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EPILOOG 

1. De ßlosoße van het geluk 

In dit boek heb ik gepoogd de opvattingen van een zevental filosofen over geluk op 
een systematische wijze weer te geven en met elkaar in verband te brengen. Daarbij 
was het uitgangspunt dat geluk voor de betreffende filosofen niet zomaar één van de 
vele onderwerpen is die zij behandelden, maar een centraal hoofdthema in hun 
werk, waarop tal van andere wijsgerig-antropologische thema's betrokken zijn. Dat 
het voor hen inderdaad een centraal thema moet zijn, kan worden afgeleid uit het 
feit dat zij er allen vanuit gaan dat alle mensen van nature naar geluk streven. Die 
gedachte is voor hen zelfs zo vanzelfsprekend dat zij gemakkelijk het karakter van 
een cliché krijgt, waarbij we verder niet stil hoeven te staan en waarover verder ook 
niet veel valt te zeggen. Op deze wijze wordt de gedachte ook vaak door historici 
van de filosofie afgedaan, indien zij al wordt vermeld. Mijn doelstelling was 
daarentegen deze gedachte volledig serieus te nemen, en haar tot leidraad te nemen 
bij de bestudering van de wijsgerig-antropologische denkbeelden der filosofen. Zo 
heb ik getracht in de beschrijving van die denkbeelden aan het thema van het geluk 
(en vooral aan dat van het streven naar geluk) weer de centrale plaats te geven die 
het toekomt. 

Het streven naar geluk vormt het breedste perspectief van waaruit bij de 
betreffende filosofen de wijsbegeerte van de mens als een samenhangende eenheid 
kan worden beschouwd. Deze eenheid en samenhang heb ik trachten aan te 
brengen, ook waar de filosofen dit zelf niet of nauwelijks expliciet hebben gedaan. In 
zo'n onderneming schuilt het gevaar méér samenhang en systeem te willen 
ontwaren dan de filosofen zelf hebben bedoeld. Maar zij leefden en dachten in een 
tijd waarin van een opzettelijk fragmentarisch denken nog geen sprake was: zij allen 
streefden ernaar hun denkbeelden in één systeem te vatten, dat de werkelijkheid als 
een samenhangend geheel kon verklaren, inclusief het leven van de mens. Dit 
streven blijkt wel uit de gemeenschappelijke achtergrond van hun denken, namelijk 
de gedachte van de 'grote keten van het zijn', waarin al wat bestaat een plaats vindt. 

Ik heb niet alleen geprobeerd om de wijsgerige antropologie van de afzonderlijke 
filosofen vanuit dit ene brede perspectief te benaderen, maar ook om hun 
denkbeelden over geluk te beschouwen in het kader van één samenhangende 
traditie, kortweg aangeduid als de 'filosofie van het geluk'. Hierin schuilt hetzelfde 
gevaar, namelijk teveel samenhang te willen zien tussen de denkbeelden van 
verschillende filosofen. Maar ik heb geprobeerd te laten zien dat er inderdaad een 
hoge mate van samenhang is, ook in de waarneming van de filosofen zelf, die - al of 
niet expliciet - teruggrepen en voortbouwden op gedachten van hun voorgangers. 
Telkens namen zij als uitgangspunt van hun mensbeschouwing de ene gedachte dat 
alle mensen van nature als laatste doel van hun handelen hun geluk voor ogen 
hebben. Weliswaar gaat deze traditie al bij Kant en Schopenhauer scheuren 
vertonen, maar de werkelijke breuk komt pas later, zoals we in de laatste paragraaf 
van deze epiloog zullen zien. 
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Wanneer we alleen naar de inhoudelijke opvattingen over geluk kijken - als ze die 
er al op na houden - lijken eenheid en samenhang tussen de denkbeelden van de 
filosofen onderling ver te zoeken. Daarop lag dan ook niet de nadruk in deze studie; 
het ging er in de eerste plaats om na te gaan wat hun gemeenschappelijke 
uitgangspunten waren. Dat betekende een nadruk op de 'formele' kant van hun 
geluksopvattingen. Deze benadering leverde het inzicht op dat geluk door alle 
filosofen werd beschouwd als een duurzame toestand, en wel een toestand van 
genot - of het nu ging om het hemelse geluk dat Augustinus voor de goede mens zag 
weggelegd, of om de aan aardse omstandigheden beantwoordende toestand van een 
duurzaam overwicht van genot op pijn, die reeds door Plato als 'geluk' werd 
beschouwd. Deze bepaling van geluk wordt door de filosofen gepresenteerd als een 
vanzelfsprekendheid, niet zelden met een beroep op het gangbare woordgebruik. 
(Van Dale geeft als (tweede) omschrijving van 'geluk: "de aangename toestand 
waarin men al zijn (aardse) wensen en verlangens bevredigd ziet".) Dat wil niet 
zeggen dat aan het woord 'geluk' geen andere betekenissen worden gegeven, waarin 
het aspect van duurzaamheid minder nadruk krijgt of zelfs geheel afwezig is: zo 
spreken we van 'de gelukkigste dag van mijn leven', van een 'geluk bij een ongeluk' 
of van een 'moment van geluk'. 

Maar de filosofen nemen de duurzaamheid als uitgangspunt van hun denken over 
geluk, en dat heeft verstrekkende gevolgen. Als het inderdaad om een duurzame 
toestand gaat, kan van 'geluk' alleen sprake zijn bij wezens die in staat zijn te denken 
in termen van 'duur', dat wil zeggen bij mensen, die dankzij hun rede beschikken 
over tijdsbewustzijn. Het begrip 'geluk' wordt dan gebruikt in beide richtingen 
waarin de mens het heden (waarin de dieren worden geacht te leven) kan 
overstijgen: verleden en toekomst. Bij een terugblik op een voorbije levensperiode 
kan hij - op grond van een afweging van de hoeveelheid pijn en de hoeveel genot die 
hij gedurende die tijd heeft ervaren - bepalen of hij toen al dan niet 'gelukkig' is 
geweest. Anderzijds kan hij, met zijn blik naar de toekomst gericht, verlangen naar 
een toestand van geluk in zijn verdere leven. Juist dit is het geluksverlangen dat 
volgens de filosofen bij alle mensen aanwezig is, althans voor zover die gewend zijn 
hun eigen leven ook in het perspectief van de toekomst te beschouwen. Daarom 
streven jonge kinderen nog niet naar geluk, evenmin als de mensen uit de Gouden 
Eeuw of de primitieve wilden, die worden verondersteld van dag tot dag te leven. 

Streven naar geluk wordt zo een aangelegenheid van de beramende, berekenende, 
plannende rede. Deze planning heeft niet langer betrekking op het niveau van het 
levensbehoud (en de voortplanting); het eigen leven moet nu niet meer alleen 
worden behouden maar ook zo aangenaam mogelijk worden doorgebracht, dat wil 
zeggen met een zo groot en duurzaam mogelijk overwicht van genot op pijn. Zo 
wordt door de meeste filosofen het streven naar geluk beschouwd als een uitbreiding 
van de natuurlijke zelfliefde (de grondslag van de drang tot zelfbehoud), onder 
invloed van de berekenende rede (alleen Augustinus, die het wereldse 
geluksverlangen herleidt tot een primordiaal spiritueel streven, vormt hierop een 
uitzondering). De naar geluk strevende mens is erop uit zijn eigen leven planmatig 
in te richten, volgens zijn eigen opvatting over het gelukkige leven. De 
toekomstgerichtheid, die op het 'lagere' niveau in dienst staat van het levensbehoud, 
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wordt nu ingezet voor de welbewuste vormgeving van het eigen leven, dat als een 
van andere levens afgezonderd geheel wordt beschouwd. Dit geluksstreven gaat dus 
gepaard met een individualistisch zelfbewustzijn, een bewustzijn van de eigen 
levenstijd, die op eigen initiatief en eigen kracht kan worden 'gevuld'. 

Daarmee tekent zich een apart levensniveau of levensdomein af, boven het 
'dierlijke' niveau waar zelfbehoud en voortplanting nog de primaire taken zijn die 
vervuld dienen te worden. Dit onderscheid in domeinen wordt aangegeven door 
Aristoteles' begrippenpaar zèn en eu zèn, 'leven' en 'goed leven'. Hoe moeilijk het is 
om beide domeinen van elkaar af te grenzen bleek al hieruit dat volgens de filosofen 
veel mensen hun geluk bij uitstek zoeken in het soort genietingen dat gepaard gaat 
met de bevrediging van primaire levensbehoeften. Augustinus wees er al op hoe 
moeilijk, of zelfs hachelijk, het is om hier een onderscheid te maken tussen 
'noodzakelijk' genot en genot dat omwille van zichzelf - dus alleen als 'middel' tot 
geluk wordt gezocht (hoofdstuk 4 § 7). 

Hier wil ik nog wijzen op twee mogelijke opvattingen van 'geluk' op het grensvlak 
tussen beide domeinen, opvattingen die door de in dit boek behandelde filosofen 
doorgaans worden genegeerd, maar die in moderne opinie-onderzoeken 
vermoedelijk hoger zullen scoren dan de geluksopvattingen die door de filosofen aan 
de 'anderen' zijn toegeschreven. Ten eerste de opvatting dat geluk kan worden 
gevonden in werk. Het inzicht dat werk - het ekonomisch productieve werk dat 
primair is gericht op levensbehoud - ook in zichzelf aangenaam en bevredigend kan 
zijn, komt bij geen van de filosofen uitdrukkelijk naar voren. Wel bieden met name 
Aristoteles en Schopenhauer het theoretisch kader waarin dit inzicht een plaats zou 
kunnen vinden: zij wezen er immers op dat niet alleen de bevrediging van 
verlangens genot kan opleveren, maar ook, of zelfs in de eerste plaats, de activiteit 
van leren of maken, de uitoefening van vermogens (hoofdstuk 3 §§ 9-10, hoofdstuk 8 
§ 8). Beiden dachten daarbij vooral aan de contemplatieve activiteit, op grond van 
het antieke vooroordeel tegen ekonomisch produktieve arbeid, een vooroordeel dat 
werd versterkt door de christelijke traditie, die werk opvatte als een straf voor de 
zondeval. Dit vormde een belemmering voor de gedachte dat werk behalve middel 
tot levensbehoud óók doel in zichzelf- en in die zin middel tot geluk - kan zijn, mits 
het de gelegenheid biedt tot uitoefening en ontplooiing van krachten, en het individu 
in staat stelt tot het 'overwinnen van hindernissen', waarin volgens de Schopenhauer 
van de Aphorismen het enige ware geluk voor de mens ligt. 

De andere "blinde vlek' kan worden aangewezen op het domein van de 
voortplanting. Ook dit wordt door de filosofen tot de noodzaak gerekend, zodat zij 
geen oog hebben voor de mogelijkheid dat ook het gezinsleven in zichzelf al 
bevrediging kan schenken. Het ligt voor de hand dit te verklaren door het feit dat de 
meesten van hen zelf dit soort leven niet hebben gekend. Maar we moeten hier ook 
wijzen op de historiciteit van de ontwikkeling van het gezinsleven als een kandidaat 
voor een gelukkig leven. Wellicht is er in de filosofie pas de laatste twee eeuwen 
enige aandacht ontstaan voor zoiets als 'huiselijk geluk', als kern van en basis voor 
het individuele geluk. Het staat echter buiten kijf dat mensen ook voordien 
bevrediging hebben geput uit echtelijke relaties en het grootbrengen van kinderen. 
Het christendom heeft veel bijgedragen aan de acceptatie van het familieleven (al 
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zou Augustinus een geluk dat louter wordt gevonden in relaties met anderen ook 
nog als werelds en dus zondig beschouwen; naastenliefde moet gegrond zijn in de 
liefde tot God, en alleen die mag een bron van geluk zijn). Overigens kan deze vorm 
van geluk worden uitgebreid tot alle vriendschapsrelaties - de algemene noemer 
waaronder Aristoteles de echtelijke band en de relaties tussen ouders en kinderen 
beschouwt. In feite is Aristoteles de enige die in dit verband heeft gewezen op het 
belang van de filia, 'vriendschap of liefde, maar dan primair als middel voor het 
individuele geluk: omdat de mens van nature is gericht op samenleven moet ook de 
gelukkige mens gezelschap hebben, en dus heeft hij vrienden nodig, want het is beter 
om te verkeren met vrienden dan met vreemden (NE 1169b 15-20). 

Het gaat in de beschreven traditie primair om de "zorg voor zichzelf', om het 
eigen geluk, of dit nu op aarde of in het hiernamaals wordt gevonden. Binnen de 
filosofie van het geluk ligt de nadruk op het 'eigen' leven van individuen, die ook 
hun eigen leefwijze kunnen kiezen, op grond van hun eigen mening over geluk. 
Weüswaar wordt deze keuzevrijheid volgens de filosofen beperkt door factoren als 
karakteraanleg of gangbare meningen in de samenleving, maar er blijft toch een 
fundamenteel verschil met de situatie waarin mensen nog geheel zijn gericht op de 
vervulling van hun natuurlijke taken (zelfbehoud en behoud van de soort), en 
waarin verschillen in leefwijze nog worden gedicteerd door de natuurlijke noodzaak. 
Duidelijk blijkt dit individualisme uit de leefwijze van de filosofen zelf, die hun 
geluksideaal nastreven tegen de heersende geluksopvattingen over geluk in. In hun 
aanprijzing van het filosofische leven, als het beste en gelukkigste van allemaal, zien 
we ook al iets van het competitieve, op onderlinge vergelijking berustende element. 
Zelf nemen ze dat alleen waar in de leefwijzen van de 'anderen', en met name van 
degenen die gericht zijn op eer of rijkdom - de twee leefwijzen die het vaakst, en 
bijna altijd samen, worden genoemd. Juist daar laten de filosofen zien hoezeer 
individuen in hun geluksstreven geneigd zijn zich af te zetten tegen anderen, zich 
met elkaar te vergelijken, en - gedreven door jaloezie - zich van anderen te 
onderscheiden. Dit is een thema dat in de hele traditie van de filosofie van het geluk 
voorkomt, en daar een onuitwisbaar stempel op drukt - de pleonexie bij Plato en 
Aristoteles, de 'wedren' van het leven bij Hobbes en latere filosofen. Deze neiging tot 
wedijver is volgens hen wijdverbreid: de meeste mensen vinden hun geluk veeleer in 
het onderscheid dan in de verbondenheid met anderen, meer in jaloezie dan in üefde 
of welwillendheid. 

Het individualisme neemt dan het karakter aan van egoïsme, of van 'eigenliefde', 
zoals het - als vertaling van Rousseau's amour-propre - in dit boek is genoemd, een 
woord dat beter dan 'egoïsme' het onderscheid aangeeft met de natuurlijke 
'zelfliefde', de basis van het streven naar zelfbehoud. Hier ligt dan ook een raakvlak 
tussen de filosofie van het geluk en het andere domein van de ethiek, dat van de 
moraal in engere zin, als de leer van goed en kwaad. Eigenliefde geldt, niet alleen bij 
Rousseau, als de bron van het morele kwaad (of in ieder geval van het morele 
kwaad in de relaties tussen mensen, want volgens sommige filosofen kan er ook al 
sprake van 'kwaad' zijn binnen het individu zelf, in de relatie tussen zijn rede en zijn 
begeerten, zoals blijkt uit de ondeugd van de akolasiabi] Plato en Aristoteles). Het is 
in de praktijk onmogelijk gebleken beide domeinen los van elkaar te beschouwen, 
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zelfs bij Kant, die ze als eerste radicaal van elkaar tracht te scheiden. 

2. De dialectiek van de geschiedenis 

We hebben gezien dat volgens geen van onze filosofen het individualistische 
geluksstreven universeel is en altijd heeft bestaan, hoe vaak hun uitspraken erover 
ook een algemene en altijddurende geldingskracht lijken te hebben. Bij nader inzien 
blijken ze zich allemaal bewust te zijn van het tijd- en maatschappijgebonden 
karakter van hun uitspraken: die gaan in de eerste plaats op voor het soort 
maatschappij waarin zij zelf leven, dat wil zeggen de burgerlijke samenleving, als 
een vereniging van staatsburgers. Deze maatschappij is volgens de filosofen het 
produkt van een historische ontwikkeling; zij werd voorafgegaan door een stadium 
waarin de mensen nog niet in staatsverband leefden, maar in samenlevingen die op 
nog 'organische' wijze groeiden uit de oorspronkelijke samenlevingsvorm, het gezin. 
Maar de bestaande maatschappij wordt door de filosofen niet als eindprodukt 
gezien, veeleer als een tussenstadium, op weg naar een samenleving waarin de best 
mogelijke vormen van geluk worden bevorderd, terwijl de nu bestaande gebreken -
met name de onmaatschappelijkheid en wedijver van de naar hun eigen geluk 
strevende burgers - zullen zijn verdwenen, of in ieder geval aanzienlijk verkleind. 

Dit onderscheid in drie stadia is eigen aan een geschiedopvatting waarin de 
stapsgewijze ontwikkeling centraal staat. Deze ontwikkeling krijgt een dwingend 
karakter doordat de filosofen een verband leggen met de historische ontwikkeling 
van de menselijke rede. De rede moet worden 'uitontwikkeld', alle mogelijkheden en 
vermogens die er vanaf het begin van de mensheid in besloten liggen, moeten ooit 
aan de dag treden, en wel in een vaste en hiërarchische volgorde: de 'hoogste' 
vermogens (theoretisch of zedelijk-praktisch) ontwikkelen zich als laatste. Dit hoeft 
niet te betekenen dat alle individuen in de laatste fase van de geschiedenis die 
hoogste vermogens ook daadwerkelijk zullen bezitten; het is voldoende dat de 
historische mogelijkheid daartoe geschapen is, zoals in elke fase de individuele 
ontwikkeling van de rede wordt begrensd door de stand van haar historische 
ontwikkeling. 

Als Kant spreekt van de "rusteloze en onweerstaanbaar tot de ontwikkeling van de 
in haar gelegde vermogens aandrijvende rede" (M4Mp.55) klinkt daarin weliswaar 
een typische achttiende-eeuwse dynamiek door, maar in feite huldigen alle in dit 
boek behandelde filosofen een dergelijke opvatting. De ontwikkeling van de rede 
kan volgens hen niet zomaar ergens ophouden. Als dat gebeurt is er veeleer sprake 
van een hindernis, een obstakel dat de natuurlijke beweging in de weg staat. In die 
zin moet ook de overgang van het ene historische stadium naar het andere worden 
beschouwd als een 'sprong' die de dreigende stagnering in de ontwikkeling van de 
rede ongedaan maakt, en een ontwikkeling op hoger niveau mogelijk maakt. In de 
voor-burgerlijke samenleving zouden, zo begrijpen we reeds van Plato en 
Aristoteles, noch het leven van de filosoof, noch het op morele deugdzaamheid 
gerichte leven mogelijk zijn. Er moest een nieuwe impuls aan de ontwikkeling 
worden gegeven, en wel door de vorming van de staatsburgerlijke samenleving, die 
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gepaard ging met de ontwikkeling van een stedelijke beschaving. Pas daarin was het 
individualistische geluksstreven mogelijk dat, via een explosieve toename van 
behoeften, de ontwikkeling van de rede in een stroomversnelling bracht. 

Van een zuiver lineaire ontwikkeling is hier geen sprake, veeleer van wat we een 
'dialectische' ontwikkeling zouden kunnen noemen. De 'sprongen' die daaraan 
inherent zijn mogen niet verhullen dat de filosofen vaak heel genuanceerd zijn in de 
beschrijving van de historische stadia, en in de overgang van het ene naar het andere 
stadium allerlei tussenvormen aanwijzen. Ondanks deze aandacht voor de 
geleidelijkheid van het proces blijft het onderliggende historische stramien toch dat 
van de sprong of de kwalitatieve verandering. Dat blijkt uit de im- of expliciet 
gemaakte onderscheidingen van de stadia, waarvan de meest algemene die is tussen 
'natuurlijk', 'onnatuurlijk' en wederom 'natuurlijk', maar dan op het niveau van de 
menselijke rede. Deze termen moeten in relatieve zin worden begrepen. De voor
burgerlijke fase is 'natuurlijk' in de zin dat de mens zich nog houdt aan de taken die 
hem door zijn dierlijke natuur zijn gesteld (wat geenszins verhindert dat hij zijn rede 
al vergaand ontwikkelt, en zodoende al een hoogontwikkelde cultuur of beschaving 
voortbrengt). Het burgerlijke stadium is 'onnatuurlijk' voor zover het zich heeft 
losgemaakt van deze natuurlijke taken en daardoor een overwegend kunstmatig 
karakter draagt - de staat is zelf al een artefact van de rede, zoals ook het 
individualistische geluksstreven dat is, inclusief de meeste behoeften die in dat kader 
ontstaan. De laatste, 'utopische' fase is dan weer 'natuurlijk', voor zover het 
dwangmatige karakter van de bestaande burgerlijke samenleving - dat voornamelijk 
ontstaat door de wedijver van de op illusie gebaseerde eigenliefde - zal zijn 
verdwenen of althans verminderd: door toedoen van de rede zullen eigenbelang en 
algemeen belang een harmonisch verbond aangaan. 

Kant, de filosoof die deze dialectische beweging van de geschiedenis het 
duidelijkst schetst, brengt haar in verband met de dubbele bestemming van de 
menselijke soort: de dierlijke en de zedelijke. De eerste is conservatief, de tweede 
progressief, omdat zij de mens ertoe aanzet zich te beschaven en zijn rede te 
ontwikkelen. Zo ontstaat er een tegenstelling tussen cultuur en natuur, waarbij beide 
aan elkaar afbreuk doen; zij duurt voort "tot volkomen kunst weer natuur wordt, 
wat het laatste doel van de zedelijke bestemming van de mensensoort is" {MAM 
p.58). In de historische tussenfase, waarin we nog verkeren, wordt de dierlijke 
natuur geleidelijk vervangen door 'kunst', als schepping van de rede. Het conflict 
tussen de twee bestemmingen van de mens is het grootst "in de tijd van de overgang 
van de natuurlijke behoefte via de luxe naar de redelijke inrichting van het leven" -
dus in de (onvolmaakte) burgerlijke samenleving {Reû 1454). Maar als de hoogste 
mate van kunstmatigheid is bereikt vindt er een 'dialectische' omslag plaats: 
"volmaakte kunst wordt weer tot natuur" {RefI p.1521).1 Anders gezegd: "De 
natuurmens stemt dan overeen met de rede-mens", namelijk zodra de mens is 
gemoraliseerd en zijn bestemming heeft bereikt (ib.).2 De natuurlijke toestand is dan 
hersteld op het niveau van de zuivere praktische rede. Een dergelijk doel schrijft 
Kant in dezelfde aantekening ook aan Rousseau toe (en terecht, zoals we hebben 
gezien): "Hele bedoeling van Rousseau: de mens door kunst zover te brengen dat hij 
alle voordelen van de cultuur met alle voordelen van de natuurtoestand zou kunnen 
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verenigen. (Rousseau wil niet dat men naar de natuurtoestand moet teruggaan maar 
dat men daarop moet terugkijken; vereniging van de uitersten)". 

Deze dialectische opvatting van de geschiedenis is gebaseerd op het principe van 
de onomkeerbaarheid. In stelling 8 van de Idee spreekt Kant weliswaar van een 
'kringloop' die zich voltrekt volgens een verborgen plan van de natuur, en die zich 
uiteindelijk zal sluiten: we kunnen, schrijft hij, op grond van het weinige dat we tot 
nog toe hebben waargenomen althans met voldoende betrouwbaarheid aannemen 
dat die kringloop zich voltrekt. De term 'kringloop' duidt echter niet op een cyclische 
geschiedopvatting, wel op een 'terugkeer' of 'thuiskomst' van de mensheid, nadat zij 
de hele ontwikkeling van dierlijk tot redelijk wezen heeft doorlopen. Het is een 
terugkeer naar het paradijs, maar dan op het niveau van de volmaakte staat. Kant 
spreekt ook van het 'rijk Gods op aarde', zoals we hebben gezien (Refl 1396, zie 
hoofdstuk 7 § 6). In de Idee herinnert hij aan de voorspelling van het duizendjarig 
rijk in het christendom3: de filosofie kan haar eigen chiliasme hebben (st.8, p.16). 
Het eigene aan de geschiedenis is nu juist haar onherhaalbaarheid en uniciteit, zoals 
Augustinus al had opgemerkt. Maar een einde van de geschiedenis, zoals 
Augustinus dat van "bovenaf laat opleggen door het laatste oordeel, kan Kant 
uiteraard niet aannemen: er moet in de voortschrijding naar het betere altijd nog iets 
te verbeteren overblijven. 

Het gaat wellicht te ver om een dergelijke dialectische beweging ook aan de 
eerdere filosofen toe te schrijven; bij Plato en Aristoteles bij voorbeeld vinden we 
nog geen dialectische noodzaak van overgang naar een 'ideale' samenleving, hoewel 
ze daar beiden een blauwdruk voor leveren. Maar Kants stramien is bij hen toch 
reeds te herkennen. Ook bij hen vinden we al de innerlijke dynamiek van de 
historische ontwikkeling van de rede, die de mensheid aanzet tot steeds 
verdergaande beschaving en geschiedenis, die haar noodzaakt de 'prehistorische' fase 
te verlaten en in staatsverband te gaan leven. Er is geen filosoof die zonder meer 
staande houdt dat de mensheid maar beter in dit stadium had kunnen blijven; zelfs 
de Rousseau van Discours sur l'inégalité is op z'n minst ambivalent. 

Alle filosofen zijn zich echter ook bewust van de prijs die de mensheid daarvoor 
moest betalen. Want al reserveren ze het woord 'geluk' vaak voor de latere 
historische fasen, waarin de mens doelbewust naar geluk begon te streven, ze zijn 
het er toch over eens dat de mensheid ook in haar eerste stadium de mensheid een 
soort geluk kende, dat nog verwant was aan de dierlijke tevredenheid. De 
toenmalige mensen - of de wilden, herders en boeren uit de eigen tijd - hoefden hun 
situatie niet zonodig steeds maar te 'verbeteren'; die aandrang was voorbehouden 
aan de individualistische burger, gewend zijn toestand te vergelijken met die van 
anderen. Opmerkelijk is dat de filosofen, naast alle voordelen die zij aantreffen in 
het staatsburgerlijke stadium ten opzichte van het voorafgaande, toch steeds ook de 
nadruk leggen op de nadelen: het verlies van tevredenheid, de dwangmatigheid van 
ontwikkeling van steeds weer nieuwe behoeften, op grond van onderlinge 
vergelijking, en niet te vergeten het leed dat de burgers elkaar aandoen nu hun 
egoïsme of eigenliefde vrij spel heeft gekregen. 

De overgang naar de burgerlijke fase is er zo bezien veeleer een van 'geluk' naar 
'ongeluk'. Reeds Plato en Aristoteles wekken nauwelijks de indruk dat zij de 'velen' 
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in hun tijd, met hun voortdurende drang tot pleonexie, dus hun voortdurende 
ontevredenheid en wedijver, als 'gelukkig' beschouwen - onder waarachtig geluk 
verstaan ze zelf iets heel anders. Deze fase is dus niet zozeer het stadium waarin 
individuen gelukkig zijn, maar veeleer het stadium waarin ze als individu naar geluk 
leren streven. Juist de aandrang het eigen leven te verbeteren, de ontevredenheid met 
de bestaande situatie, levert de drijfveer tot enorme historische veranderingen, tot 
ontwikkeling der behoeften, en van steeds verfijndere manieren om ondanks het 
antagonisme der individuen middelen te vinden tot vreedzaam samenleven. 
Daardoor biedt dit stadium ook het perspectief van een volgend stadium, waarin 
weer een zekere tevredenheid en vredelievendheid ontstaan, niet langer uit naïveteit 
maar door het inzicht van de tot wasdom gekomen menselijke rede. Vergeleken met 
het geluk dat dan mogelijk wordt, is het geluk van de voor-burgerlijke samenleving 
nog onmiddellijk en natuurlijk, nog niet in overeenstemming met de hoogste aanleg 
van de menselijke soort. De natuur heeft gewild, schrijft Kant als derde stelling van 
de Idee, dat de mens "geen ander geluk of andere volmaaktheid deelachtig wordt 
dan hij zichzelf, vrij van instinct, door zijn eigen rede heeft verschaft". De menselijke 
soort kan en moet de schepster van haar eigen geluk zijn {ApH2>2?>). 

Kant bedoelt hier niet dat dit geluk een zelfstandig doel van de geschiedenis is. Het 
kan alleen tot stand komen als (bij)produkt van het proces van zedelijke 
vervolmaking: de natuur wil dat de mens zich geheel door eigen verdienste vanuit de 
grootste onbeschaafdheid opwerkt tot "de grootste vaardigheid, innerlijke 
volmaaktheid van zijn mentaliteit en daardoor (zoveel als op aarde mogelijk is) tot 
geluk" {Idee, st.3 p.8, cursivering van mij, H.D.). Bij Kant krijgt morele 
vervolmaking immers het primaat. Bij de meeste andere filosofen is de geluksutopie 
in ieder geval verweven met een morele utopie. De dialectiek van geluk en ongeluk 
gaat gepaard met een dialectiek van goed en kwaad. Plato had er, in een meermalen 
geciteerde passage, al op gewezen dat werkelijke goedheid pas via de stedelijke 
cultuur, dus via het daaraan inherente kwaad, is te bereiken {Nom 678b). De 
goedheid en vredelievendheid van de vroege mens kwam voort uit onnozelheid en 
was dus zonder morele verdienste. Augustinus heeft vervolgens deze dialectiek van 
goed en kwaad gestalte gegeven: het kwaad is een middel om tot het goede te 
komen. 

Ook hier heeft Kant de in de voorgaande traditie ontkiemde denkbeelden op 
onovertroffen wijze tot uitdrukking gebracht. Het kenmerkende van de menselijke 
soort, schrijft hij, is "dat de natuur de kiem der tweedracht'm haar heeft gelegd en 
heeft gewild dat haar eigen rede hieruit eendracht doet ontstaan, of tenminste de 
bestendige nadering daartoe, waarbij de laatste in de idee het doel, maar de eerste 
(de tweedracht) op het vlak van de daad m het plan der natuur het middel'is van een 
hoogste, voor ons ondoorgrondelijke wijsheid: de vervolmaking van de mens te 
bewerkstelligen door voortschrijdende cultuur, zij het met menige opoffering van 
diens levensvreugde" {ApH 322). Adam en Eva waren nog eendrachtig. In de 
Gouden Eeuw waren tevredenheid en onschuld de vruchten van de eenvoud der 
behoeften {Reff 1521). De wilde mens in de natuurtoestand was nog te lui om echt 
slecht te zijn.4 Met Kaïn, de stedenstichter, brak het kwaad door. In de burgerlijke 
samenleving is het kwaad redelijk en berekenend geworden, het produkt van de 
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eigenliefde of 'eigendunk'. Daar lijkt de regel "ieder voor zich, God voor ons allen" 
de natuurlijkste te zijn (MS 342). Over deze tussenfase, waarin de mens zich verfijnt 
en civiliseert, maar nog niet is gemoraliseerd, schrijft Kant: "Hij houdt alleen van 
zichzelf en moet niettemin het algemeen-beste bevorderen" (Refl 1522). Maar hij 
bevordert het algemeen belang ook juist door die eigenliefde, omdat zij hem naar 
zijn eigen, exclusieve geluk doet streven, en hem zo dwingt actief te zijn en zijn rede 
te ontwikkelen. Juist hier blijkt Kants dialectische kijk op de geschiedenis. Ook voor 
hem is het kwaad slechts een middel om het goede te bereiken: de natuur bewerkt 
"de schepping van het door de mens niet beoogde maar, als het er eenmaal is, 
zichzelf in stand houdende goede uit het kwaad dat innerlijk steeds onenigheid met 
zichzelf oproept (ApH 329). Het kwaad kent dus geen innerlijke bestendigheid, 
maar kenmerkt zich door een innerlijke tegenstrijdigheid, die (zoals een muzikale 
disharmonie) om een 'oplossing' vraagt: "juist de onderlinge tegenwerking van de 
neigingen, waaruit het kwaad ontspringt, geeft de rede vrij spel om ze allemaal te 
onderwerpen en in plaats van het kwaad, dat zichzelf vernietigt, het goede, dat als 
het er eenmaal is zichzelf verder vanzelf in stand houdt, te laten heersen ( UGIII, 
p.112). Op het wereldhistorische niveau valt dit laatste stadium samen met dat van 
een na tal van oorlogen en revoluties bereikte toestand "die, net zoals een burgerlijk 
gemenebest, zichzelf als een automaatm stand kan houden" (Ideest.7, p.13-4). 

Via het kwaad wordt het goede bereikt, via het ongeluk het geluk. Alle filosofen 
beschouwen zichzelf als levend in het tussenstadium waarin kwaad en ongeluk 
heersen - waarin juist het morele kwaad aanzienlijk tot het ongeluk der mensen 
bijdraagt. Maar ze begrijpen dat het onvermijdelijk was dat de mensheid dit stadium 
is binnengegaan, en achten dat zelfs wenselijk, omdat de voordelen van de 
burgerlijke maatschappij altijd nog zwaarder wegen dan de nadelen. We hebben 
gezien dat juist Kant, de grote vooruitgangsfilosoof, laat merken hoezeer zijn 
waardering voor deze maatschappij afhangt van het toekomstperspectief: Rousseau 
zou gelijk hebben met zijn voorkeur voor de toestand der wilden wanneer men deze 
laatste trede weglaat omdat de mensheid, zolang zij die laatste stap nog niet heeft 
gezet, de "hardste kwaden" moet ondergaan (Idee st.7 p.15, zie hoofdstuk 7, § 10). 
Kant doelt hier op de vroege Rousseau, die nog niet 'dialectisch' dacht, en juist 
daarom het verlies van het oorspronkelijke geluk kon betreuren. Wie zoals Kant (en 
de meeste van zijn voorgangers, de latere Rousseau inbegrepen) geen oorsprongs
maar een bestemmingsdenker is, moet het bestaande kwaad en ongeluk wel 
rechtvaardigen vanuit zijn toekomstverwachting. Elke generatie maakt het 
"bouwwerk dat de natuur op het oog heeft" weer een stukje hoger, voortbouwend op 
datgene wat de voorgaande generaties al tot stand hadden gebracht. Het is 
bevreemdend, schrijft Kant daarover, dat de vroegere generaties alleen maar zo 
moeizaam bezig lijken te zijn terwille van de latere, en dat "alleen de laatsten het 
geluk zuilen hebben in het gebouw te wonen waaraan een lange reeks voorouders 
(weliswaar zonder dat dit hun bedoeling was) hadden gewerkt, zonder toch zelf deel 
te kunnen nemen aan het geluk dat zij voorbereidden" (Idee st.3, p.8). Maar, 
vervolgt hij, het is - hoe raadselachtig ook - noodzakelijk wanneer men aanneemt 
dat de de menselijke soort, als een klasse van redelijke wezens die allemaal sterven, 
toch tot een volledige ontwikkeling van haar aanleg zal komen doordat zij als soort 
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onsterfelijk is (ib.). 
Kant noemt het "bevreemdend' of 'raadselachtig', maar je zou je deze visie op de 

geschiedenis ook 'cynisch' kunnen noemen. Wat de mens verboden is op grond van 
de morele wet, namelijk andere mensen louter als middel te gebruiken, is kennelijk 
niet verboden aan de voorzienigheid die de menselijke geschiedenis bestiert. Voor 
haar vormen de individuen in het historische tussenstadium het materiaal dat nodig 
is ter verwezenlijking van het grote plan. Ze zijn alleen van waarde voor zover ze 
hun steentje bijdragen aan de morele verheffing van de mensheid, en daartoe 
moeten ze ongelukkig zijn - de wilden die voortijdig hun ontwikkeling hebben 
stopgezet zijn voor haar waardeloos afval. Dit sluit gelukkig niet uit dat de 
ongelukkigen zelf zich best gelukkig kunnen voelen, zeker als ze onbekend zijn met 
het plan der natuur dat Kant aan de verborgenheid heeft ontrukt. 

In navolging van Kant heeft Hegel dit cynische karakter van de geschiedenis 
beklemtoond. Ook bij hem zien we de spanning tussen individuele bedoelingen en 
het grote doel van de geschiedenis, de zelfrealisatie ofwel zelfbevrijding van de 
wereldgeest. De geschiedenis is een samenspel van de abstracte idee en de 
individuele hartstocht: ze vormen "schering en inslag van het tapijt van de 
wereldgeschiedenis".5 Maar Hegel weet ook dat de schering het wezenlijke is, dat 
het willen en handelen van de individuen slechts werktuigen zijn van de 
'wereldgeest'.6 De geest is geen ding maar een proces: "De geest is dit: dat hij zichzelf 
voortbrengt, zichzelf tot datgene maakt wat hij is".7 

Alleen via de mens kan de geest tot zichzelf komen, dat wil zeggen zijn 
goddelijkheid hervinden: de mens is in zoverre God als hij de natuurlijkheid en 
eindigheid van zijn geest opheft en zich tot God verheft: "Voor de mens namelijk die 
deelheeft aan de waarheid en weet dat hij zelf een moment van de goddelijke Idee is, 
is tegelijk het opgeven van de natuurlijkheid [als doel] gesteld, want het natuurlijke 
is het onvrije en ongeestelijke. In deze Idee Gods ligt nu ook de verzoening met de 
pijn en het ongeluk van de mens in zichzelf. Want het ongeluk wordt zelf voortaan 
gekend als iets noodzakelijks, ter bemiddeling ( Vermittlung) van de eenheid van de 
mens met God".8 Maar alleen filosofen zoals Hegel zelf kunnen deze troost putten 
uit het ware inzicht; voor de mensheid als geheel geldt dat zij, zolang ze niet verlicht 
is, ongelukkig is zonder te weten waarom. 

Alles is gericht op dit inzicht, het zelfinzicht van de goddelijke geest. Om dit te 
bereiken moest de mensheid haar oorspronkelijke eenheid met de natuur verbreken. 
Dat is volgens Hegel de essentie van het bijbels paradijsverhaal: het ontluiken van de 
kennis door het eten van de vrucht van de Boom der Kennis van Goed en Kwaad. 
De zonde van de mens bestaat alleen in het kennen, alleen door het kennen wordt 
de mens schuldig. Daardoor heeft de mens zijn natuurlijke geluk verspeeld, schrijft 
Hegel, hij heeft het vermogen tot absoluut bevredigd-zijn verloren. Maar dit was 
onontkoombaar, om van een dierlijk wezen mens te kunnen worden: "Het paradijs 
is een park waar alleen de dieren kunnen blijven, niet de mensen." De zondeval is 
niet toevallig, maar noodzakelijk: hij is de "eeuwige mythe van de mens, waardoor 
deze juist mens wordt", of, wat op hetzelfde neerkomt, "de eeuwige geschiedenis 
van de geest".9 Evenals Kant beschouwt Hegel de zondeval als de overgang van de 
dierlijke naar de menselijke staat. De mens is ook voor hem het vervolmaakbare 
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wezen: "Het dier is gauw klaar met zijn vorming (Bildung); maar dat mag niet als 
een weldaad van de natuur voor het dier worden beschouwd. Zijn groei is slechts 
een kwantitatieve versterking. De mens daarentegen moet zichzelf tot datgene 
maken wat hij behoort te zijn: hij moet zich alles eerst nog zelf verwerven, juist 
omdat hij geest is; hij moet het natuurlijke van zich afschudden. De geest is dus zijn 
eigen resultaat". 

Volgens Hegel ligt de "wereldhistorische betekenis" van het jodendom in het 
smartelijke besef dat het ongeluk van de mens in zijn eigen natuur besloten ligt.11 In 
de Phänomenologie des Geistes beschrijft hij het "ongelukkige bewustzijn" van het 
jodendom en later het christendom. Volgens sommige commentatoren, zoals 
J.Hyppolite, is dit 'ongelukkig bewustzijn' het eigenlijke thema van het hele werk.12 

In het menselijk zelfbewustzijn is de onmiddellijke eenheid van het dierlijke bestaan 
verloren gegaan; als gespleten bewustzijn blijft het ongelukkig tot de eenheid op het 
hoogste, goddelijke niveau van de rede weer is herwonnen. 

In zekere zin vormt Hegels filosofie de apotheose van de in dit boek uiteengezette 
geschiedfilosofische traditie, maar juist bij hem lijkt het perspectief van het 
individuele geluk naar de achtergrond te verdwijnen. Weliswaar definieert hij ook 
'geluk' nog binnen het kader van zijn dialectische systeem: "de waarheid van de 
bijzondere bevredigingen is de algemene, die de denkende wil zich als geluktot doel 
maakt"13 - een definitie waarin we het aloude onderscheid tussen (momentaan) 
genot en (duurzaam) geluk herkennen. Maar het streven hiernaar speelt alleen een 
rol als middel tot historische ontwikkeling. Als Hegel, in het kader van zijn 
beschrijving van de burgerlijke maatschappij, gewag maakt van de tendens naar 
luxe, "naar de onbepaalde verveelvoudiging en specificering van behoeften, 
middelen en genietingen"14 moeten we ongetwijfeld aan dit geluksstreven denken. 
Maar deze algemene hang naar bevrediging van (ook geestelijke) behoeften, die de 
basis vormt van de groei van de samenleving, acht Hegel toch minder belangrijk dan 
de drang van de weinige individuen die het "hogere algemene grijpen en dat zich tot 
hun doel maken".15 Dit zijn "wereldhistorische individuen", de heroën van de 
geschiedenis, die niet voor 'geluk' kiezen, maar voor moeite, strijd en arbeid om hun 
doel te bereiken; ze zijn ook, als ze hun doel hadden bereikt, "niet overgegaan tot 
het rustige genot, niet gelukkig geworden". 

Hierin bestaat Hegels afwijzing van de voorgaande traditie: het streven naar geluk 
(als een toestand van bevrediging) mag dan natuurlijk zijn voor de mens, maar ware 
grootheid blijkt juist bij degenen die van dit streven kunnen afzien om zich op een 
hoger doel te richten. Zo vertoont de wereldveroveraar - Hegel noemt inderdaad 
namen als Alexander de Grote, Caesar of Napoleon - een merkwaardige 
verwantschap met de asceet van Schopenhauer (die beide figuren ook met elkaar 
vergeleek, zie hoofdstuk 8 § 13). Hegel geeft wel toe dat deze mensen naar eer en 
roem hebben gestreefd; het is immers absurd te menen dat men iets zou kunnen 
doen zonder zich daarbij te willen bevredigen.17 In die zin zouden we, op grond van 
wat eerdere filosofen meenden, dat ze ook naar hun eigen 'geluk' hebben gestreefd. 
Maar Hegel benadrukt dat ze niet alleen maar het hunne hebben gezocht. Het is 
deze gedrevenheid van de wereldhistorische individuen die Hegels kijk op de 
geschiedenis bepaalt: "Men kan ook in de beschouwing der geschiedenis het geluk 
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als gezichtspunt hebben, maar de geschiedenis is niet de bodem voor het geluk. In 
haar zijn de tijden van geluk lege bladzijden. Weliswaar is er in de 
wereldgeschiedenis ook bevrediging, maar deze is niet wat 'geluk' wordt genoemd; 
want het is de bevrediging van het soort doelen dat boven de particuliere belangen 
staat. Doeleinden die in de wereldgeschiedenis van betekenis zijn moeten door 
abstract willen, met energie worden vastgehouden. De wereldhistorische individuen, 
die zulke doeleinden hebben nagestreefd, hebben zich weliswaar bevredigd maar ze 
hebben niet gelukkig willen zijn".18 

3. Het einde van de traditie: Nietzsche en Kierkegaard 

De afbraak van de filosofie van het geluk begon niet bij Hegel, maar al bij Kant, 
zoals we hebben gezien. Met diens grootse utopie bereikt deze filosofie weliswaar 
een hoogtepunt, maar tegelijk ook een eindpunt. Want al is geluk volgens Kant het 
doel van een natuurlijk en dus algemeen streven van de mens, binnen de 
tweeledigheid van het hoogste goed waarnaar de mens bestemd is te streven, eist de 
zedelijke goedheid toch de absolute prioriteit op. Hoezeer Kant ook tracht geluk en 
morele plicht te verenigen in het hoogste goed, ze blijven toch wezenlijk vreemd aan 
elkaar. De vanzelfsprekende, misschien zelfs naïeve eenheid van zedelijkheidsleer en 
geluksleer, die vanaf de Oudheid de filosofie had beheerst, is verbroken, en zal nooit 
meer op de oude wijze worden hersteld. 

Deze afbraak van de traditie werd voortgezet door Schopenhauer. Het natuurlijke 
streven naar geluk berust volgens hem op een 'aangeboren' illusie, namelijk dat geluk 
doel van het mensenleven zou zijn. Daarom ligt het menselijk geluk - anders dan 
Kant nog meende - niet als einddoel besloten in het grote plan van een 
voorzienigheid. Het eigenlijke 'doel' - geen doel van de voorzienigheid maar veeleer 
de natuurlijke voleinding van ieders leven - is zich door resignatie te verlossen van 
het lijden dat besloten ligt in het leven en de wereld. 

Kant en Schopenhauer (en ook Hegel met zijn 'wereldhistorische individuen') 
zoeken het 'eigenlijke' laatste doel van de mens niet meer in het geluk, omdat het 
streven daarnaar, hoezeer ook ontsproten aan de rede, altijd nog een kenmerk is van 
de dierlijke natuur van de mens. Het gaat er volgens hen juist om zich te verheffen 
boven die dierlijke natuur. Dat was bij eerdere filosofen, zoals Plato, Aristoteles en 
Augustinus ook het geval, maar zij achtten die verheffing altijd nog mogelijk binnen 
het algemene kader van het geluksstreven, namelijk als een streven van het 
goddelijke element in de mens zelf. Wel vinden we, zeker bij Augustinus, de 
gedachte dat men moet afzien van elk streven naar werelds geluk, om het ware, 
spirituele geluk te kunnen bereiken. Volgens Kant en Schopenhauer evenwel kan 
men zich alleen boven de dierlijke natuur verheffen voor zover men afziet van het 
geluksstreven als zodanig. Naar geluk streeft de mens slechts als een dierlijk wezen, 
weliswaar als een redelijk dier, een animal rationale, maar alleen het bereiken van 
die andere doelen tilt hem boven de dierlijkheid uit en maakt hem tot mens. Zo kan 
alleen gedacht worden na de radicale secularisering van het geluksstreven, zoals die 
bij Hobbes plaatsvond; de spirituele, geheel ondierlijke dimensie van geluk, zoals we 
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die nog aantroffen bij Plato, Aristoteles en uiteraard bij Augustinus, wordt geheel 
buiten beschouwing gelaten. 

Dat laatste is ook de mening van latere filosofen. Zij zullen weliswaar blijven 
schrijven dat de mens naar geluk streeft, maar ze zullen dat zelden meer tot 
uitgangspunt van hun wijsbegeerte maken. Andere zaken worden voortaan 
belangrijker en wezenlijker geacht voor het menselijk bestaan: morele 
zelfvervolmaking, maar ook zelfbewustwording, vrijheid, macht, authenticiteit. 
Kants mening dat een mens die louter naar geluk streeft eigenlijk niet méér waard is 
dan de overige dieren zou in de postkantiaanse filosofie door de meeste latere 
filosofen worden onderschreven. Het geluksstreven wordt voortaan als iets banaals 
en vanzelfsprekends beschouwd, en juist daarom als een gevaar: wie louter naar 
geluk streeft ontzegt zich de mogelijkheid van een authentiek, aan elke dierlijke 
neiging onttrokken bestaan. Bij wijze van voorbeeld zal ik kort ingaan op de 
opvattingen van Nietzsche en Kierkegaard. 

"Zolang iemand naar het leven verlangt als naar iets gelukkigs," schrijft de jonge, 
nog sterk door Schopenhauer beïnvloede Nietzsche, "heeft hij zijn blik nog niet 
boven de horizon van het dier verheven, behalve misschien dat hij met meer 
bewustzijn wil wat het dier met een blind instinct zoekt. Maar zo vergaat het ons 
allen, het grootste deel van ons leven: gewoonlijk blijven wij in het dierlijke steken, 
wij zijn zelf de dieren die zinloos lijken te lijden."20 Deze uitspraak kan nog in 
schopenhaueriaanse zin worden begrepen, maar in de loop van Nietzsches 
ontwikkeling blijkt hij er een heel andere inhoud aan te geven: niet de resignatie is 
het hoogste dat de mens kan bereiken, maar de volmondige beaming en 
aanvaarding van de wil tot leven, die een wil tot macht is: "Deze wereld is de wil tot 
macht - en niets daarbuiten! En ook jullie zelf zijn deze wil tot macht - en niets 
daarbuiten!"21 

Deze opvatting impliceert een welbewuste en provocerende weerlegging van het 
meest algemene uitgangspunt van de filosofie van het geluk: "De mens zoekt niet de 
lust en vermijdt niet de onlust; men begrijpt welk beroemd vooroordeel ik hiermee 
weerspreek. Lust en onlust22 zijn louter gevolgen, louter nevenverschijnsel - wat de 
mens wil, wat elk kleinste deel van een levend organisme wil, dat is een overschot 
aan macht. In het streven daarnaar volgen zowel lust als onlust; vanuit die wil zoekt 
hij naar weerstand, heeft hij iets nodig dat hem tegenstand biedt... De onlust, als 
remming van zijn wil tot macht, is dus een normaal feit, het normale ingrediënt van 
elk organisch gebeuren; de mens ontwijkt hem niet, maar heeft hem integendeel 
voortdurend nodig: elke overwinning, elk lustgevoel, elk gebeuren vooronderstelt 
een overwonnen weerstand".23 

Opmerkelijk genoeg lijkt het opnieuw Schopenhauer te zijn geweest die de aanzet 
tot deze opvatting heeft gegeven, zoals ik eerder heb opgemerkt. Schopenhauer 
beschouwde in zijn Aphorismen de overwinning van weerstanden immers als de 
'eigenlijke bezigheid' van de mens, als een even grote behoefte voor de mens als het 
graven voor de mol: ontbreekt het hem aan gelegenheden om tegen weerstanden te 
vechten, dan schept hij die zelf (AL V(17), p.479, zie hoofdstuk 8 § 12). 
Schopenhauer beschouwde het overwinnen van weerstanden ook als het "volle 
genot van het bestaan", en ook hier volgt Nietzsche hem. "Wat is geluk?' vraagt hij 
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in Der Antichrist, en hij antwoordt: "Het gevoel dat de macht groeit - dat er een 
weerstand wordt overwonnen. - Niet tevredenheid, maar meer macht [...]".24 

In die zin ontwikkelt Nietzsche toch weer een gelukstheorie, maar dan losgemaakt 
van de 'bewegingswet' die aan alle vroegere theorieën ten grondslag lag: geluk wordt 
niet gevonden door de pijn te mijden, maar juist door deze op te zoeken, zichzelf 
hindernissen in de weg te leggen. Deze gedachte was op zich niet afwezig in de 
filosofie van het geluk: reeds Plato en Augustinus benadrukten dat de mens, om het 
spirituele geluk te bereiken, zich steeds teweer moet stellen tegen de verleiding van 
aardse geluksgoederen. Maar de pijn die deze strijd kost zal worden vergoed door 
het genot dat de bevrediging van de spirituele behoefte met zich meebrengt. De 
opoffering van aardse genoegens staat nog in het kader van een pijn-genot-rekening, 
en volgt de bekende regel: soms is het verstandig om van een momentaan genot af te 
zien teneinde in de toekomst een groter genot te bereiken. 

Juist die gedachte van berekening, essentieel voor de hele traditie van de filosofie 
van het geluk, wordt door Nietzsche afgewezen. Geluk bestaat niet in het bereiken 
van een toestand van bevrediging, van tevredenheid, maar juist in een voortdurende 
onbevredigdheid: "Niet de bevrediging van de wil is oorzaak van de lust (: deze 
alleroppervlakkigste theorie wil ik vooral bestrijden, - de absurde psychologische 
valsemunterij van de naaste dingen -), maar dat de wil voorwaarts wil en zich 
telkens weer meester maakt van wat hem in de weg staat. Het lustgevoel ligt juist in 
de 'onbevrediging' ( Unbefriedigung) van de wil, daarin, dat hij zonder tegenstander 
en weerstand nog niet voldaan genoeg is. - 'De gelukkige': kudde-ideaal".2 

Die laatste opmerking typeert Nietzsches fundamentele kritiek, niet op de 
gedachte van geluk als zodanig, maar op het geluksideaal zoals dat in de westerse 
geschiedenis is ontwikkeld. "Niet tevredenheid, maar meer macht" - zo kan deze 
kritiek worden samengevat. De wil tot macht zoekt niet de bevrediging van het 
genot maar juist het onbehagen, de pijn, het lijden - niet als doel-in-zichzelf, maar 
ter vermeerdering van de macht: "in zover elke kracht zich alleen kan uiten aan wat 
haar weerstaat is er noodzakelijk in iedere actie een ingrediënt van onlust. Maar 
deze onlust werkt als prikkel van het leven en versterkt de wil tot macht".26 Wie de 
pijn mijdt ontzegt zich ook de mogelijkheid van geluk - dat is het beginsel van 
Nietzsches ethiek. Alles draait om de voortgang van de beweging: "Uiteindelijk 
houdt men van zijn begeerte, en niet van het begeerde" had hij al eens opgemerkt.27 

De op het wereldse leven doelende uitspraak van Pascal dat de mens niet de rust 
zoekt maar de beweging, niet de buit maar de jacht zoekt, wordt door Nietzsche 
verabsoluteerd. 

Deze opvatting vertoont nog de meeste verwantschap met die van Hobbes, die 
ook juist de voortgang van het verlangen als 'geluk' beschouwde: elk succes in de 
bevrediging van een verlangen leidt meteen weer tot een nieuw verlangen. Maar 
Hobbes' theorie van de power is slechts zeer ten dele een voorbode van Nietzsches 
wil tot macht; zij staat nog in het kader van een op het principe van berekening en 
redelijk overleg gebaseerde geluksfilosofie, waarin de deugd der 'voorzichtigheid', de 
prudence, onmisbaar is; van een onstuitbare innerlijke drang tot steeds méér macht 
is nog geen sprake. Nogmaals, voor Nietzsche is deze houding, die geluk toch weer 
als een duurzame toestand van overwegende tevredenheid ziet, uit den boze: "Het 
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noodlot van de mens is op gelukkige ogenblikken ingericht - elk leven heeft die wel -
maar niet op gelukkige tijden".28 Een wezenlijk verschil is bovendien nog dat voor 
Nietzsche macht geen middel (tot levensbehoud en geluk) is maar een doel, het doel 
van al het leven. 

Nietzsche presenteert zijn opvatting als de enige die beantwoordt aan de 
menselijke natuur - een natuur die de mens met al het levende gemeen heeft. De wil 
tot macht is al te vinden bij het protoplasma, dat zijn schijnvoetjes uitsteekt om naar 
iets te zoeken wat hem weerstaat - niet uit honger maar uit wil tot macht.29 Alleen 
de mens kan deze drang tot vermeerdering van macht echter welbewust tot 
grondslag van zijn leven maken, niet door naar 'geluk' te streven, maar juist door 
zich te bevrijden van een van die "fundamentele geloofsartikelen" die samen de 
"ergste verdraaiingen en valsemunterijen" van de psychologie uitmaken, namelijk 
"De mens streeft naar geluk"; ook de bomen in het oerwoud strijden immers niet om 
'geluk' maar om macht.30 Juist het afzien van dit streven naar geluk als tevredenheid, 
als een duurzame toestand van bevrediging, bepaalt het wezenlijke onderscheid 
binnen de mensheid: "De hogere mens onderscheidt zich van de lagere wat betreft 
de onbevreesdheid en de uitlokking van het ongeluk: het is een teken van teruggang, 
wanneer eudemonistische waardemaatstaven als de hoogste beginnen te gelden ( -
fysiologische vermoeidheid, wilsverarming -).31 De mens is weliswaar een dier, maar 
dan het "nog niet vastgestelde dier".32 En daar moet hij naar leven: "Wij zijn 
experimenten, laten we dat ook willen zijn!".33 

Het christendom biedt, met zijn zaligheidsperspectief, de typische denkwijze voor 
een lijdende en verarmde mensensoort: "Een volle kracht wil scheppen, lijden, 
ondergaan: voor haar is het christelijke huichelaarsheil een slechte muziek en zijn 
priesterlijke gebaren een ergernis" (ib.). Maar de 'teruggang' was natuurlijk al 
begonnen in de Griekse wijsbegeerte vanaf Socrates - de presocratische filosofie was 
"'niet zo individueel-eudemonologisch", zij was nog "zonder de walgelijke aanspraak 
op geluk". De traditionele geluksfilosofie en het christendom hebben de mens 
vermoeid gemaakt, hem doen verlangen naar 'geluk', als een toestand van 
bevrediging, die verder zoeken overbodig maakt. Pas door de ontmaskering van 
deze eeuwenoude 'valsemunterij' - en dat wil zeggen: door een radicale Umwertung 
aller Werte - kan de mens weer zijn natuur hervinden. Het is onmogelijk geworden 
uit te rusten in het "eindeloze vertrouwen"; er bestaat geen laatste wijsheid meer: 
"[...] voor jouw hart ligt er geen rustplaats meer open waar het alleen maar hoeft te 
vinden en niet meer te zoeken; je zet je af tegen een of andere uiteindelijke vrede, je 
wilt de eeuwige terugkeer van oorlog en vrede [...]".35 

Hoever Nietzsche al is verwijderd van de traditionele filosofie van het geluk blijkt 
ook uit zijn opvatting van de geschiedenis. Hij verfoeit Hegels geschiedfilosofisch 
optimisme, en daarmee verwerpt hij ook de hele voorgaande traditie, waarin de 
wereldgeschiedenis als een doelgericht, volgens een bepaald stramien verlopend 
proces werd beschouwd. Het vooruitzicht van een algemeen geluk is voor hem juist 
het grootste schrikbeeld, omdat de mens dan is opgehouden een experiment te 
willen zijn. In Also sprach Zarathustra beschrijft hij het schrikbeeld van de 'laatste 
mensen', die als aardvlooien op aarde rondhuppen en in zelfingenomen zekerheid 
verkeren: "Wij hebben het geluk gevonden," zeggen ze met een knipoog.36 Een 
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dergelijke ontwikkeling getuigt in Nietzsches ogen veeleer van decadentie dan van 
vooruitgang. 'Vooruitgang' is een moderne, en derhalve valse idee, schrijft hij; de 
mensheid vertoont géén ontwikkeling naar het betere of sterkere of hogere, op de 
manier waarop dat tegenwoordig wordt geloofd. Het hogere menstype, dat in 
vergelijking met de hele mensheid een soort Übermensch is, kan in de meest 
uiteenlopende culturen en tijden optreden.37 De figuren waar het om gaat zijn dus 
niet het eindprodukt van een lange ontwikkeling. In dat opzicht lijkt de Übermensch 
op Schopenhauers heilige (zie hoofdstuk 8, noot 48). 

Een opvatting die bij Schopenhauer impliciet aanwezig is - zij blijkt uit het dédain 
waarmee hij over de gewone mensen als 'fabriekswaar der natuur' praat - wordt door 
Nietzsche uitgesproken: "De mensheid is eerder een middel dan een doel. Het gaat 
om het type: de mensheid is louter het proefmateriaal, het enorme overschot van de 
mislukten: een vuilnisbelt".38 Een dergelijke visie was overigens ook te vinden bij 
sommige vroegere filosofen: juist wie een einddoel aan de geschiedenis stelt is 
geneigd de mensheid in de voorafgaande stadia als materiaal te beschouwen. Die 
'cynische' visie, zoals ik haar in § 2 van deze epiloog heb genoemd, is niet alleen te 
vinden bij Kant en Hegel, maar ook al bij Augustinus: naast het vooraf vastgestelde 
aantal zaligen dat de wereldgeschiedenis bij het Laatste Oordeel zal hebben 
opgeleverd, is de rest van de mensheid te beschouwen als afval, dat voor eeuwig in 
de hel wordt gedumpt (zie het slot van hoofdstuk 4). 

Ook vóór Nietzsche, namelijk bij S(j>ren Kierkegaard, zien we al een afscheid van 
het mensbeeld dat ten grondslag lag aan de filosofie van het geluk. Kierkegaard, die 
de hegeliaanse dialectiek toepast op een christelijke verlossingsleer, rekent het 
streven naar werelds geluk tot het niveau van de onmiddellijkheid en de eindigheid 
der natuur; op dat niveau is de dialectiek er een van het behaaglijke en het 
onbehaaglijke, en zijn de begrippen geluk, ongeluk en noodlot.39 Anders gezegd: wie 
louter naar geluk streeft, bereikt nooit het hogere bestaansniveau van de geest- geluk 
is geen bepaling van de geest.40 Zo iemand verdoet zijn leven, omdat hij zich nooit 
werkelijk en definitief van zichzelf "als geest, als 'zelf bewust wordt of, wat op 
hetzelfde neerkomt, nooit opmerkt of in de diepste zin de indruk krijgt dat er een 
God is en dat 'hij', hij zelf, zijn zelf, er voor deze God is; zo leven de meeste mensen: 
in hun bedrijvigheid verspillen zij al hun krachten aan het schouwpsel van het leven, 
zonder ooit aan de zaligheid te worden herinnerd.41 

Volgens Kierkegaard is het, anders dan Augustinus meende, geen aangeboren 
spiritueel geluksstreven dat de mens naar zijn ware bestemming drijft (wanneer hij 
zich althans heeft bevrijd van de pervertering die eigen is aan de zondige staat), 
maar een toestand die geen enkel pendant heeft in het dierenrijk: de toestand van 
angst en vertwijfeling. De oneindigheid, kenmerk van de geest, wordt nooit 
verkregen zonder vertwijfeling.42 Dialectisch als Kierkegaard denkt, beklemtoont hij 
dat de mens zich juist via het geluk van deze toestand bewust kan worden: diep in 
de verborgenheid van het geluk, dat zelf geen bestemming is van de geest, "woont 
ook de angst, die de vertwijfeling is; zij zou zo graag verlof hebben om daarbinnen 
te blijven, want dit is de liefste, meest uitgelezen verblijfplaats van de vertwijfeling: 
in het innerlijkste innerlijk van het geluk. Alle onmiddellijkheid is haar illusoire 
zekerheid en rust ten spijt angst en derhalve heel consequent het meest angst voor 
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het niets [...]".43 

De angst moet worden onderscheiden van de alledaagse, op iets bepaalds gerichte 
vrees; zij heeft betrekking op de vrijheid, de pure mogelijkheid te kunnen4* Daarin 
onderscheidt de mens zich van het dier: het dier heeft geen angst, omdat het geen 
geest heeft; deze angst is dus altijd in de mens aanwezig, zelfs in het geluk van het 
aards paradijs: "In deze toestand is vrede en rust; maar er is tegelijkertijd iets anders, 
dat niet onvrede en strijd is; want er is niets waarmee men zou kunnen strijden. Wat 
is het dan? Niets. Maar welke uitwerking heeft het niets? Het brengt de angst voort. 
Dit is het diepe geheim van de onschuld, dat zij tegelijkertijd angst is".45 

Niet de vertwijfeling zelf is de beslissende factor in de zelfrealisatie, want iedereen 
is vertwijfeld - ook wie dat niet beseft. De meeste mensen beseffen dat niet omdat 
hun vertwijfeling juist in hun wereldse geluk is gelegen, en "de vertwijfeling die 
iemand niet alleen geen ongerief in het leven brengt, maar iemand ook nog het leven 
comfortabel en behaaglijk maakt, die wordt natuurlijk op geen enkele wijze als 
vertwijfeling beschouwd".46 Juist deze verborgen vertwijfeling, die zich vermomt als 
geluk en rust, is het grote gevaar, omdat zij niet tot bewustzijn komt. "In de 
onwetendheid van de eigen vertwijfeling is de mens er het verst van verwijderd 
zichzelf als geest bewust te zijn".47 Het schoolvoorbeeld is de spitsburger, voor wie 
trivialiteit geruststelling betekent.48 Evenals de vroegere christelijke filosofen 
bejammert Kierkegaard de behaaglijkheid en zekerheid van het alledaagse leven, 
omdat zij een obstakel vormt voor verder-zoeken, het proces van zelfrealisatie doet 
stagneren, en de mens weerhoudt van de sprong in het onzekere, die een geestelijk 
bestaan pas mogelijk maakt. Het oude schema is nog herkenbaar, maar het 
antropologische kader is veranderd: niet het geluksstreven is meer het wezenlijke, 
maar de angst en de vertwijfeling. Heidegger zal vervolgens, geïnspireerd door 
Kierkegaard, de wijsgerige antropologie vervangen door de 'Daseinsanalytik. Van 
genot of geluk is in zijn werk nauwelijks meer sprake.49 
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