling van de beschaving tot stilstand komen: "Een 
volk van louter boeren zou weinig ontdekken en uitvinden, maar wie niets 
omhanden heeft zet zijn hoofd aan het werk. Kunsten en wetenschappen zijn zelf 
kinderen van de luxe, en betalen daar hun schuld aan" (PP II, 125 p.268). Hij wijst 
met name op de vervolmaking van de technologie; vooral de machinebouw heeft 
een ongekende hoogte bereikt, dankzij stoommachines en elektriciteit. Door 
machines is er een materiële welvaart ontstaan die door "de afschaffing van alle luxe 
en de invoering van een algemeen boerenleven" nooit had kunnen worden bereikt 
(ib.). 

Het zou zelfs zover kunnen komen, schrijft Schopenhauer, dat de inspanning van 
menskracht vrijwel overbodig zou worden; dan zou zelfs te denken zijn aan "een 
zekere algemeenheid van de geestescultuur", en zouden de zeden kunnen worden 
verfijnd, zodat oorlogen en twisten uit de wereld zouden verdwijnen (PP 11,125, 
p.268-69). Schopenhauer lijkt zichzelf te verloochenen met deze quasi-kantiaanse 
toekomstbespiegeling en haast zich, kennelijk geschrokken, er aan toe te voegen dat 
het niet zijn doel is een utopie te schrijven. Het is echter van belang dat hij hier wel 
degelijk een vooruitgangsgedachte verdedigt, die geheel in de lijn ligt van zijn 
aanprijzing van de vita contemplativa. Hoezeer hij ook wijst op de onderlinge 
verschillen in intelligentie tussen mensen, hij gaat er kennelijk toch vanuit dat ook 
de 'geestescultuur' zich geleidelijk kan verbreiden, zoals ook de materiële luxe dat 
heeft gedaan - de zijden kousen waarmee in de Middeleeuwen een Engelse koning 
indruk maakte op de Franse gezant zijn nu in de klerenkast van elke 
kantoorbediende te vinden (PP 11,125 p.268). Hij wijst er in de Aphorismen ook op 
dat de vrije tijd vrijwel algemeen is geworden, al weten de meesten (nog) niet hoe ze 
die moeten vullen. 

De beschavingsgeschiedenis is dan de geschiedenis van de bevrijding van het 
'zuivere' intellect uit de dienstbaarheid aan de wil. Het intellect is weliswaar "van 
huis uit een tot zure arbeid verplichte manufactuurarbeider, die door zijn 
veeleisende baas, de wil, van 's morgens vroeg tot in de nacht bezig wordt 
gehouden", en daarom is het een "abnormale gebeurtenis" wanneer dat intellect zich 
los weet te maken van zijn natuurlijke bestemming, maar "dat is nu juist de 
oorsprong van de kunst, van de poëzie en van de filosofie, die dus worden 
voortgebracht door een orgaan dat er oorspronkelijk niet voor is bedoeld" (PP 11,50 
p.79). De ontwikkeling van deze 'geestescultuur' vormt het hoogste niveau van de 
historische vervolmaking van het intellect: "Dit zuiver intellectuele leven van de 
mensheid bestaat in haar voortschrijdende kennis door middel van de 
wetenschappen, en in de vervolmaking van de kunsten, die zich beide, generaties en 
eeuwen lang, langzaam voortzetten en waaraan ze hun bijdrage leveren, terwijl ze 
eraan voorbijsnellen. Dit intellectuele leven zweeft, als een etherische toegift, een uit 
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de gisting zich ontwikkelende welriekende damp, boven het wereldse gedoe, het 
eigenlijk werkelijke, door de wil geleide leven der volkeren, en naast de 
wereldgeschiedenis loopt schuldloos en niet met bloed bevlekt de geschiedenis der 
filosofie, der wetenschappen en der kunsten" (PP 11,52, p.86). Vanuit de oorsprong 
bekeken, dus vanuit de norm van de dienstbaarheid van het intellect aan de wil, is 
de 'geestescultuur' een bijprodukt van de geschiedenis, maar vanuit het 'utopische' 
standpunt, dat Schopenhauer zijns ondanks soms inneemt, is zij niet minder dan het 
doel daarvan. De 'levensloop' van de soort blijkt dan ineens wel belangrijk te zijn, 
want hier onderschrijft ook Schopenhauer Hippocrates' adagium ars longa, vita 
brevis. 

17. De groei van het kwaad 

Bij het slot van het laatste citaat kan een vraagteken worden gezet. Is het 
intellectuele leven niet met bloed bevlekt? Op zichzelf mag het misschien schuldloos 
zijn, maar we hebben gezien dat het zich pas kan ontplooien dankzij 
maatschappelijke ongelijkheid, dus dankzij het geweld van sommigen jegens 
anderen. Die ongelijkheid is kenmerkend voor de burgerlijke samenleving of de 
staat, waarbinnen de 'geestescultuur' zich kan ontplooien. Schopenhauer beschouwt 
de staatsinrichting, onder verwijzing naar Hobbes, als een uitvinding van de 
'reflecterende rede', die de "nadelige gevolgen van het algemene egoïsme" verhindert 
voor zover dat langs negatieve weg - namelijk de vrees voor het gezag - mogelijk is 
(GM§14 p.238). Uitgangspunt is daarbij Hobbes' gedachte van de oorlog van allen 
tegen allen, die binnen een ontelbare menigte egoïstische individuen aan de orde van 
de dag zou zijn, indien het egoïsme niet zou worden tegengewerkt door een 
uiterlijke macht of door de echte morele drijfveer (ib.). 

Maar die oorlogstoestand lijkt, zoals we bij Schopenhauers voorgangers hebben 
gezien, eerder kenmerkend te zijn voor de laatste fase van de natuurtoestand, en dan 
nog uit te gaan van de 'sterkeren', die lak hebben aan de natuurlijke gelijkheid. 
Schopenhauer noemt twee mogelijke voorstadia van de staat, ten eerste de toestand 
"van een menigte van elkaar onafhankelijke wilden (anarchie)", ten tweede die van 
"een menigte slaven [...] die naar willekeur door de sterkere man worden overheerst" 
(WWV 1,62 p.428). Die tweede toestand is kennelijk al een later stadium dan het 
wilde, een (feodaal) tussenstadium in de ontwikkeling van de staat, die ontstaat door 
een gemeenschappelijke overeenkomst of verdrag (ib.). 

De staat nu maakt allerminst een einde aan het egoïsme, maar stelt zich juist in 
dienst daarvan: "De staat is [...] zo weinig gericht tegen het egoïsme in het algemeen 
en als zodanig, dat hij omgekeerd juist alleen is ontstaan uit het zichzelf goed 
doorziende, methodisch te werk gaande, van het eenzijdige naar het algemene 
standpunt overstappende en zo door optelling gemeenschappelijke egoïsme van 
allen, en dat hij alleen bestaat om dit egoïsme te dienen [...]. De staat is dus 
geenszins tegen het egoïsme gericht maar alleen tegen de nadelige gevolgen van het 
egoïsme, die uit de veelheid van egoïstische individuen wederzijds voortspruiten 
voor hen allemaal en hun welzijn verstoren, een welzijn dat juist het doel van de 
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staat is" ( WWV 1,62 p.430). Met instemming haalt Schopenhauer hierbij een 
uitspraak van Aristoteles aan: "het doel van de staat is 'goed leven' (eu zèii), dat wil 
zeggen het gelukkig en mooi leven" (ib.).47 Egoïsme blijft het uitgangspunt: de 
burger bevordert het welzijn van allen, omdat hij zijn eigen welzijn daarin ziet 
begrepen' ( WWVIJS2 p.435). 

Ook volgens Schopenhauer is het streven naar geluk dus pas goed mogelijk binnen 
het kader van de staat, de civiele samenleving. De wilden hielden zich nog aan de 
hun door de natuur opgelegde taken, zelfbehoud en behoud van de soort. Egoïsme 
was nog beperkt tot de sfeer van het zelfbehoud, en werd gematigd door de 
noodzaak van voortplanting. Pas in de burgerlijke samenleving is er sprake van een 
planmatig egoïsme, de 'eigenbaat', op grond waarvan het individu individualist 
wordt: dan gaat het streven uit naar "de grootst-mogelijke som van welzijn", naar 
"elk genot waartoe hij in staat is", en poogt het om "waar mogelijk in zichzelf nog 
nieuwe vermogens tot genieten te ontwikkelen" (GM§14, p.236). 

Dit geldt overigens evenzeer voor de intellectueel hoogbegaafde of zelfs geniale 
buitenstaander die, zoals we in § 11 hebben gezien, zijn leven inricht met het oog op 
zijn eigen geluk en steeds op zoek is naar nieuwe genietingen. Het verschil is dat hij 
zijn geluk vindt in de werkelijkheid der ideeën, en niet een 'chimerisch geluk' 
najaagt. Bij dat laatste moeten we denken aan de "noch natuurlijke, noch 
noodzakelijke" behoeften in de indeling van Epicurus, behoeften die eindeloos zijn 
en waarvan de bevrediging heel moeilijk is (AL III p.378). Schopenhauer noemt als 
voorbeeld de behoefte aan luxe, aan pronk en glans; in het algemeen aan rijkdom en 
roem: "De rijkdom lijkt op zeewater: hoe meer je ervan drinkt, des te dorstiger word 
je. - Hetzelfde geldt voor de roem" (AL III, p.379). Ongetwijfeld verkeerden de 
wilden volgens Schopenhauer nog niet in de ban van de zulke illusoire behoeften 
(zoals ze evenmin in staat waren tot contemplatief genot). Die zijn juist kenmerkend 
voor de burgerlijke samenleving, zoals Rousseau en Kant al hadden opgemerkt. 

Ook bij wat in § 9 over de strijd tussen egoïstische individuen is opgemerkt moet in 
de eerste plaats worden gedacht aan de burgerlijke maatschappij, waarin het 
egoïsme zijn hoogtepunt kan bereiken. Deze strijd wordt nog gevoed door de 
algemene jaloezie op andermans geluk: "een indirect, maar zeker bewijs dat mensen 
zich ongelukkig voelen, en het derhalve zijn, levert - ten overvloede - ook nog de 
allen inwonende grimmige afgunst die, in alle levensomstandigheden, wordt 
opgewekt naar aanleiding van alles waarin een ander maar bevoordeeld kan zijn, en 
die zijn gif niet kan vasthouden. Omdat zij zich ongelukkig voelen, kunnen de 
mensen de aanblik van een vermeend gelukkige niet verdragen [...]" (WWF 11,46 
p.677). Alle afgunst is, zoals Rousseau al had opgemerkt (zie het slot van § 9, 
hoofdstuk 6), gebaseerd op de misvatting dat geluk iets positiefs is en alleen door de 
bevrediging van verlangens kan worden bereikt: "want de genietingen zijn en blijven 
negatief: dat zij gelukkig maken is een waan die door de afgunst wordt gekoesterd, 
tot haar eigen straf' (AL V(l) p.443). 

Bij zijn reeds geciteerde constatering dat "snode zelfzucht, grenzenloze gierigheid, 
welverborgen schurkerij, giftige nijd en duivels leedvermaak" algemeen heersen 
(WWV 11,49 p.749) dacht Schopenhauer zonder enige twijfel aan de burgerlijke 
samenleving waarin hij zelf leefde. Dat de ergste vijand voor de mens de mens zelf 
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is, en dat hij zelf de voornaamste bron is van het leed dat hem treft - stellingen die 
Schopenhauer samenvat met het homo homini lupus van Plautus48 - geldt dus bij 
uitstek voor deze samenleving, waarin in beginsel elk individu tegenover de andere 
staat. De enige rem vormen de macht van de wet en de kracht van de moraal, die op 
de egoïstische mens inwerkt in de mate waarin hij in staat is tot medelijden. 

Maar ook de resterende vijandschap is lang niet altijd openlijk, door toedoen van 
de schijnmoraal die dient om de ware, egoïstische motieven te verdoezelen.49 

De mens heeft het vermogen tot veinzerij ( Verstellung), dat pas met de rede optreedt 
en dus niet voorkomt bij de dieren (WWV'1,26, p.179). In het leven van alledag 
komt het egoïsme, "ondanks de hoffelijkheid die men het als vijgeblad voorhoudt", 
steeds om de hoek kijken; hoffelijkheid is de "conventionele en systematische 
loochening van het egoïsme in de kleinigheden van het dagelijks verkeer en is [...] 
erkende huichelarij, die niettemin wordt vereist en geprezen, omdat het egoïsme zo 
akelig is dat men het niet wil zien hoewel men weet dat het er is - zoals men 
weerzinwekkende voorwerpen minstens door een gordijn bedekt wil weten (GM 
§14, p.237-8). De hoffelijkheid is uitgevonden om te verbergen dat we anderen 
primair als middel voor onze eigen doeleinden gebruiken; anderen als werktuig te 
beschouwen ligt bijna in de natuur van de menselijke blik (GM§8 p.203). 

De intellectuele vervolmaking volgt binnen de burgerlijke samenleving dus twee 
sporen: enerzijds dat van de 'geestes-cultuur', het zuivere, contemplatieve intellect of 
de theoretische rede, anderzijds dat van de praktische rede, die tot uiting komt in de 
oprichting en inrichting van de staat, en in de slimme manier waarop individuen de 
schijn van maatschappelijkheid ophouden, terwijl ze in feite alleen hun eigen geluk 
nastreven. Maar deze sporen staan niet los van elkaar; de genialiteit, het toppunt 
van theoretisch intellect, lijkt alleen mogelijk te zijn op grond van de ontwikkeling 
van de slimheid van de egoïstische mens. Genialiteit vooronder-stelt slimheid, 
hebben we in § 11 gezien; de grote hoeveelheid van "slimme, geestrijke mensen" is 
het reservoir waaruit heel af en toe het zo zeldzame genie kan ontstaan (MSch p.74). 
Bovendien kan de 'geestescultuur' volgens Schopenhauer alleen opbloeien in een 
welvarende, op materiële luxe en geld gerichte maatschappij, en zo'n maatschappij 
veronderstelt nu juist het geluksstreven van de andere, meer aardse burgers. 

Dit alles, ook Schopenhauers 'utopie' van een verbreiding van de geestescultuur, 
valt nog binnen de naturalistische benadering van het mensdom. Waar geluk het 
doel is, is het verlossings-perspectief afwezig - wat dat betreft verschilt zijn toekomst
visie niet van de door hem zo verfoeide hegeliaanse. Maar hoe zit het met die 
andere benadering? Staat het 'ware doel' van het leven van de mens, de verlossing en 
de omkering van zijn hele wezen, werkelijk los van de hierboven geschetste 
historische ontwikkeling van het intellect? 

We hebben gezien dat Schopenhauer wat dit betreft elke historische benadering 
afwijst. Dat blijkt ook uit zijn kritiek op Rousseau. Die achtte 'verlossing' pas nodig 
in het historische stadium van de burgerlijke maatschappij, waarin de mens door 
zijn eigenliefde verdorven was geraakt. Rousseau's fundamentele misvatting is dat 
hij "de christelijke leer van de erfzonde en de oorspronkelijke verdorvenheid van het 
mensengeslacht heeft vervangen door een oorspronkelijke goedheid en onbegrensde 
vervolmaakbaarheid van dat geslacht, die alleen door de beschaving en haar 

327 



gevolgen het spoor bijster is geraakt" ( WWVII,46 p.685). Toch kunnen we ook bij 
Schopenhauer eenzelfde historische groei van het kwaad ontwaren, die hij echter 
geheel verklaart door de toename van het egoïsme onder invloed van de 
vervolmaking van de rede. In die zin zou hij haar als louter bijkomstig kunnen 
beschouwen, zoals de rede zelf volgens hem bijkomstig is; de werkelijke morele 
gesteldheid der individuen ligt vast in het karakter, de gerichtheid van de wil. 

Binnen het metafysisch-morele perspectief bezien maakt het ook met uit in welk 
stadium van de geschiedenis het kwaad zich voordoet. Dan geldt aleen de eeuwige 
gerechtigheid, waarin al het kwaad en al het lijden van de hele mensheid - wilde of 
staatsburger - tegen elkaar opwegen. Maar het is, na alles wat we bij eerdere 
filosofen en ook bij Schopenhauer zelf over de menselijke geschiedenis hebben 
geleerd, moeilijk om dit tijdloze perspectief te handhaven. Naarmate het kwaad 
toeneemt groeit ook de drang om zich ervan te verlossen. Het christendom vond 
weerklank in het Romeinse Rijk, een reeds hoogontwikkelde, geïndividualiseerde 
samenleving, waarin volgens toenmalige filosofen, van Seneca tot Augustinus, de 
verdorvenheid van de mens een dieptepunt had bereikt. De asketische heiligen uit 
die eerste eeuwen trokken zich terug in afgelegen oorden, ver van de stedelijke 
beschaving. We kunnen ons ook afvragen of de 'tweede weg' naar verlossing, de 
deuteros plous, wel denkbaar is bij de sober levende, nog op levensbehoud en 
voortplanting gerichte mensen uit de vroegere stadia van de geschiedenis, in de 
wilde of agrarische samenleving. Wie nog niet de illusie van het geluk kent hoeft die 
illusie ook niet op te geven. We kunnen vermoeden dat Schopenhauers 
verlossingsleer was ingegeven door het duistere beeld dat hij zich - onder invloed 
van Hobbes, Rousseau en Kant - had gevormd van de mensen van zijn eigen tijd. 
Wat hij als de tijdloze essentie van het christendom beschouwde was voor hem 
actueler dan ooit. 

Maar daarnaast mogen we Schopenhauers wijsgerige doel-stelling niet vergeten, 
namelijk het expliciteren van een waarheid die volgens hem intuïtief verankerd is in 
de mensheid, maar juist in de Europese beschaving van zijn tijd werd 
verdonkeremaand, zoals ook in de islam en vroeger in het Griekse heidendom. "Als 
doel van ons bestaan kunnen we inderdaad niets anders noemen dan het inzicht dat 
wij er maar beter niet zouden kunnen zijn. Dit is echter de belangrijkste van alle 
waarheden, die daarom moet worden uitgesproken, hoezeer zij ook met de huidige 
Europese manier van denken in contrast staat; terwijl ze toch in het hele niet-
geïslamiseerde Azië de alom erkende grond waarheid is, vandaag de dag niet minder 
dan drieduizend jaar geleden" {WWV 11,48 p.709). Vanuit dit wereldwijde 
perspectief kon Schopenhauer het Europese geluksoptimisme, inclusief de 
'aangeboren' dwaling waarop dat volgens hem berust, inderdaad alleen maar als een 
aberratie van de geschiedenis beschouwen. 
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