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NOTEN 

INLEIDING 

1. Brief aan Menoeceus, § 122. 
2. Deßnibus bonorum etmalommll, §86. 
3. Alle filosofen stellen in ieder geval dat dit het 

natuurlijke doel is waar alle mensen naar streven, 
wat niet uitsluit dat zij zelf een ander, 
"bovennatuurlijk' doel aan het bestaan van de mens 
stellen, zoals Kant en Schopenhauer doen. 

HOOFDSTUK I 

1.1. Arthur O. Lovejoy: The great chain of being 
('64). Zie met name hoofdstuk 2: 'Genesis of the 
idea in Greek philosophy: the three principles'. 

2. Een regel is nooit zonder uitzondering. De 
gedachte dat soorten evenals individuen kunnen 
ontstaan en vergaan vinden we bijvoorbeeld bij een 
van de grote naturalisten uit de Oudheid, 
Lucretius, in Dererum natura, V,855 w. 

3. Vgl. Lovejoy, p.88w, 246w, 251. 
4. Cicero, De finibus bonorum et malorum, 

V,24, p.419. 
5. Dat geldt ook voor een soortgelijke 

uitdrukking die Cicero gebruikt: sibi cams esse (De 
ßnibus bonorum et malorum V,34, vgl. V,31). 
Cams betekent 'duur', 'hoog in prijs', en vandaar 
'dierbaar', 'hooggeschat'. 

6. Aristoteles gebruikt, in navolging van Plato, 
voor streven en mijden meestal de begrippenparen 
diôkein (najagen, nastreven) en feugein (mijden, 
(ontvluchten) (vgl. Prot 354c, De An 431al0, 
431b0, 432b25, 433a0). Soms gebruikt hij in plaats 
van diôkein ook hairein. Aristoteles vergelijkt de 
gewaarwording van pijn of genot met het doen van 
een simpele uitspraak of bewering: gewaarwording 
van iets aangenaams is als het ware een 
bevestiging, die tot nastreven leidt, gewaarwording 
van iets pijnlijks is een ontkenning, die doet 
vluchten (£>eAn431alO). 

7. John Locke zal op het empiristische 
adagium dat er geen aangeboren (praktische) 
ideeën bestaan alleen voor deze primaire 
reacties een uitzondering maken: "These 
may be observ'd in all Persons and all Ages, 
steady and universal; but these are 
Inclinations of the Appetite to good, not 
impressions of truth on the Understanding. I 
deny not, that there are natural tendencies 
imprinted on the Minds of Men [...]. An 

Essay concerning Human Understanding, 
I.iii, § 3, p.67. 

8. In de passage waarin Aristoteles dit schrijft 
onderscheidt hij, volledigheidshalve, het 
orektikon van het feuktikon, het vermogen te 
vluchten maar hij maakt duidelijk dat het ene 
vermogen is niet van andere aard dan het andere 
en - vervolgt hij - samen zijn ze niet anders dan 
het aisthètikon, alleen de zijnswijze is anders (De 
.4^431310). 

9. Hobbes spreekt van vital motion (van het 
'vegetatieve' stelsel: bloedsomloop, spijsvertering 
etc.) en van animal of voluntary motion, die 
plaats vindt op grond van zintuiglijke indrukken 
(Levl,6 p.23). Wat Hobbes voluntary noemt heet 
bij Aristoteles hekousios. zo noemen we een 
beweging wanneer de oorsprong in het levend 
wezen zelf ligt, zodat het van hemzelf afhangt of 
het de activiteit al of niet verricht (.HVT110al5; 
vgl. Illla25). 

10. In het Nederlandse 'verlangen' ligt 
oorspronkelijk ook de betekenis van 'langer 
maken', 'uitstellen' besloten. Vgl. P.van Veen, 
Etymologisch woordenboek, Van Dale 
Lexicografie, Utrecht '94, p.787. 

11. Vgl. Diogenes Laèrtius: "Wat de bewering 
van sommigen betreft, dat genot het object is 
waarop de eerste drang van levende wezens zich 
richt, dat wordt door de stoïcijnen aangetoond 
als onjuist te zijn. / Want zij verklaren dat genot, 
als het werkelijk gevoeld wordt, een 
nevenprodukt is, dat niet optreedt totdat de 
natuur uit zichzelf de middelen gezocht en 
gevonden heeft die dienstbaar zijn aan het 
bestaan of de constitutie van de levende wezens, 
vergelijkbaar met het floreren van dieren en de 
bloei van planten" (Leven en leer van beroemde 
filosofen, VII, 85-6, vert. R.Ferwerda en 
J.Eykman, Baam '89, p.240-1). 

12. Michel de Montaigne, Essais, Ul.xiii (De 
l'expérience). Vert. H.van Pinxteren, uit M. de 
Montaigne, 'Op dood of leven', A'dam '95, p.145. 

13. G.W.Leibniz: Nouveaux essais sur 
l'entendement humain, éd. J.Brunschwig; Paris 
'66; I, ii,§3, p.73. Voor genot en pijn gebruikt 
Leibniz hier joie en tristesse, vgl. het latijnse 
tristitia, dat ook de algemene betekenis van 
'onaangenaamheid' kan hebben. 

14. Zie het artikel Bonheur, "se prend ici pour 
un état, une situation telle qu'on en désireroit la 
durée sans changement; & en cela le bonheur et 
différent du plaisir, qui n'est qu'un sentiment 
agréable, mais court & passager, & qui ne peut 
jamais être un état." 

15. Vgl. Democritus DK fr.235; Seneca de vita 
beata, VU.,4. Op dit inzicht baseert Schopenhauer 
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zijn leer van de negativiteit van alle genot en geluk. 
16. Diogenes Laërtius, o.e. U, §94. 
17. Diogenes Laërtius o.e. II, §§ 87,90. 
18. Tharros of tharsos, de verwachting dat het 

wel goed komt. We zouden 'hoop' hier 
verwachten, maar het gangbare Griekse woord 
daarvoor (elpis) had Plato al gebruikt voor het 
algemene 'verwachting' {elpis kan soms ook de 
negatieve betekenis hebben van 'vrees'). 

19. "En daarom zeggen we dat het genot het 
begin en het einddoel is van een gelukzalig leven. 
Want dat genot hebben wij als het eerste en aan 
ons verwante goede leren kennen, en daarop 
baseren wij in beginsel elke keus of afwijzing en 
daarbij komen we steeds weer terecht om van elk 
ding vast te stellen of het goed is, waarbij we dan 
als maatstaf nemen de toestand waarin we ons 
bevinden. En omdat dat goede het eerste is en aan 
ons verwant, daarom kiezen we nog niet altijd het 
genot, maar in sommige gevallen laten we een 
menigte genietingen links liggen, namelijk 
wanneer de onaangename gevolgen ervan voor 
ons groter zijn [dan de genietingen zelf]. Wij zijn 
verder van mening dat zelfs veel vormen van smart 
beter voor ons zijn dan genietingen, bijvoorbeeld 
wanneer we een groter genot ervaren, als wij die 
smarten lange tijd hebben verdragen. Elk genot is 
dus iets goeds, doordat het een specifiek eigen 
karakter heeft, maar elk genot hoeft niet gekozen te 
worden. Het is net als met pijn: elke pijn is iets 
slechts, maar niet elke pijn hoeft van nature 
vermeden te worden. Al deze zaken behoren 
echter beoordeeld te worden door ze tegen elkaar 
af te wegen en te letten op de voordelen en nadelen 
die erin zitten. Want in bepaalde omstandigheden 
gebruiken we het goede als iets slechts en het 
kwade omgekeerd als iets goeds" (Brief aan 
Menoeceus, 128-30. Vert. Ferwerda/Eykman, in: 
Diogenes Laërtius: Leven en leer van beroemde 
filosofen X.128-130, p.384). 

20. Vertaling M.A.Schwartz, uit: Sokrates 
spreekt met Phaidros, Protagoras, Ion, Utrecht'68, 
p. 145-6. 

21. Plato gebruikt hier eu prattein, 'het goed 
maken', door Schwartz vertaald met 'geluk', een 
keuze die wordt gerechtvaardigd door Aristoteles' 
identificatie van eudaimonia met eu prattein (EN 
1095320,^0/1325320). 

22. SV 71 (Sententiae Vaticanae). 
23. Cicero Tusculanae disputationes V, 8-9; De 

Vogel Theoriap.154; vgl. Iamblichus. 
24. Ook al bij Plato, zie De Vogel, Theoria ('67) 

157-9; Apol29d-e; Phaedo 82a-c. 
25. Vgl. Aristoteles £7V1095b20, Po/1266b35. 
26. Zie bijv. Pol 1334b20. Aristoteles verwijst 

naar Plato's indeling in De Anima 432a25 (waar 

hij thumoëides 'thumikori noemt), naast de door 
anderen (ook door Plato) gehanteerde tweedeling 
in een redelijk (to logon echon) en niet-redelijk 
deel (to aiogod). Hij wijst erop dat de driedeling 
een andere, door hem gehanteerde indeling van 
de dierlijke en menselijke ziel in aisthètikon en 
orektikon (zie § 2) doorkruist. Het strevende deel 
(orektikori) kan niet in afzonderlijke delen 
worden verdeeld, betoogt hij, want er is wil 
(boulèsis) in het logistikon, en (lichamelijke) 
begeerte (epithumia) en hartstocht (thumos) in 
het niet-redelijke deel; als de ziel in drieën wordt 
verdeeld is er streven (orexis) in elk van die delen 
(432b5). Boulèsis is hier dus al wat de 'wil' bij 
Augustinus en latere filosofen zal zijn: het 
streefvermogen op het niveau van de rede. In EE 
komt dezelfde driedeling voor, dus met boulèsis 
(1223a25, 1225b25), maar in de ethische werken 
hanteert Aristoteles ook de driedeling epithumia -
thumos - prohairesis (bijv. EN 111 IblO). Het is 
hier niet de plaats om in te gaan op de 
verhouding tussen boulèsis en prohairesis (het 
sluitstuk van het proces van overleg, bouleusis); 
heel beknopt kan worden gesteld dat het 
onderscheid analoog is aan dat tussen doel en 
middel; dat is van belang in verband met het 
geluksstreven, zoals we in hoofdstuk 3, §2 zullen 
zien. 

27. De heersende staatsvorm heeft volgens 
Plato invloed op het gedrag van de burgers: in 
oligarchie overheerst het verlangen naar rijkdom, 
in timarchie het verlangen naar eer, in de 
democratie weet niemand meer precies wat hij 
wil. Overigens maakt hij ook een onderscheid in 
volksaard: Thraciërs en Skythen staan bekend 
om hun moed, Feniciërs en Egyptenaren om hun 
voorliefde voor geld en handel, Grieken om hun 
voorliefde voor kennis (Pc>/435e-36a, vgl. Arist. 
Politica 1327b20-35). 

28. Zie £7V1099a5: "Genieten is een zaak voor 
de ziel, en voor ieder is datgene aangenaam met 
betrekking waartoe hij 'liefhebber van dit of dat1 

(filotoioutos) wordt genoemd, zoals het paard 
met betrekking tot de paardenliefhebber 
(ßlhippos), een toneelspel voor de 
toneelliefhebber (Hlotheóros) [..]." 

29. Pol 375a-b; vgl. Aristoteles EE 1229a25, 
Politica 1328a5. 

30. "Thymos is zoiets als een aangeboren 
rechtvaardigheids-gevoel: mensen geloven dat ze 
een zekere waarde bezitten, en als anderen 
handelen alsof ze waardeloos zijn, als ze hun 
waarde niet erkennen, worden ze kwaad. Het 
nauwe verband tussen zelfwaardering en woede 
blijkt uit het synoniem van woede, 
'verontwaardiging'. 'Waardigheid' verwijst naar 
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het gevoel van eigenwaarde; 'verontwaardiging1 

ontstaat wanneer er iets gebeurt wat indruist tegen 
dat gevoel." (F.Fukuyama: Het einde van de 
geschiedenis en de laatste mens; Amsterdam '92, 
p.191). 

31. Zie EE 1226b25, De An 433b0, Mem 
453al0. 

32. Nous (verstand, denkvermogen) en logos, 
rede. De terminologie ligt bij Plato en Aristoteles 
nog weinig vast. Aristoteles maakt ook een 
onderscheid tussen fronein (praktisch denken) en 
noein (theoretisch denken), bijv. De An 427b5. 

33. Zie bijv. Gorg 511b w. Vgl. ook 
M.Nussbaum (The fragility of goodness, Cambr. 
'86, hoofdstuk 4, over het begrip technè in Plato's 
Protagoras. 

34. Dat geldt ook voor het 'voordelige' (to 
sumferori), een derde categorie, met als tegendeel 
het nadelige (to blaberori) (vgl. Pol 1253al5). 

35. Het gaat daarbij niet alleen om lichamelijke 
genietingen, hoewel de filosofen daar de grootste 
nadruk op leggen. Augustinus zal later de hang 
naar geestelijke genietingen, die voor de heidense 
antieke filosofen het summum van geluk zijn, op 
één lijn stellen met de lichamelijke: ook wie zich 
daarop toelegt maakt zich schuldig aan een zondig 
hedonisme. 

36. Amour-propre heeft naast eigenliefde en 
ijdelheid ook de betekenis van 'gevoel van 
eigenwaarde'. Voor 'eigenliefde' geeft Van Dale: 
"ingenomenheid met zichzelf, (overdreven) liefde 
tot en gevoeligheid voor de waarde van de eigen 
persoon". 

37. Système de la nature, p.392. 
38. Demokritos, Stofjes in het zonlicht, vert. 

R.Ferwerda ('98), nr.124 (DK 191). 
39. Vgl. Ferwerda fr.198 (DK 293): "Mensen die 

genieten van de tegenspoed van hun buren, 
begrijpen niet dat de wisselvalligheden van het 
toeval iedereen kunnen treffen en ze missen de 
vreugde over het eigene." Omdat ze zelf niet 
gelukkig zijn met wat ze hebben, zijn ze jaloers op 
het geluk van anderen, en die jaloezie maakt het 
alleen maar erger: "Iemand die afgunstig is, doet 
zichzelf pijn als was hij zijn eigen vijand" 
(Ferwerda fr.336, DK 88). 

40. Zelfs door Augustinus zoals we zullen zien, 
ondanks diens dogma van de volmaakte 
schepping. Zie voor de voorgeschiedenis Guthrie 
(71), over de vooruitgangstheorieën bij de sofisten 
(p.60-79). 

41. Vgl. al Plato: de ontwikkeling nam ontelbare 
jaren (muriakis muria, 10000 maal 10000) in 
beslag; de uitvindingen van Orpheus, Daedalus 
e.a. vonden pas één of tweeduizend jaar geleden 

plaats, dus pas gisteren, bij wijze van spreken 
(Nom. 677d). 

42. Vgl. Hesiodus, Werken en dagen, 108; 
Pindarus, Nemeïsche oden 6,1. 

43. Rousseau lijkt een uitzondering, maar de 
solitaire oermens die hij beschrijft is in alle 
opzichten nog een dier, een mens in louter 
aanleg. Zie hoofdstuk 6, §11. 

44. De scheiding tussen maatschappij en staat 
in de 18de eeuw wordt beknopt beschreven in de 
volgende passage: "Op dat moment wordt voor 
het eerst expliciet de kloof tussen de sociale en de 
politieke ruimte geopend [...]. De maatschappij 
leeft volgens eigen regels en wetten. Zij kent haar 
eigen mechanismen waarin de staat zich niet 
ongestraft kan mengen. Het mechanisme of beter 
de 'invisible hand van de marktwerking wordt 
daarvan het bekendste en meest overtuigdende 
voorbeeld" (L.ten Kate en H.Manschot, inleiding 
tot Michel Foucault. Breekbare vrijheid, 
Amsterdam '98, p.29-30. 

45. Dererum natura, V.925 w. 
46. Von Martin, Sociologie van de Renaissance 

(Aula-boeken), Utrecht z.j., p.38-9. 
47. Debrevitate vitael,4; 111,1; VÏÏI,5; Vni,4. 
48.DK102, vgl. DK285. 
49. W.Capelle, Die VorsokratikerCóS), p.375. 
50. SV 14 (Sententiae Vaticanae). 
51. Vgl. T.Lemaire, Filosofie van het landschap 

(Bilthoven 70), hoofdstuk 11,1 (Herhaling en 
middelpunt), p.89-97. 

52. The City in HistoryCól, ed.Pelican) p.116, 
vgl. p.85-6. 

53. The Fable of the Bees, p.76. 
54. De rerum natura VI, r.9 w. 
55. Deel 9, hoofdstuk IV (Der Mensch des V. 

Jahrhunderts. Ed. Wissensch. Buchgesellschaft 
'77 ('82), IV, p.208. 

56. Cit. Vlastos (71), p.78, noot 33. 
57. Pol 557b; kataskeuein: inrichten, 

voorbereiden, zoals bij het inrichten van een 
huis. 

58. Zie noot 54, p.208. 
59. Zie Guthrie (71), hoofdstuk IV. 
60. Guthrie (71) p.56, 227. 

HOOFDSTUK2 

1. to kallion kai aischion zen. De begrippen 
kalos en aischros staan als 'mooi' en 'lelijk' 
tegenover elkaar, maar hebben ook vaak de 
morele betekenissen 'eerbaar' en 'schandelijk'. 
Dan veronderstellen ze de blik van anderen, en 
hebben altijd een sociale context. A.MacIntyre 
noemt kalos "the predicate characterizing what is 
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well thought of' (A short history of Ethics, London 
'68, p. 12). Het zou daarom ook met 'fatsoenlijk' 
kunnen worden vertaald, waarbij fatsoen is "al wat 
geacht wordt te behoren tot de maatschappelijke 
behoorlijkheid of gemanierdheid". Overigens 
betekent kalos op zichzelf ook gewoon 'goed' in 
neutrale, niet-morele zin. 

2. De vraag of Callicles een historische figuur 
was, voor geleerden nog steeds een punt van 
discussie, is hier niet van belang. Dodds oppert op 
goede gronden dat hij wel heeft bestaan maar te 
jong is gestorven om carrière te maken in de 
politiek, zoals in de bedoeling lag (Dodds '59/'90, 
p. 13, vgl. Gorg 515a-b). Als gastheer van Gorgias 
was Callicles zeker een geestverwant van de 
sofisten, al laat hij zich soms misprijzend over hen 
uit: hij noemt hen zelfs "mensen die niets waard 
zijn" (520a). Vgl. ook Guthrie, The sophists, p.37, 
102. 

3. Aristoteles zal, met een beroep op het 
gangbare taalgebruik, eu zèn en eudaimonia aan 
elkaar gelijk steUen {EN 1095a20). Zie hoofdstuk 
3, §4. 

4. Namelijk in 442c, in de passage waar Plato de 
4 kardinale deugden opsomt. In de opsomming 
van de 4 bijbehorende ondeugden staat sofia 
tegenover onwetendheid, amathia (444b). 

5. Aretè wordt vaak vertaald met equivalenten 
van 'goedzijn', 'goodness'; bijv. Gutsein in de 
Meno-vertaling van M.Kranz, Reclam-ed. Stuttg. 
'94. 

6. Dezelfde inperking vinden we bij Aristoteles. 
De begeerten {epithumia) waarop deze deugd 
betrekking heeft hebben ook vaak de beperkte 
betekenis van lichamelijke begeerte. Om die reden 
vertaal ik sôfrosunè met 'ingetogenheid', al heeft 
het begrip ook de algemenere betekenis van 
'bezonnenheid'. Voor 'ingetogen' geeft Van Dale 
o.a. "matig, zich onthoudend van 
buitensporigheden of uitspattingen", en dat is waar 
het Plato om gaat. Letterlijk betekent het Griekse 
woord 'gezond van geest zijn'. In de discussie 
tussen Socrates en Callicles in Gorgias blijkt de 
inperking tot lichamelijke verlangens (492a w.). 
Akolasia fungeert daar steeds als tegendeel van 
sôfrosunè, zoals ook in de opsommingen van de 4 
kardinale ondeugden in Politeia (444b, 609b-c). In 
de vertaling 'tuchteloosheid' blijft de betekenis van 
kolazein (straffen, tuchtigen) behouden. Akolastos 
is degene die (in zijn jeugd) niet voldoende is 
getuchtigd en gedisciplineerd, en daarom niet heeft 
geleerd zijn lichamelijke begeerten te beheersen. 
Overigens heeft kolazein als eigenlijke betekenis 
'beknotten', kort houden door snoeien (ons begrip 
'kort houden' heeft betrekking op het beteugelen 
van een paard). Plato gebruikt soms ook hubris als 

tegendeel van sôfrosunè, een woord dat ook de 
betekenis heeft van 'woekering', in het wilde weg 
groeien, dus 'wildgroei'. Zie Phaedrus 237e-38a, 
Phü. 45d; vgl. Pol. 403a. Vraatzucht 
(gastrimargia) is een voorbeeld van hubris, dat 
vele namen heeft (Phaedrus 238a-b). Fowler 
vertaalt hubris met het algemene 'excess' 
(Phaedrus, Loeb-ed., 238a); het gaat hier dus 
veeleer om overmaat dan om overmoed, de 
gangbare vertaling. Vgl. ook noot 32. 

7. Zie 7»n73a-b>91b-c. 
8. Epicurus, SV 59, Ed. H.-W. Krautz, Reclam, 

Stuttgart '80; vgl. Democritus DK fr.223. 
9. Zie noot 6. 
10. Ethics, London '54 (Pelican ed. 1969), p.13. 

Zie Politeia All A, en ook 353e-354a. 
11. Zie Gorg A9\t, 492c, 492e, 493d, 494a, 

494c-d, 494e-95a, 507d. 
12. To frlokerdes (het inhalige element) en to 

ßlonikon (het eerzuchtige of wedijverende 
element), termen waarmee Plato eerder (581c) 
twee van de drie menstypen had aangeduid, 
naast to ßlosofon (het naar wijsheid strevende 
element). 

13. Zie noot 8. 
14. Zie de noot van E.R. Dodds C59), p.298. 

Dodds maakt duidelijk dat dit slechts één van de 
interpretaties is van de vergelijking van de 
waterdragers. Bij Lucretius vinden we de 
vergelijking in boek III, r. 1008-10. Zie voor 
Schopenhauer bijv. WW 1,38, p.252. 

15. Hier kosmios. aan zelftucht onderworpen, 
bescheiden, fatsoenlijk. 

16. Dodds, Gorgiasp.305 
17.DKfr.223. 
18. Zie Dodds, Gorgias, p. 242; Dodds noemt 

ook andere vindplaatsen: bij Plato Apol 40dS en 
EuthydllAal; bij Aristoteles Soph.El 113326. 

19. Het bekende begrip kalos k'agathos, 
traditioneel gebruikt voor de aristokraat, maar 
hier in morele zin, 'fatsoenlijk', rechtschapen; vgl. 
Aristoteles ENI 179M0. 

20. Plato speelt hier met woorden: eu prattein 
betekent zowel 'goed handelen' (in morele zin, 
'het goede doen') als 'het goed maken'. 

21. Vgl. hoofdstuk 1, § 6, het citaat Augustinus, 
die wijst op het probleem van zo'n opvatting. 

22. Vertaling Van Gelder/Koolschijn. 
23. Vgl. Aristoteles EN\ 130a5: in de brede zin 

van het woord is rechtvaardigheid geen deel van 
de deugd maar de hele deugd {hole aretè); zie 
hoofdstuk 3, § 7. Zie ook Guthrie, The sophists, 
p.92: "the words justice and just {dikaiori) [...] 
embraced such a wide field that the conception of 
dikaion mighjt almost be said to be co-extensive 
with that of moral worth. Vgl. Vlastos p.66. 
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24. Vgl. G.VIastos C71), p.71, noot 17. 
25. Het gaat dan om de distributieve 

rechtvaardigheid, zoals Aristoteles duidelijk 
maakt. Volgens Vlastos komt rechtvaardigheid in 
de specifieke betekenis neer op 'afzien van 
pleonexie' (Vlastos '71, p.71, 74). Plato maakt een 
vergelijking tussen pleonexie binnen de 
samenleving, waar zij optreedt als 
onrechtvaardigheid {adih'a) en in het lichaam, 
waar zij optreedt als ziekte, doordat een van de 
tegengestelde elementen (hitte / kou, vochtigheid / 
droogheid) de overhand krijgt. 

26. Voor Plato's opvattingen over isotès, 
(rechts)gelijkheid of billijkheid, zie Nom 757a-58a. 
Niet alle mensen zijn gelijk(waardig): er is een 
onderscheid tussen slaven en meesters, goede en 
slechte mensen, en "als gelijkheid voor ongelijken 
leidt tot ongelijkheid, als de juiste maat niet wordt 
getroffen" (757a). 

27. Op de context van deze passage kom ik in het 
hoofdstuk over Augustinus nog terug (§ 1), omdat 
Plato hier al zegt wat de essentie van de 
augustiniaanse geluksopvatting zal zijn: de ziel kan 
nooit bevredigd zijn zolang zij zich niet 'voedt' met 
de hoogste werkelijkheid (d.w.z. de Ideeën) maar 
met aardse zaken, die een lager realiteitsgehalte 
hebben. Onverzadelijkheid wordt dan geweten aan 
een te-weinig, vanuit de norm van volledige 
bevrediging van de ziel, en niet aan een teveel, 
vanuit de norm van de natuurlijke behoefte (de 
verklaring die in Gorgias van de aplèstia wordt 
gegeven). Op dat laatste standpunt lijkt Plato zich 
overigens weer even verderop te stellen, als hij 
schrijft dat de verlangen van de twee 'lagere' 
elementen zich moeten onderwerpen aan de 
leiding van de rede (Po/586d-e). 

28. Vgl. T.Penner, Thought and desire in Plato 
(in Vlastos '71) over de rol van thumos hierbij; in 
het bijzonder p. 111-2. 

29. Zie hierover de uitvoerige noot van Dodds 
('59) p.270-2. 

30. Zie voor de pythagoreische invloed van deze 
passage E.Dodds C59), p.338-40. 

31. Vgl. Phaedo 62b: ook daar de gedachte dat 
de mens bezit is van de goden, die voor ons 
zorgen. 

32. Hubris dient in deze opsomming van 3 van 
de 4 kardinale deugden/ondeugden kennelijk als 
tegendeel van sôfrosunè (ingetogenheid); 
onverstand {afrosunè) is hier het tegendeel van 
fronèsis. In noot 6 heb ik er al op gewezen dat 
hubris bij Plato soms de plaats inneemt van 
akolasia. 

33. We kunnen hier een kritiek vermoeden op 
Protagoras' uitspraak dat de mens de maat van alle 
dingen is, al is het onzeker of hij dat ook in morele 

zin bedoelde. Volgens de noot van vertaler 
Capelle {Die Vorsokratiker, '68) wijst de passage 
in Prot 333d-e daar wel op (zie noot 1, p.332). 
Vgl. ook Guthrie, The sophists, p.166 w, 267 w. 

34. Vgl. 5jOTp203e-204a. 
35. Katamanthaneiit. grondig leren of 

begrijpen, uitvorsen, dus niet zomaar kennis in 
de vorm van 'weetjes'. 

36. Het thumoëides is volgens Plato ook al bij 
de (hogere) dieren aanwezig; in die zin heeft het 
verlangen naar eer een lichamelijke oorsprong, al 
is het alleen bij mensen te vinden, omdat in dit 
verlangen ook een redelijk element aanwezig is 
(dat van onderlinge vergelijking en waardering). 

37. Plato verwijst hier naar een citaat uit 
Homerus' Odyssee, boek XI, r.498-91 ("Liever 
deed ik op aarde als dagloner dienst bij een 
vreemde, iemand die het niet breed heeft en 
weinig het zijne kan noemen, dan over alle 
doden en schimmen als koning te heersen", vert. 
H.de Roy van Zuydewijn, Amsterdam '92). 

38. Het is de rede zelf die de begeerten uitbreidt 
en intensiveert, en daarmee de door de 
lichamelijke natuur gestelde grenzen overschrijdt 
(zie § 1); latere auteurs zullen wijzen op de rol die 
de verbeeldingskracht hierbij speelt. 

39. In menig opzicht loopt de historische schets 
van de herders parallel met het mythologische 
verhaal van het rijk van Kronos (Saturnus) {Nom 
713a w), als een klassieke beschrijving van het 
Gouden Tijdperk; in die tijd was het leven 
gelukzalig {makarios) (713c). Kenmerkend is in 
beide gevallen ook de algehele matigheid en 
vreedzaamheid (713e). 

40. kalon kagathon, hier spreekt ook de 
nostalgie naar het aloude eerbaarheidsideaal van 
de aristokraat of 'gentleman' (zoals Plato zelf 
was), in een tijd waarin volgens Plato de 'lagere', 
lichamelijke en materiële waarden domineerden. 

41. Vertaling Warren / Molegraaf. 
42. Kolazein, er is dus een associatie met 

akolasia. 
43. Zie verder GKoolschijn, Het 

democratische beest (Amsterdam '90), in het 
bijzonder p.23-44. 

44. Brieven aan Lucilius {Epistulae morales) 
nr.90, § 44- 45. En had Plato tot zijn eigen 
wijsgerige ethiek kunnen komen zonder zich af te 
zetten tegen de 'goddeloze' opvattingen van 
denkers als Callicles? 

45. Vert. Corn. Verhoeven, Ambo, Baarn '90, 
p.322. 

46. Voor Plato speelt zeker ook de ontdekking 
van de goddelijke orde in de kosmos een rol in de 
ontwikkeling van het morele bewustzijn. Het 
gaat dan om de ontwikkeling van de theoretische 
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rede door de bestudering van de hemellichamen, 
die leidt tot wiskunde, tijdrekening, astronomie en 
ten slotte filosofie. Zie verder noot 47. 

47. We moeten hier ook denken aan de 
regelmaat van de bewegingen van de 
hemelichamen. In zijn scheppingsverhaal in 
Timaeus geeft Plato een historische schets van de 
ontwikkeling van de filosofische rede, op grond 
van het gezichtsvermogen waarmee God ons heeft 
begiftigd: "Vision, in my view, is the cause of the 
greatest benefit to us, inasmuch as none of the 
accounts now given concerning the Universe 
would ever have been given if men had not seen 
the stars or the sun or the heaven. But as it is, the 
vision of day and night and of months and circling 
years has created the art of number and has given 
us not only the notion of Time but also means of 
research into the nature of the Universe. From 
these we have procured Philosophy in all its range, 
than which no greater boon ever as come or will 
come, by divine bestowal, unto the race of 
mortals" {Tim 47a-b, vert. R.Bury, Loeb-editie, vgl. 
37d). 

48. In de boeken VIII en IX van Politeia 
beschrijft Plato dit verval van kwaad tot erger: via 
de staatsvormen van timarchie, oligarchie en 
democratie eindigt de samenleving in tirannie. 

49. Hannah Arendt: Oordelen {Lectures on 
Kant's political philosophy); uitg. Krisis/Parrèsia, 
Amsterdam '94; p.51. 

HOOFDSTUK3 

1. Ik lees ton praktôn hier als verkorting van ton 
praktôn agathôn, een standaardbegrip bij 
Aristoteles, dat ik al in de vorige alinea heb 
genoemd. Vgl. ook NE 1095al5: to pantôn 
akrotaton ton praktôn agathôn. 

2. Brief aan Menoeceus, § 122. 
3. Zie D.Ross, Aristotle, p.71-75w. Vgl. ook EE 

1218M5: de doeloorzaak {hou heneka) is een 
oorzaak {aio'ori). 

4. To bouleutikon, als deel van de ziel, is to 
theôrètikon aidas {EE 1226b25). Dit 
beraadslagende deel valt in feite samen met het 
logistikon, want beraadslagen {bouleuesthai) en 
berekenend denken {logizesthai) komen op 
hetzelfde neer {NE 1139a5-10). Zie hoofdstuk 1, §§ 
4 en 5. 

5. Vgl. Plato Gorgias 504c, waar gezondheid als 
aretè (optimale toestand) van het lichaam wordt 
beschouwd (zie hoofdstuk 1 § 1). 

6. Vgl. D.Wiggins ('80): "So what I think he is 
saying that one cannot deliberate is whether to 
pursue happiness or health. It is not in any case 

excluded that (as described in NE 6) a man may 
seek by deliberation to make more specific and 
more practically determinate that generalized 
telos of eudaimonia which is instinct in his 
human condition". 'Deliberation and Practical 
Reason', in: Essays on Aristotle's ethics, ed. A.E. 
Oksenberg Rorty, p.227. 

7. Vgl. Woordenboek: van stam dai-, uitdelen 
(dainumi), verdelen, toedelen {daiomai). Plato 
gebruikt naast eudaimonia ook kakodaimonia 
{Meno 78a). 

8. Vgl. Ackrill C94), p. 67-8. 
9. Ackrill ('94), p.67, vgl. p.182-3. 
10. Vgl. eu echein (er goed voorstaan), Met 

1072b25. 
11. Ross (71) p.185; De Gen. et Corr. 336b30; 

Over de kosmos (ed. A.P.Bos, Meppel '89) 
400b 10, 400b30. 

12. Aristotle, p.126. 
13. Aristotle, p.126. 
14. Aristotle, p.78-9. Deze interpretatie gaat al 

in de richting van Kant en Schopenhauer: we 
nemen natuur waar alsof zij produkt is van een 
doelmatig werkend verstand, naar analogie van 
de werking van ons eigen verstand. Vgl. 
hoofdstuk 7, § 4. 

15.DeVogelf67),p.l56. 
16. Zie Gorg 507c, vgl. Aristoteles Pol 

1325a20, bl5. Zie ook hoofdstuk 2, § 2. 
17. Het zou dan zijn afgeleid van mala 

chairein, 'veel genieten'. Volgens E.A.Schmidt 
(Reclam-ed. EN Vu, noot 72, p.340) is dit 
etymologisch onjuist. 

18. Vgl. Plato Prot354c, hoofdstuk 1, § 2. 
19. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de 

anamnesis, het vermogen om vrijelijk in het 
geheugen naar iets te zoeken, als een proces van 
'zich weer te boven halen' {analambaneiri) (De 
Mem 451b). De Engelse vertaling van anamnesis 
is recollection, dit specifiek-menselijke vermogen 
onderscheidt zich van het simpele geheugen 
{mnèmè, Eng. memory) waarover ook dieren 
beschikken, wat betreft het element van de tijd 
(453a5); de mens kan in de tijd onderscheiden 
tussen 'langer' en Tcortef, zoals hij ook ruimtelijke 
grootheden kan onderscheiden 452b5). 
Aristoteles beschrijft de uitoefening van 
anamnesis als volgt: "[...] we follow the trail in 
order, starting in thought from the present, or 
some other concept, and from something similar 
or contrary to, or closely connected with, what 
we seek. This is how recollection takes place" 
(451M5, vert. W.S. He«, Loeb-ed.). Er lijkt een 
overeenkomst te zijn tussen dit proces en dat van 
het overleg {bouleusis) dat ook een vorm van 
zoeken is, maar dan toekomstgericht. In beide 
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richtingen, verleden en toekomst, kan de mens 
door zijn rede welbewust de dimensie van het 
heden verlaten; alleen hij kan dan ook zijn leven 
overzien. 

20. Rackham brengt beide passages in een 
voetnoot terecht met elkaar in verband (EE p.202, 
Loeb-ed.). 

21. Aristoteles gebruikt hier eerst kalos zèn, dan 
eu zèir, beide begrippen hebben hier kennelijk 
dezelfde betekenis. Kalos heeft ook vaak de 
neutrale betekenis van goed, gunstig, geschikt (vgl. 
EE 1214al5). 

22. Aristoteles verdeelt de agatha, de goederen of 
goede dingen, in drie klassen: uiterlijke goederen 
{ta ektos), goederen van het lichaam (zoals kracht 
en schoonheid) en goederen van de ziel (EN 
1098M0, vgl. Po/1323a25). De uiterlijke goederen 
zijn tevens de goederen van de fortuin (vgl. 
1129b0. In SV1153bl5 bedoelt hij met ta ektosen 
ta tes tuchès dezelfde goederen; het gaat niet om 
een nevenschikking maar om een nadere 
specificatie (vgl. de Reclam-vertaling van 
Dirlmeyer: "die Güter des Leibes und die äusseren, 
die Güter des freundlichen Zufalls"). Eer, rijkdom 
etc. worden in de hele verdere Oudheid als 
goederen van de fortuin beschouwd. 

23. Dan staat fronein tegenover noein 
('theoretisch denken'), vgl. De An427al5-20. 

24. Vgl. noot Rackham (Loeb-ed.): "Rlia, 
'friendship', sometimes rises to the meaning of 
affection or love, but also includes any sort of 
kindly feeling, even that existing between business 
associates, or fellow-citizens", p.450. 

25. Zie EN 1132a30. Aristoteles meent ten 
onrecht dat dikaios is afgeleid van dicha, half. 
Waarschijnlijk komt het van deiknumi, 'aanwijzen' 
(van de schuldige); vgl. 'recht wijzen'. 

26. Aristoteles denkt evenmin als Plato aan een 
algemene gelijkheid tussen mensen, vgl. EN 
1131a25: "And there will be the same equality 
between the shares as between the persons, since 
the ratio between the shares will be equal to the 
ratio between the persons; for if the persons are not 
equal, they will not have equal shares [...] (vert. 
Rackham, Loeb-ed.). 

27. De tweede weg wil zeggen: de op één na 
beste weg. Pious of ploos betekent eigenlijk vaart 
of zeereis, of ook 'gunstige gelegenheid (of wind) 
om te varen. De uitdrukking lijkt betekenen dat 
men als er geen wind is, dus zeilen geen zin heeft, 
altijd nog kan roeien om vooruit te komen (zie de 
noot van Rackham in de Loeb-editie, p.l l l) . Van 
deuteros pious is in ander verband al sprake bij 
Plato (Phaedo 99c-d); we zullen de term ook 
terugvinden in Schopenhauers moraalfilosofie. 

28. De lees logos hier als het latijnse ratio, dat 
wil zeggen als 'verhouding1, 'ratio' of'reden' in de 
wiskundige zin, dus als de betrekking tussen twee 
grootheden (i.e. tussen te-weinig en teveel). In 
het Grieks heeft logos naast betekenissen die met 
taal en denken te maken hebben ook de betekenis 
van getal, 'rekening', verhouding (van legô, dat 
naast 'spreken' ook 'opsommen', 'lezen' in de zin 
van verzamelen betekent). Fronèsis is ook de 
deugd van de berekenende rede (logistikori). In 
De Anima heeft logos meermalen deze betekenis 
van 'ratio', bij voorbeeld in verband met muziek: 
harmonie als logos (De An 407b30, vgl. 426a25, 
Plato Nom6%9à), vgl. ook Met. 985b30. 

29. J.O. Urmson wijst erop dat de vertaling van 
èthikè aretè en kah'a met 'morele (on)deugd' 
gebrekkig is, omdat zij te 'christelijk' is: 
"Excellence of character is not the triumph of 
grace over old Adam; it is that state of character 
which entitles a man to be called eudaimon. 
Clearly one is more eudaimon of one acts 
properly without friction, without effort, enjoying 
it, than if one has to struggle to do so through 
faulty education. That is how Adam would have 
acted when eudaimon before the fall." Aristotle's 
Doctrine of the Mean, in Essays on Aristotle's 
Ethics, ed. A.O. Rorty, C80), p.160. 

30. Zie de noot op p. 158 van de Loeb-vertaling, 
waar Rackham terecht spreekt van een 
'verbreding' van het begrip 'deugd' bij Aristoteles. 
Morele deugd is gericht op to kalon, dat wil 
zeggen op "the Tightness and fineness of the act 
itself [...]. This amplification of the conception of 
virtue as aiming at the mean here appears for the 
first time: we now have the final as well as the 
formal cause of virtuous action". Vgl. ook 
Rackhams noot op p.6: kalon is a term of 
admiration applied to what is correct, especially 
(1) bodies well shaped and works of art or 
handicraft well made, and (2) actions well done 
[...]; it thus means (1) beautiful, (2) morally 
right." 

31. Zie M.C. Nussbaum: Shame, Separateness, 
and Political Unity: Aristotle's Criticism of Plato, 
in A.O. Rorty ('80), p.395-436, m.n. p.397-404. 

32. Vgl. de in § 5 geciteerde passage uit EE 
1214b 15, waarin beide begrippen worden 
gebruikt. Zie bijv. ook Pol 1278b20,1332a0. 

33. Ze hebben alleen betrekking op de 'lagere 
zintuigen', smaak, tastzin, niet op hogere (oog en 
oor), die een bron kunnen worden van esthetisch, 
dus 'contemplatief genot. Vgl. ENI 118a20 w. 

34. In EN 1150a20 noemt hij de man die 
tekortschiet w.b. lichamelijk genot het 'tegendeel 
van de akolastoà; het 'middenkarakter' is dan de 
sôfrôn. 
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35. Aristoteles geeft zelf toe dat niet elke 
handeling of elk affect een midden toelaat, bij 
voorbeeld wanneer ze altijd al kwaad impliceren: 
handelingen als overspel, diefstal of moord, en 
aandoeningen als leedvermaak of afgunst (EN 
1107a5-10). In dezelfde zin, merkt hij nog op, kan 
overigens ook (aretè), zoals ingetogenheid of 
rechtvaardigheid, behalve als een midden (meson) 
ook als een uiterste (akrori) worden opgevat 
(1107a5,20), dat dus geen teveel of te-weinig 
toelaat. Maar dan blijft er van de theorie weinig 
over. Is ook leedvermaak trouwens geen uiterste, 
een tekort aan mededogen, met overdreven 
medelijden als de 'ondeugd' van het teveel? 

36. Aristoteles noemt ook degene die 
weloverwogen lichamelijke pijn mijdt een 
akolastos (EN 1150a20], maar hij vervolgt dat zo 
iemand veeleer lijdt aan malakia, slapheid, 
verwijfdheid (1150a30); ook luxe (tmfè) is een 
vorm van malakia (1150b0). 

37. We hebben bij Plato gezien hoe moeilijk dit 
woord is te vertalen. Er wordt in het algemeen een 
optimale toestand mee aangeduid, de toestand 
waarin iets of iemand het best aan zijn functie 
beantwoordt (zoals Plato gezondheid de 'deugd' 
van het lichaam noemt). Gebruikte Engelse 
vertalingen zijn naast virtue ook goodness, 
excellence, Hupperts en Poortman vertalen met 
'optimaal functioneren', wat nogal moeizaam leest. 
In de Ethica Eudemia omschrijft Aristoteles aretè 
als volgt: "the best disposition {diathesis) or state 
(hexis) or faculty [dunamis] of each class of things 
that have some use (chrésis) or work (ergon) (EE 
1218b35). Dit geldt ook voor levenloze dingen, bij 
voorbeeld een jas: 'for a coat has a particular 
function and use, and the best state (hexis) of a 
coat is its goodness (arete); and similarly with a 
ship and a house and the rest" (1219a0, vert. 
H.Rackham, Loeb-ed.). Hetzelfde geldt voor de 
ziel (psuchè), want die heeft een eigen functie 
(1219a5). 

Ook het woord hexis levert vertaalproblemen op. 
'Dispositie' of 'toestand' zijn vaak gebruikte 
vertalingen. Het is te vergelijken met het latijnse 
habitus (hier: gesteldheid, toestand, aard; beide 
woorden zijn afgeleid van 'hebben' of 'houden' 
(habere, echein). Zo noemt De Vogel deugd een 
'innerlijke habitus', die het individu zichzelf heeft 
verworven (Theoria, p. 158). Hexis vormt bij 
Aristoteles een tegenstelling met energeia (EE 
1219a30-35). Als hij opmerkt dat geluk niet in een 
hexis bestaat maar in energeia, dan geeft hij als 
argument dat van hexis ook sprake is bij iemand 
die zijn hele leven slaapt en het leven van een plant 
leidt (EN 1176a30-76b0, vgl. 1098b30, 1152b30). 
Het bezitten van een aanleg is dus niet genoeg; zij 

moet ook uitgeoefend en ontwikkeld worden. 
Ook in de definitie van morele deugd is er sprake 
van hexis (EN 1106b35, zie § 7). Vgl. ook Met. 
1022W-5. 

38. Het gaat hier om 'het goed voor de mens' 
(to anthrôpinon agathon), maar Aristoteles had 
dit goed al gelijkgesteld met geluk, zoals we in § 1 
hebben gezien. Ook in de nu besproken passage 
gaat het om de uitgangsvraag wat geluk eigenlijk 
is (EN 1097b20). Dat blijkt ook uit het 
onmiddellijke vervolg van de geciteerde passage, 
waarin Aristoteles schrijft dat de betreffende 
activiteit een heel leven moet beslaan, omdat één 
dag of een korte tijd iemand niet gelukkig en 
zalig maakt. 

39. Een hierop lijkende omschrijving van geluk 
vinden we in de Politica, waar Aristoteles 
terugverwijst naar de Ethica: het gelukkige leven 
is het leven dat ongehinderd verloopt in 
overeenstemming met deugd (kat'aretèri), en 
deugd is een middenweg (mesotès), waaruit 
noodzakelijk volgt dat het leven dat het midden 
aanhoudt het beste is, waarbij de middenweg 
voor iedereen mogelijk is (Pol 1295a35). Maar 
Aristoteles geeft hier al een bijzondere 
interpretatie van zijn eigen theorie. Het valt op 
dat het nu ineens niet zo moeilijk is om het juiste 
midden te vinden. De gelukstheorie lijkt hier heel 
algemeen te zijn geworden: iedereen kan 
gelukkig worden, als hij maar bij alles wat hij 
doet en nastreeft het juiste midden bewaart. Dat 
is de leer van wat Horatius de 'gulden 
middenweg1 (aurea mediocritas) zal noemen 
(Carm. 2, 10, 15). Deze leer heeft echter al een 
ethisch karakter; in Ethica Nicomachea komt de 
definitie van deugd als midden tussen te-weinig 
en teveel pas in boek II, waar het alleen over 
morele deugden gaat. Wanneer Aristoteles in de 
Ethica met zijn geluksdefinitie komt heeft hij het 
onderscheid tussen ethische en intellectuele 
deugden nog niet gemaakt. Bovendien betekent 
morele deugd in dat werk méér dan het 
aanhouden van het juiste midden; de uitoefening 
ervan kan zelf een bron van genot en geluk zijn 
(hoewel de uitoefening van de soRa, als hoogste 
intellectuele deugd, het grootste geluk oplevert). 
Deze visie is overigens ook in de Politica te 
vinden, zoals we in § 10 zullen zien. 

40.Dus niet van het lichaam, zelfs niet bij 
lichamelijke genietingen. Vgl. later Augustinus, 
CD XXI.3. 

41. Het gaat hier met name om de morele 
deugd, maar in feite heeft Aristoteles het 
onderscheid tussen morele en intellectuele 
deugden nog niet gemaakt, zoals al eerder 
opgemerkt. 
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42. Zie over haasnoot 37. 
43. EN 1174b20: het gaat daar om 

contemplatieve activiteiten, van de zintuigen of 
van het denken. 

44. Dit is niet in tegenspraak met het onderscheid 
dat Aristoteles maakt binnen het deel van de ziel 
dat rede heeft (meros tou logon echontos), 
namelijk tussen het epistèmonikon (het vermogen 
tot wetenschappelijke, op universele principes 
berustende kennis van onveranderlijke zaken) en 
het logistikon, dat zich met praktische, 
veranderlijke zaken bezighoudt {EN 1139al0-15, 
zie hoofdstuk 1, § 5). Wetenschappelijke kennis 
(epistèmè) impliceert weliswaar rede (logos), maar 
kan zelf niet doordringen tot haar eerste 
beginselen; die kunnen alleen worden gevat door 
de nous (1140b3(Mla5). De nous richt zich op 
algemene definities waar geen Jogos meer aan te 
pas komt (1142a25). Pas de combinatie van 
epistèmè en nous levert sofia, 'theoretische 
wijsheid', op (1141al5). In De Anima noemt 
Aristoteles de nous dan ook iets goddelijks en 
onsterfelijks, vrij van aandoeningen en los van het 
geheugen (430a20, 408a25). De logos is dan 
gebonden aan het sterfelijke lichaam, en vormt 
samen met het lichaam (inclusief de lagere, 
vegetatieve en sensitieve zielsdelen) het 
samengestelde, sterfelijke geheel dat de mens is. 
Volgens Aristoteles zelf is de definitie animal 
rationale dus niet volledig; zij zou (in het Grieks) 
moeten luiden zôion logon kai noun echôn. Ook 
Kant zal wijzen op de beperkte reikwijdte van deze 
definitie (hoofdstuk 7, § 2). 

45. De Amerikaanse socioloog Thorstein Veblen 
introduceerde in zijn The Theory of the Leisure 
Class (1899) de termen 'conspicuous consumption' 
en 'conspicuous leisure'. 'Conspicuous' betekent 
'opvallend', 'in het oog lopend'; het gaat erom dat 
men wil worden gezien door anderen. 

46. Vgl. M. Nussbaum ('86, p.373-7), volgens wie 
EN X 6-8 een Fremdkörper zou zijn. Nussbaum 
veronachtzaamt feit dat Aristoteles ook in de 
Politica de superioriteit van het theoretische leven 
beklemtoont. Vgl. ook A.O.Rorty, The Place of 
Contemplation in Aristotle's Nicomachean Ethics 
(in A.O.Rorty '80, p. 377-394). Rorty breidt de 
sfeer van de vita contemplativa in dit artikel wel 
erg ver uit, in een poging te laten zien dat er van 
een 'competitie' tussen het contemplatieve en 
praktische leven geen sprake is. 

47. Eupragia kan naast voorspoed of geluk ook 
'goed handelen' betekenen in morele zin. Vgl. Plato 
Gorg 507c, zie hoofdstuk 2, § 2. 

48. Vgl. De Vogel ('67), p.160: "Bij Plato betekent 
het 'zien' of'beschouwen' van de 'waarheid' steeds: 
door het zuivere denken iets grijpen van de 

transcendente Werkelijkheid, met een graduele 
opstijging tot het allerhoogste Beginsel. Omdat 
dit religieus beleefd wordt, sluit voor Plato het 
beschouwende leven het morele en de 
verplichtingen tegenover de menselijke 
samenleving in. Wat wij daarna bij Aristoteles 
zien [...] is een verschraling van het 
beschouwende tot het louter-intellectuele leven. 
Hiermee verandert het ideaal ingrijpend van 
karakter: bij Plato was het essentieel een 
metafysische aanschouwing, die door religieuse 
bezieling het leven beheerste en de samenleving 
wilde omvormen om iets van het Goede te 
realiseren in de concrete werkelijkheid; bij 
Aristoteles wordt het het ideaal van de geleerde, 
die zijn vreugde heeft aan het wetenschappelijk 
onderzoek, en zich met het puur intellectuele 
werk verheven acht boven de samenleving en wat 
men noemt de sociale deugden." 

49. Sententiae Vaticanae nr.27: "Bei den 
übrigen Tätigkeiten stellt zich der Ertrag erst 
dann ein, wenn sie gerade vollendet worden sind, 
bei der Philosophie läuft der Reiz mit dem 
Erkenntnisvorgang zusammen. Denn nicht nach 
dem Lernen kommt der Genuss, sonder zugleich 
mit dem Lernen stellt sich auch der Genuss ein" 
(Reclam-ed., vert. H.-W.Krautz). 

50. Vgl. EN 1154b25: God geniet altijd een 
enkelvoudig genot, want er is niet alleen een 
activiteit van beweging maar ook van 
onbeweeglijkheid, en genot ligt meer in rust 
(èmeria) dan in beweging (kinèsis). Vergelijk het 
onderscheid tussen tussen het genot van kennis 
en het genot van het zoeken naar kennis 
(1177a25); God kent ongetwijfeld alleen het 
eerste, grotere genot. 

51. Ook Aristoteles maakt geen duidelijk 
onderscheid tussen 'staat' en 'maatschappij'. Vgl. 
Ross C23): "The distinction between the state and 
society was [..] not clear to any Greek thinker." 

52. Dit slaat kennelijk alleen op noodzaak van 
deze gemeenschapsvorm als zodanig, niet op de 
keuze van een bepaalde partner. 

53. Aristoteles beschouwt slavernij als 
natuurlijk; slaven zijn veredelde dieren, alleen 
geschikt voor lichamelijk werk (Pol 1252a30, 
1252b5, 1278b30). Slaven zijn dus geen 
volwaardige mensen, evenmin als de vrouw, over 
wie de man een natuurlijke heerschappij 
uitoefent omdat alleen hij denkend vooruit kan 
zien (1252a30). Aristoteles' opvattingen over 'de 
mens' hebben alleen ten volle betrekking op de 
vrije, mannelijke staatsburger. 

54. Het eerste boek van de Oeconomica is 
grotendeels ontleend aan de Oeconomicus van 
Xenophon en de Politica van Aristoteles. Zie de 
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inleiding van H.Tredennick bij zijn vertaling in de 
Loeb-editie (p.323). 

55. De rovers lijken een vreemde eend in de bijt 
te zijn, maar ook roof is volgens Aristoteles in 
zekere zin een 'natuurlijke' leefwijze; oorlogvoeren 
(waartoe ook de jacht behoort) is van nature een 
manier van verwerven van goederen (Pol 
1256b25). Ook Hobbes beschouwt roof als een 
natuurlijk middel tot levensonderhoud; dat is een 
van de oorzaken van geweld in de natuurtoestand. 

56. Het dorp is een (apoikia), dus een afgeleide, 
een 'kolonie' van het 'huis' (oikia), gevormd door 
kinderen en kleinkinderen, die wel de 
homogalaktas Cdie dezelfde melk drinken') worden 
genoemd (Pol 1252b 15). 

57. To kalôs zèn, hier duidelijk in een niet-
morele betekenis. Vgl. .Po/1333a30, waar kalos en 
chrèsimos (nuttig) tegenover elkaar worden gezet. 

58. Vgl. Pol. 1252a30: alleen de man kan 
'denkend vooruitkijken', vandaar zijn natuurlijke 
leiderschap over de vrouw. Wellicht acht 
Aristoteles om deze reden de vrouw niet eens in 
staat tot geluk, voor zover dat berust op een 
bewuste planning van het eigen leven. 

59. Pleonektiköteros, lett.: meer pleonektisch. 
60. Zie de opmerking van Sinclair bij zijn 

Penguin-vertaling van de Politica, p.305. 
61. Hoplitikon (klasse van zwaarbewapenden) en 

bouleutikon (beraadslagende klasse, dus 
deelnemend aan politieke besluitvorming). Beide 
kunnen elkaar afwisselen, de andere klassen blijven 
erbuiten. Vlg. Plato, die in Politeia de bestuurders 
liet recruteren uit de wachtersklasse. 

62. Vgl. Oeconomica 1343a25-30, waar 
landbouw een natuurlijke activiteit wordt 
genoemd, omdat van nature alle dieren hun 
levensbenodigdheden van hun moeder ontvangen, 
en ook de mens deze door landbouw van de aarde 
(gè = gaia, 'moeder aarde') betrekt; landbouw is 
ook de meest eerlijke (dikaios) van de natuurlijke 
activiteiten, omdat de rijkdom die ze oplevert niet 
aan andere mensen wordt onttrokken. 

63. Dat Aristoteles met ho xenikos kai tès 
politikès koinônias apolelumenos op de filosoof 
doelt blijkt uit het vervolg waar hij met ho pantón 
ton ektos apolelumenos (degene die zich heeft 
losgemaakt van alle uiterlijke goederen) expliciet 
degene bedoelt die een contemplatief of filosofisch 
leven leidt (Pol 1324a25). 

HOOFDSTUK 4 

1. De citaten uit De civitate Dei zijn ontleend 
aan de vertaling van G.Wijdeveld, De stad van 
God, Baam '83/'92. 

2. Zie N.O. Brown: Life against death ("59), 
hoofdstuk Vul. 

3. Deze uitdrukking gebruikt Augustinus in 
verband met de schepping van de engelen (CD 
XII.9, p.553), maar zij is uiteraard op van 
toepassing op de mens. Vgl. later Ficino: alleen 
God kan de oneindige, want uit hemzelf ontstane 
capaciteit van de menselijke geest vullen 
(Platonische TheologieVm, xvi, p.331). 

4. In Gorgias had Plato een andere verklaring 
van onverzadelijkheid gegeven, zoals we in 
hoofdstuk 2, § 2 hebben gezien. Daar ontstond de 
onverzadelijkheid door een teveel, een 
overschrijding van de natuurlijke maat van het 
verlangen. In de metafysische verklaring van de 
Politeia ontstaat zij veeleer uit een te-weinig, uit 
de gebrekkigheid van het voedsel dat de ziel, in 
staat tot de verzadiging met het 'ware' voedsel der 
ideeën, gewoonlijk tot zich neemt. Vgl. Phaedrus 
248b-c: "Het voedsel dat past voor het edelste 
deel van de ziel is afkomstig van die weide 
daarginds en daarmee voedt zich de natuur van 
de vleugels, waardoor de ziel zich verheft" (vert. 
M.A. Schwartz ('68), p.40). 

5. De citaten uit de Confessiones zijn ontleend 
aan de vertaling van G.Wijdeveld, Belijdenissen, 
Baam '88. 

6. Augustinus kende maar twee werken van 
Plato uit de eerste hand, Timaeus en Meno, en 
dan nog in latijnse vertaling. Voor het overige 
kende hij Plato via werken van neoplatonici, bijv. 
Plotinus' verhandeling over de liefde (Enneaden, 
III, 5). 

7. "[...] adpetere voluptates corporis et vitare 
molestias ferinae vitae omnis actio est" (het 
streven naar de genietingen van het lichaam en 
het mijden van pijnen maken alle activiteit van 
het dierlijke leven uit (De Libero Arbitrio I, viii, 
18). 

8. Voluptatem sequuntur. de vertaling van 
Wijdeveld geeft 'hun lust volgen'; om de geijkte 
tegenstelling met 'pijn mijden' (fugiunt dolorem) 
te laten uitkomen heb ik dit onderdeel van de 
vertaling gewijzigd, overeenkomstig de Engelse 
vertalingen in de Loeb-en Pelican-edities. 

9. Het gaat hier om twee niveaus van 'leven', 
het spirituele leven en het dierlijk-wereldse leven; 
wie zich tot het laatste niveau beperkt is dood in 
spirituele zin. De ziel (anima) is bij Augustinus 
altijd ook het algemene levensbeginsel, evenals 
bij Plato en Aristoteles. Maar in de mens kan zij 
zich op beide levensniveaus manifesteren. Vgl. 
CD Xni, 3, p.584: "De ziel leeft dus van God, 
wanneer zij goed leeft, want zij kan niet goed 
leven, wanneer God in haar niet het goede 
teweegbrengt; het lichaam daarentegen leeft van 
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de ziel, wanneer de ziel in het lichaam leeft, hetzij 
die ziel zelf van God leeft, hetzij ze dat niet doet. 
In de lichamen der onvromen is het leven namelijk 
niet een leven van de zielen, maar van de 
lichamen; het kan aan die lichamen ook 
medegedeeld worden door dode, dat wil zeggen 
van God verlaten zielen, omdat het eigen leven 
van de zielen, hoe gering dat ook mag zijn, het 
leven waardoor ze ook onsterfelijk zijn, geen einde 
neemt". De menselijke ziel is dus onsterfelijk 
geschapen; na het aardse leven verhuist zij ofwel 
naar de hemel, ofwel naar de hel. Zie ook § 6, noot 
33. 

10. Quodautem quietum est non est nihil, immo 
etiam magis est quam quod inquietum est. (Wat 
echter in rust is is niet niets, het is integendeel zelfs 
méér dan wat in onrust is. Quies [...] autem habet 
constantiam in qua maxime intellegitur quod 
dicitur 'est' (rust heeft de vastheid of 
onveranderlijkheid op grond waarvan we het best 
begrijpen wat 'is' wil zeggen) (De Libero Arbitrio 
111,8,23). 

11. Vgl. P.O. Kristeller, Die Philosophie des 
Marsilio Ficino, Frankfurt am Main, 1972, p.239-
40: "Denn die neue Art, wie das Verhältnis des 
Menschen zu Gott und der Gottheit zur Welt jetzt 
aufgefasst wurde, konnte in dem rein 
'intellektualistischen' System der Antiken 
Philosophie keinen Platz finden." 

12. Zie hoofdstuk 3 §2. Vgl. CDV.ll p.247: "de 
God [...] die ook aan de niet-redelijke ziel 
geheugen heeft gegeven, zintuiglijk waarneming en 
streefvermogen, en aan de redelijke ziel bovendien 
nog het denken, het verstand en de wil [...]". 

13. Vgl. A.H. Armstrong: "De richting van de 
wil, de weg die we kiezen, is de bepalende factor in 
het mensenleven, en de drijvende kracht van de wil 
is liefde" (Introduction to ancient philosophy 
('47,'72), p.20). 

14. Augustinus noemt in deze opsomming ook 
nog de dieren, maar voegt daaraan toe: "indien wij 
althans van wil mogen spreken bij die bewegingen, 
waardoor de redeloze levende wezens, 
overeenkomstig hun natuur handelend, iets 
proberen te krijgen of te vermijden" (CD V, 9 
p.243). In feite ontkent hij dat bij dieren van 'wil' 
kan worden gesproken en reserveert hij de term 
voor redelijke wezens. Zie ook CD XII.23 p.576: 
de van een 'redelijke wil verstoken dieren' 
(rationalis voluntatis expertes). In zekere zin kun je 
ook spreken van een niet-redelijke 'wil', zoals 
Hobbes later doet, maar het gaat Augustinus steeds 
om de redelijke; dat is de eigenlijke wil. 

15. De woordkeuze is typisch menselijk, want 
voor God is er geen voor- of nakennis, omdat hij 
buiten de tijd staat. Er is voor hem alleen kennis 

zonder meer, alwetendheid: "Hij ziet zó dat Hij 
de dingen die in de tijd gebeuren en die, voor 
zover toekomstig, nog niet zijn, voor zover 
tegenwoordig, nu zijn en voor zover verleden, 
niet meer zijn, toch allemaal in een standvastige 
en eeuwige tegenwoordigheid omvat. [...] Hij ziet 
ook nu niet anders dan later, want zijn kennen 
wordt niet, zoals het onze, veranderd door de 
verscheidenheid van de drie tijden, de 
tegenwoordige, de verledene en de toekomstige 
[...]" (CDXI, 21, p.520). 

16. Vgl. bij Rousseau het verschil tussen 
prévoyant en pourvoyant als aanduidingen voor 
de godheid (Contrat Social TV, viii p.179). 
Voorzienigheid is "in God het eeuwig plan 
waarnaar Hij de geschapen werkelijkheid 
concreet tot de haar gegeven bestemming leidt. 
Zij is meer dan enkel een voorzien der 
gebeurtenissen, want de vrije verkiezing van dit 
plan boven een ander ligt er mede in opgesloten. 
Gods bedoelen krijgt er gestalte in" 
(Encyclopedie van het Katholicisme, Volkseditie, 
Elsevier '59, art. Voorzienigheid. 

17. Vgl. Rom. 5:15. De persoonlijke 
verhouding tussen God en mens is kenmerkend 
voor het christendom. Juist de incarnatie van 
God in Jezus Christus is het "allerhoogste blijk 
van genade" (CDX,29, p.482). 

18. Zie CD XIX.4 p.947-8: "Die redding, dat 
heil, zoals het in de toekomstige wereld zal zijn, 
zal dan ook voltooiing van ons geluk brengen. 
Aan dat geluk willen onze filosofen, omdat ze 
het niet zien en daarom proberen zij zich hier een 
volstrekt onwerkelijk geluk op te bouwen met een 
deugd, wier leugenachtigheid gelijke tred houdt 
met haar hoogmoed". Augustinus richt zich met 
name tegen de stoïcijnen, vgl. noot 39. 

19. Rectus, hoc est bonae voluntatis, creatus 
(recht geschapen, dat wil zeggen met goede wil) 
(CDXIV,27p.669). 

20. Dat maakt Augustinus duidelijk in een 
passage over de schepping van de engelen, die 
eveneens ieder afzonderlijk met een goede wil 
waren geschapen. Zodra ze waren geschapen, 
schrijft hij, hechtten ze zich aan hun schepper 
met de liefde waarmee ze waren geschapen. Hij 
schiep ze dus meteen met een goede wil. Als ze 
namelijk eerst zonder goede wil waren en deze 
zelf, zonder Gods bemoeienis, hadden 
voortgebracht, zouden ze Gods oorspronkelijke 
schepping hebben verbeterd, en dat is 
ondenkbaar. Het gevolg van die goede wil was 
dat de engelen zich naar God keerden en "door 
de deelhebbing aan Hem wijs en gelukkig 
leefden", waardoor wordt getoond "dat iedere 
goede wil in armoe en louter gemis zou zijn 
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blijven steken, wanneer niet Hij die de goede 
natuur uit het niet had geschapen, met de 
geschiktheid om Hem te ontvangen, die natuur 
beter had gemaakt door haar te vervullen met 
zichzelf, nadat Hij eerst een nog levendiger 
verlangen in haar had opgewekt" {CD XII,9 
p.553). De toestand van bevrediging is van grotere 
volmaaktheid dan de toestand van verlangen. Er is 
geen reden om deze argumenten ook niet te laten 
opgaan voor de schepping van de mens, voor 
zover die een spiritueel wezen is. 

21. Vgl. CZ7XI.22 p.521-2: "Geen enkele natuur 
is immers ooit een kwaad. Dit woord 'kwaad' duidt 
alleen maar een ontbreken van het goede aan." 
God heeft de wereld immers goed geschapen, het 
kwaad kan dus niet oorspronkelijk zijn. Zelf was 
Augustinus in zijn jonge jaren aanhanger van het 
manichéisme, dat uitgaat van een oorspronkelijk 
kwaad. Zijn opvatting van de negativiteit van het 
kwaad is al te vinden bij Plotinus, Enneaden 111,2 
§5: "Kwaad moet worden gedefinieerd als 
ontbreken van het goede." 

22. SM nimisplacet, ook: al te zeer met zichzelf 
is ingenomen, al te zeer met zichzelf tevreden (juist 
omdat de mens denkt zichzelf op eigen kracht 
gelukkig te kunnen maken). 

23. Dit diepte-psychologische karakter blijkt 
prachtig uit een passage uit de Belijdenissen, 
waarin Augustinus zijn leven vóór zijn bekering 
beschrijft: "Ik kwam in Carthago en overal om mij 
heen rumoerden, als een kokende ketel, de 
onterende liefdes. Ik had nog niet lief, en mijn 
liefde ging uit naar het liefhebben, en er was in mij 
een dieper liggende behoefte, waardoor ik mijzelf 
haatte omdat ik er niet genoeg behoefte aan had. Ik 
zocht wat ik lief kon hebben, verliefd op het 
liefhebben, en ik verfoeide de veiligheid en de weg 
zonder valstrikken, omdat ik inwendig een honger 
had die vreemd was aan de innerlijke spijs, die gij 
zijt, mijn God: honger naar die spijs had ik niet: ik 
was zonder verlangen naar de onbederfelijke 
gerechten; niet omdat ik er verzadigd van was; 
neen: hoe leger ik werd, des te erger mijn weerzin. 
En daarom ging het mijn ziel niet goed en bleef zij 
zich, met zweren bedekt, op de buitenwereld 
storten, begerig om zich klaaglijk te schurken aan 
de zintuiglijke dingen" {Conf ÜI,i/l). De 
christelijke Augustinus weet dat ook het leven van 
de heidense Augustinus uiteindelijk werd bepaald 
door een dieper liggende of 'geheimere' behoefte' 
{secretiora indigentia), zoals dat van alle mensen. 
Het was juist de geheime, nog niet onderkende 
behoefte die hem, zoals hij later beseft, ongelukkig 
maakte en zichzelf deed haten; pas wie God 
liefheeft heeft immers zich werkelijk lief, omdat hij 

alleen dan gelukkig kan worden. Zonder het te 
weten richt de goddeloze mens zichzelf te 
gronde. 

24. Zie hoofdstuk 1 §6 en hoofdstuk 6 §4, over 
het onderscheid tussen zelfliefde en eigenliefde. 
Ook Wijdeveld vertaalt amor sui overigens met 
'eigenliefde'. 

25. "De natuur van de eigenliefde {amour-
pwpré) en van dat menselijk ik is alleen zichzelf 
lief te hebben en zichzelf hoog te achten 
{considérer) {Pensées, ed. Le Guern, nr. 758). In 
een andere aantekening lijkt hij deze eigenliefde 
gelijk te stellen aan de neiging {instinct) die hem 
ertoe aanzet zichzelf tot God te maken (id., 
nr.524). 

26. Augustinus gebruikt hier diligere. 
verkiezen, hoogachten, waarderen, vandaar ook 
liefhebben op grond van eigen waardering. 
Cicero gebruikte het woord om de natuurlijke 
zelfliefde aan te duiden {De tin. V,24, zie 
hoofdstuk 1 §1). 

27. Vgl. CD XI.22 en De Vera Religione 
XVIII.35, §94-95. Al het geschapene is goed, 
heeft daarom al een waarde. Het is dié waarde 
die in de drang tot zelfbehoud wordt erkend. 

28. "Als dus een natuur met een dusdanige 
voortreffelijkheid is geschapen dat zij, ook al is 
zij zelf veranderlijk, toch door het aanhangen van 
het onveranderlijke goed - de hoogste God - de 
gelukzaligheid verwerft en dat zij haar behoeven 
ook alleen maar kan bevredigen door zonder 
meer gelukkig te zijn, terwijl voor die bevrediging 
alleen God toereikend is, dan is het voor de 
natuur ongetwijfeld een tekort, een fout, Hem 
niet aan te hangen. [...] Wanneer men [...] zegt 
dat blindheid een fout van de ogen is, geeft men 
daarmee te kennen dat het zien tot de natuur van 
de ogen behoort. [...] Dat geldt dus ook als men 
zegt dat God niet-aanhangen een fout van het 
schepsel engel is: men spreekt daarmee volkomen 
duidelijk uit, dat het met zijn natuur 
overeenkomt {convenirè) God wel aan te 
hangen" {CD XII, 1 p.542-3). Wat Augustinus in 
het laatste citaat zegt over de engel geldt 
uiteraard evenzeer voor de mens als spiritueel 
schepsel. 

29. Zo spreekt Augustinus ook van de 'vanglijm 
der begeer-lijkheid {ConfX,xxx/42). 

30. Pascal zal later de rol van de 
verbeeldingskracht in deze omkering van 
waarden benadrukken: "Door ze ongelooflijk te 
overschatten maakt onze verbeelding kleine 
dingen zo groot, dat we er totaal van vervuld 
zijn; en met blinde arrogantie maakt zij de grote 
dingen even klein als ze zelf is, bij voorbeeld 
wanneer ze het over God heeft" {Gedachten, 
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vert. F.de Graaff, nr.551 (ed.Latuma)). Vgl. reeds 
Augustinus, De vera religione XX.,40 §107-110. 

31. De titel van boek XII, hoofdstuk viii, luidt: 
De amore perverso, quo voluntas ab 
incommutabili bono ad mutabile bonum deficit, 
over de geperverteerde (verkeerd gerichte) liefde, 
waardoor de wil afvalt van het onveranderlijke 
naar het veranderlijke goed. Deze hoofdstuktitels 
zijn niet van Augustinus zelf, maar hij gebruikt de 
term zelf ook, bijv. in CDXXII.22, p.1172, waar 
hij het heeft over "de wortel (radix) van dwaling en 
averechtse liefde" (perversi amoris). 

32. Zie bijv. CD XII, 1, over de mens als een 
veranderlijk (mutabilis) wezen. Het thema van de 
mens die zowel een dierlijk als een goddelijk 
wezen kan worden maakt deel uit van het 
platonische gedachtengoed; het is al te vinden bij 
Plato zelf, en is beroemd geworden in Pico's rede 
over de waardigheid van de mens (§§ 3 en 4). 

33. Vgl. CDXIII,15, p.598: "Bij de woorden 'Gij 
zult de dood sterven' [Gen. 2,17] denken wij [...] 
wel alleen aan die dood, die plaatsheeft doordat de 
ziel wordt verlaten door haar eigen leven, dat God 
voor haar is: zij is niet verlaten en verliet 
dientengevolge, maar zij heeft verlaten en werd 
dientengevolge verlaten. Naar het kwade gaat 
namelijk haar eigen wil vooraf, terwijl naar het 
goede de wil van haar Schepper voorafgaat". 

34. Augustinus verbindt de platonische gedachte 
dat het onveranderlijke zijn méér is dan het 
veranderlijke zijn met de christelijke leer van de 
schepping uit het niets en de gedachte van een 
door God bedoelde waardenhiërarchie in de 
schepping. Vgl. CDXIV, 13, p.648: "Overigens zou 
alleen een uit het niet geschapen natuur door een 
fout of gebrek slecht kunnen worden. Zij heeft 
daarom het natuur-zijn als gevolg van haar 
schepping door God, terwijl het afvallen-van-wat-
zij-is een gevolg is van haar schepping uit het niet. 
De mens is ook niet zó afgevallen dat hij helemaal 
niets meer was, maar zó dat hij, naar zichzelf 
neergebogen, minder was dan hij was toen hij 
Hem aanhing die in de hoogste mate is. God 
verlaten hebben en in zichzelf zijn - dat wil zeggen: 
zijn behagen vinden in zichzelf - is dus nog niet 
niets zijn, maar wel naderen tot het niets." 

35. Vgl. 1 Cor 15,22 [?] (geciteerd in Conf 
X,xx,29 p.237). Augustinus beroept zich voor zijn 
leer vooral op Paulus, zijn grote leermeester naast 
Plato en Plotinus. Door de val van de ene mens is 
over alle mensen verdoemenis gekomen, schrijft 
Paulus in een andere brief (Rom 5,9-18). 
Augustinus scherpte zijn opvattingen aan in zijn 
theologische twist met Pelagius, die de steller 
verdedigde dat elke mens telkens opnieuw in de 
positie van Adam verkeert, en dus niet is behept 

met een overgeërfde zondigheid. In het begin van 
de vijfde eeuw werd het pelagianisme 
veroordeeld, maar het zou in later eeuwen steeds 
weer in een of andere gedaante de kop opsteken, 
in reactie op de rigoureuze leer van de erfzonde. 

36. Alle engelen werden in één keer geschapen. 
Na de val van Satan en de zijnen bleven er 
gelukkig nog genoeg goedwillende engelen over: 
verreweg de meesten van hen bleven trouw aan 
de orde van hun natuur (CDXI,23, p.523). 

37. "[De eerste mensen vóór de zonde] 
gebruikten toch voedsel op de manier van de 
mensen, omdat ze nog geen geestelijke, maar 
aardse ziele-lichamen hadden. Die lichamen 
zouden door de jaren wel niet oud zijn geworden 
en daardoor onherroepelijk tot de dood zijn 
gekomen - Gods wonderbaarlijke genade 
verleende hun deze toestand door de boom van 
het leven, die samen met de verboden boom 
midden in het paradijs stond [...]" (CD XIII,20, 
p.608). Als Augustinus schrijft dat de eerste 
mensen "zó zijn geschapen dat ze geen enkele 
soort dood zouden hebben ondergaan als ze niet 
hadden gezondigd" (XIII,3 p.585) kan hij toch 
niet anders bedoelen dan dat ze meteen bij hun 
schepping in het paradijs waren geplaatst, waar 
ze toegang hadden tot de boom des levens. Uit 
het Genesis-verhaal kan men overigens opmaken 
dat God de eerste mensen juist uit het paradijs 
verdreef om hun de toegang tot die boom te 
verhinderen: "Er, Gott, sprach: Da, der Mensch 
ist geworden wie unser einer im Erkennen von 
Gut und Böse. Und nun könnte er gar seine 
Hand ausschicken und auch vom Baum des 
Lebens nehmen und essen und in Weltzeit leben! 
So schickte Er, Gott, ihn aus dem Garten von 
Eden [...] (Gen 3:22, vert. M.Buber en 
F.Rosenzweig) 

38. Came spiritalis - mente camalis. Terecht 
maakt Augustinus dit terminologisch 
onderscheid, want door de zondeval is de mens 
in spirituele zin gestorven; wat hem rest is zijn 
mens, 'mind', geest in de zin van verstand, 
denkvermogen. Vgl. CD XV, 1, p.674: op het 
niveau van het menselijk leven geldt wat de 
apostel (Paulus) heeft gezegd, nl. dat "niet het 
geestelijke (spiritale) het eerst komt, maar het 
door de ziel bepaalde (animale), en pas daarna 
het geestelijke (daarom moet ook iedereen, 
omdat hij wordt geboren uit een veroordeeld 
geslacht, noodzakelijkerwijze beginnen met uit 
hoofde van Adam slecht en vleselijk te zijn [..]". 
In Engelse vertalingen wordt animale gelezen als 
'animal' (dierlijk, vleselijk). Wijdevelds vertaling 
wordt onderbouwd door een passage over 
Paulus: "[..] zowel met de ziel (anima) als met 
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het vlees, allebei delen van de mens, kan het geheel 
dat de mens is worden aangeduid. En zo zijn de 
ziele-mens (animalis homo) en de vleselijke mens 
(camalis homo) niet twee verschillende dingen, 
maar allebei hetzelfde, namelijk de mens die 
volgens de mens leeft" (CD XIV,4 p.628-9). De 
ziel, anima, is hier het levensbeginsel, zoals ook bij 
dieren. Vgl. ook CD XIII.23, p.611, over het 
onderscheid tussen het 'geestelijke lichaam' en het 
'ziele-lichaam'. 

39. Augustinus heeft het over de 
stompzinnigheid van de stoïcijnen, "die hier reeds 
het hoogste goed menen te bezitten en uit eigen 
kracht gelukkig denken te worden" (CD XIX.4, 
p.945, vgl. p.948). Zie ook noot 18. 

40. In de Belijdenissen verbindt Augustinus het 
geluksverlangen met zijn theorie van de 
herinnering: mensen verlangen naar geluk omdat 
ze het 'ooit' hebben ervaren; ze hebben er een 
herinnering aan, niet in de zin waarin iemand die 
Carthago ooit heeft gezien zich deze stad 
herinnert, maar los van elke zintuiglijke ervaring; 
maar we herinneren ons het gelukkige leven in 
ongeluk verkerend, zoals vreugde in een toestand 
van droefheid (X,xxi,30, p.238). Dit is dan ook de 
verklaring van het geluksverlangen; 'wij zouden het 
namelijk niet liefhebben, indien wij het niet 
kenden' (p.237). Deze opvatting, die niet in alle 
opzichten is te rijmen met de latere theorie uit De 
Civitate Dei, zal ik hier verder buiten beschouwing 
laten. 

41. Vgl. De vera religioneXXI,4l, § 112: "Denn 
die Fülle der zeitlichen Formen hat den von der 
Einheit Gottes gefallenen Menschen durch die 
fleischlichen Sinne zerstreut und durch die sich 
wandelnde Mannigfaltigkeit seine Neigungen 
vervielfältigt" (Reclam-ed. p.67, vert. W.Thimme). 

42. nisi beatus non vivit ut vult (CD XIV.25, 
p.666,Loeb-ed.rVp.393). 

43. The Letters of Marsilio Ficino (London 
'78/New York '85), brief 62 (Liber HI, Animus 
mortalibus..., p.79). 

44. Gedachten, vert. F.de Graaff, nr.401 
(ed.Lafuma), p.169. 

45. Cupiditas, concupiscentia. Augustinus merkt 
op dat deze termen op zichzelf, dus als er niet bij 
wordt gezegd op welk object ze zijn gericht, 
uitsluitend in ongunstige zin worden verstaan (CD 
XIV.7 p.633). Deze negatieve klank pogen 
Nederlandse vertalingen vaak weer te geven met 
het woord "begeerlijkheid'. 

46. Augustinus verzet zich weliswaar tegen het 
door anderen geopperde denkbeeld dat de mens 
het paradijs wel moest verlaten om zich te kunnen 
voortplanten (CE>XIV,23 p.661). Seks was volgens 
hem ook mogelijk in het paradijs, maar dan wel op 

een heel bijzondere manier. Als Adam en Eva 
niet voortijdig uit het paradijs waren verdreven, 
beweert hij, zou hun gemeenschap geheel zonder 
lichamelijke lust hebben plaatsgevonden, omdat 
de geslachtsorganen geheel zouden zijn 
onderworpen aan de wil (CD XTV,24 p.666). 
Augustinus geeft toe dat dit moeilijk is te 
geloven, omdat een dergelijke zelfbeheersing 
nadien op aarde niet meer is aangetroffen; maar 
er zijn bij mensen wel meer sterke staaltjes van 
lichaamsbeheersing, merkt hij op, zoals het 
bewegen van de oren of het muziek maken door 
het laten van winden, zonder te stinken (p.665). 
De bovennatuurlijke steun van de genade was 
een beter argument geweest, want natuurlijk 
moet die de mens diens wonderbaarlijke 
wilskracht hebben verleend. 

Augustinus lijkt alle seks in de 
postparadijselijke toestand als zondig te 
beschouwen: "In de ongehoorzaamheid van deze 
lust, die de geslachtsdelen enkel en alleen aan 
haar bewegingen ondergeschikt heeft gemaakt en 
ze aan de macht van de wil heeft onttrokken, 
wordt namelijk duidelijk de vergelding getoond, 
die gevolgd is op die eerste ongehoorzaamheid 
van de mens; zij diende zich ook vooral te 
manifesteren in dat lichaamsdeel waarmee de 
natuur zelf verwekt wordt die ten gevolge van die 
eerste, zware zonde ten slechte is veranderd. Aan 
de verstrikking in die zonde wordt niemand 
onttrokken, tenzij in enkelingen door Gods 
genade datgene wordt verzoend wat tot 
gemeenschappelijk verderf bedreven is, toen alle 
mensen nog in die ene mens waren" (CD 
XrV,20, p.659). Maar hij vergeet dan toch dat de 
mens ook als dier was geschapen, en dat seksueel 
genot evenals bij de dieren 'natuurlijk' is 
voorzover het de voortplanting dient. 

47. "Het is dus niet nodig vanwege onze 
zonden en ondeugden de Schepper te beledigen 
door de natuur van het vlees schuldig te 
verklaren, die in haar soort en in haar ordening 
goed is. Het niet-goede is, dat men de goede 
Schepper verlaat en leeft volgens een geschapen 
goed, of iemand nu volgens het vlees verkiest te 
leven of volgens de ziel of volgens de hele mens, 
die uit ziel en vlees is samengesteld [...]" (CD 
XrV,5 p.629-30). De zonde ligt dus in de 
(rationele) ziel, die verkiest volgens een 
'geschapen goed' te leven, dat wil zeggen haar 
geluk te zoeken in wereldse goederen. 

48. Dat goud geen intrinsieke hoge waarde 
heeft was al door Lucretius opgemerkt. In 
vroeger tijden "bronze was of more worth, and 
gold was thought little of, being useless with its 
edge blunted and dull. Now bronze is thought is 
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thought little of, and gold has mounted to the chief 
honour" (De rerum natura, V, 1273-75, Loeb-ed., 
vert. W.Rouse). 

49. Beide termen, iactantia en superbia gebruikt 
Augustius in ConfX,xxxvi, waar het gaat om de 
eerzucht van de wereld (ambitio seculi, X,xxx). De 
hoogmoed van de zondeval bestond in het 
verlangen op eigen benen te staan, op eigen kracht 
gelukkig te worden, en in die zin God te willen 
evenaren, dus meer dan 'mens' te willen zijn. In de 
menselijke samenleving gaat het om het verlangen 
zich boven andere mensen te verheffen, meer 
waard te zijn dan hen, terwijl alle mensen gelijk 
zijn voor God; dit is fundamentele regel van het 
christendom. Vgl. CD XIX,12 p.959-60, over 
degenen die naar macht over anderen streven: 
"Dat is nu eenmaal de verkeerde manier waarop 
de hoogmoed God navolgt. Die hoogmoed 
verfoeit namelijk de gelijkheid met evenmensen 
onder God, maar wil aan die evenmensen, in de 
plaats van God, zijn eigen heerschappij opleggen. 
Hij verfoeit dus Gods gerechte vrede en heeft zijn 
eigen ongerechte vrede lief." 

50. Vgl. Plato's onderscheid tussen het 
(bevredigbare) verlangen naar ware filosofische 
kennis en het onbevredigbare verlangen naar elke 
vorm van kennis (Po/475c). 

51. Pensées ed. Le Guern nr.401, ed. Lafuma 
nr.430. 

52. Platonica Theologia, XlV.vii, ed.R.Marcel, 
paris '64, p.270. 

53. Zie bijv. CD XIV,9 p.637: "dit leven in den 
vreemde" (huius vitae peregrinatione), en Conf 
III,vi,ll: 'hoe ver doolde ik in den vreemde van u 
weg' (longe peregrinabam). 

54. J.Deprun, La philosophie de l'inquiétude, 
hoofdstuk IX, p. 125. 

55. CDXXI.25, p. 1110; vgl. de apostel Jacobus: 
'Als iemand zegt dat hij het geloof heeft, maar hij 
de werken niet heeft, zal het geloof hem dan soms 
kunnen redden?' (CD XXI.26 p. l l l l ) . Men kan 
wel in naam christen zijn, maar het gaat om de 
praktijk. 

56. Gedachten, vert. F.de Graaff p.464, nr 978 
(ed. Lafuma). 

57. De vera religione XLIX.94 (§ 264), Reclam
ed, p. 159. Vgl. Plato Nom 732a, zie hoofdstuk 2, 
§§ 5 en 6. 

58. Vgl. ook CD XIV.25, p.667: "Het leven zal 
dus dan pas gelukkig, gelukzalig leven zijn, als het 
eeuwig is." Vgl. ook CD XI,4, en De vita beata 
§ll,p.25. 

59. Zie CD XI, 12, p.511: "Voor wat de genieting 
van het aanwezige goed betreft was de eerste mens 
in het paradijs dus gelukkiger dan welke 
rechtvaardige ook het in de zwakheid van dit 

sterfelijke leven is; voor wat echter de hoop op 
het toekomstige goed betreft kan het anders zijn: 
iedere mens, hoezeer hij ook in lichamelijke 
kwellingen zou verkeren, voor wie het duidelijk 
is - niet bij wijze van mening, maar als 
vaststaande waarheid - dat hij zonder einde in het 
gezelschap der door geen lasten gehinderde 
engelen deel zal hebben aan de allerhoogste God, 
is gelukkiger dan de eerste mens, die bij heel dat 
grote geluk van het paradijs toch over zijn lot 
geen zekerheid had." 

60. Vgl. CD XXU.30, p.1198: "de eerste 
onsterfelijkheid, die Adam door zijn zonde heeft 
verloren, [bestond] hierin dat de mens in staat 
was niet te sterven, en de laatste [zal] hierin 
bestaan dat hij niet meer in staat zal zijn te 
sterven". 

61. CCXrV,23 p.661 (zie ook noot 46). 
62. Vgl. voor de algemene betekenis van 

civitas. "een stad (civitas) is nu eenmaal niets 
anders dan een menigte mensen die door de een 
of andere band van saamhorigheid bijeen worden 
gehouden" (CCXV.8 p.687). 

63. "In die hoogmoedige harten kon de 
heerszucht toch immers nooit tot rust komen 
vooraleer zij door de voortdurende verlenging 
van de ambtstermijnen de macht van een koning 
had bereikt! De mogelijkheid van die verlenging 
zou echter niet hebben bestaan als het najagen 
van de volksgunst niet zo'n rol had gespeeld. En 
dit was alleen maar weer mogelijk bij een door 
hebzucht en overdaad bedorven volk" (CD 1,31, 
p.84-5). 

64. Vgl. het citaat van Sallustius, CD 11,18 
p. l l l : "Maar de tweedracht, de hebzucht, het 
najagen van de volksgunst en andere kwalen die 
tijdens voorspoed plegen op te komen, zijn na de 
verwoesting van Carthago in bijzondere mate 
toegenomen". 

65. Deze etymologie is onjuist. De werkelijke 
betekenis van het Hebreeuwse Qayin is 
waarschijnlijk 'smid' (Encyclopaedia Judaica, art. 
Cain). Maar er bestaat wel klankverwantschap 
met het Hebreeuwse woord voor 'verwerven', vgl. 
K.A.Deurloo, Kaïn en Abel, Amsterdam '67, 
p.28, 89. 

66. Capitolo de l'ambition, à Luigi 
Guicciardini. Uitg. Machiavel, Oeuvres, Pléiade, 
p. 91-2. 

67. In: Voltaire, Dialogues et anecdotes 
philosophiques, Garnier, Parijs '39, p.278. 

68. Vgl. CD XV, 17 w. Weliswaar stierf Abel 
kinderloos, maar 'zijn' stad zette zich voort via de 
derde zoon, Seth, die "iemand ging worden die 
de heiligheid van Abel zou doen herleven" (CD 
XV,15, p.701). Vgl. Genesis A: "Want God heeft 
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voor mij een ander zaad tot leven gebracht, in de 
plaats van Abel die door Caïn gedood is" (cit. CD 
XV 15, p.701). 

69. Vgl. Kants historiserende interpretatie van 
het verhaal van Kaïn en Abel, hoofdstuk 7, §9. 

70. Vgl. CDXIII,21 p.609: "Door zichzelf lief te 
hebben wordt hij aan zichzelf overgeleverd {sibi 
donaretui)". 

71. Vgl. CDXV.8 p.687: "Nadat echter het gezin 
van [Kaïn] tot zo'n groot aantal was gegroeid dat 
het de proporties van een volk was gaan krijgen, 
was het voor hem in ieder geval mogelijk een stad 
te stichten". Augustinus moet zijn toevlucht nemen 
tot de extreem lange levensduur van de toenmalige 
mensen om te verklaren hoe Karn tijdens zijn leven 
zoveel nakomelingen kon krijgen (XV,8 p.688). 

72. Vorlesungen über die Philosophie der 
Weltgeschichte, hoofdstuk 'Das Christentum'; ed. 
Fr.Heer'55, p.150-51. 

73. Als Adam en Eva in het paradijs 
geslachtsgemeenschap hadden gehad zouden hun 
geslachtsdelen "daarbij door de wil bewogen, niet 
door de lust geprikkeld zijn" {CD XIV,24 p.664); 
zie ook noot 46. 

74. Vgl. Cbw/X,xxxiv,53 p.250-51: "Hoe talloos 
veel dingen hebben de mensen met allerlei kunsten 
en vaardigheden aan de verlokkingen van de ogen 
toegevoegd, door kleding, schoeisel, vaatwerk en 
allerlei maaksels, door schilderingen ook en 
verschillende soorten beelden, waarbij de grenzen, 
door behoefte, matigheid en vrome aanduiding 
getrokken, verre worden overschreden. Uiterlijk 
lopen ze aldus na wat ze maken, innerlijk laten ze 
Hem los door wie ze gemaakt zijn en bederven ze 
datgene wat ze door Hem gemaakt zijn." 

75. Vgl. C£>XIV,13 p.648: "De slechte daad - die 
overtreding die bestond in het eten van de 
verboden vrucht - is dus pas door hen bedreven 
toen zij al slecht waren. Die slechte vrucht kan 
alleen maar van een slechte boom komen." 

76. Er is nog niet echt sprake van een val {mina) 
maar van een defectus ('afval', zoals Wijdeveld 
fraai vertaalt), waarin God al wordt losgelaten {CD 
XrV,13p.650). 

77. "Greatly instructed I shall hence depart, / 
Greatly in peace of thought, and have my fill / Of 
knowledge, what this vessel can contain; / Beyond 
which was my folly to aspire. / Henceforth I learn, 
that to obey is best, / And love with fear the only 
God, to walk / As in his presence, ever to observe 
/ His Providence, and on him sole depend [...]"; 
boek XII, r.557-564. 

78. Calvijn maakt korte metten met de 'uitvlucht' 
van dit onderscheid: "Vanhier is de onderscheiding 
tusschen doen en toelaten uitgevonden; omdat 
velen deze knoop onlosmaakbaar toescheen: dat 

de satan en alle goddeloozen zóó onder Gods 
macht en heerschappij staan, dat Hij hunne 
boosheid richt tot zoodanig einde als Hij 
goedvindt, en hunne wandaden gebruikt om 
Zijne oordeelen uit te voeren. [...] Het schijnt hun 
ongerijmd toe, dat naar Gods wil en bevel de 
mensch verblind wordt, die weldra om zijne 
blindheid gestraft zal worden. Door eenen draai 
maken zij deze uitvlucht: dat dit plaats heeft 
alleen onder Gods toelating en niet door Zijnen 
wil. Maar Hijzelf, openlijk verklarende dat Hij 
het doet, verwerpt die uitvlucht." {Institutie of 
onderwijzing in den christelijken godsdienst 
(vert. 1864, Urk '79), deel I.xviii, p.224. Vgl. 
Encycopledie van het Katholicisme, Volkseditie 
(Elsevier) '59, art. Voorzienigheid: "Men spreekt 
in dit verband over een toelaten der zonde van 
Godswege: maar daarbij mag deze toelating toch 
niet al te onmachtig worden opgevat als een laten 
gaan van een macht die men niet aankan, doch 
zeer actief als een bewust laten gaan van een 
macht die men volkomen beheerst" (p.764). 

79. In Bilder von Gut und Böse. "Die Tat der 
ersten Menschen gehört der Sphäre des Vorbösen 
an, die Tat Kains der des Bösen, die als solche 
erst durch den Akt der Erkenntnis entstanden ist" 
(Werke, München '62, HI p.617) 

80. Dei dispositio, consilium. Vgl. CDXTV,26, 
p.669: "[...] onder zijn scheppende en regelende 
werkzaamheid [sub illo creatore ac dispositore] 
was het verdorven en onordelijk gedrag van de 
overtreders ook niet in staat de rechte orde van 
de dingen te verstoren". God is naast creator dus 
ook dispositor (bestuurder, regelaar) van de 
wereld. 

81. "Tegenover het kwaad staat het goed, 
tegenover het leven de dood; zo staat tegenover 
de vrome de zondaar. En zo moet gij al de 
werken van de Allerhoogste bezien: ze bestaan 
twee aan twee, het ene tegenover het andere" 
(£cc/33,15). 

82. Beneuti, CDXIV,27 p.669. vgl. § 12. 
83. Vgl. Quod detenus potion insidian' soleat 

X,32 [197], XIX 68 [204], XXI.78 [206]; De 
sacrißciis Abelis et Caini XIII52/172. 

84. "Des Menschen Tätigkeit kann allzu leicht 
erschlaffen, / Er liebt sich bald die unbedingte 
Ruh; / Drum geb ich gern ihm den Gesellen zu, 
/ Der reizt und wirkt und muss als Teufel 
schaffen" {Faustl, r.340^13). 

85. Der Antichrist, §48. 
86. Vgl. Encyclopedie van het Katholicisme, 

Volkseditie (Elsevier) '59, art. Voorzienigheid: 
"Voorzienigheid is in God het eeuwig plan, 
waarnaar Hij de geschapen werkelijkheid 
concreet tot de haar gegeven bestemming leidt. 
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Zij is meer dan enkel een voorzien der 
gebeurtenissen, want de vrije verkiezing van dit 
plan boven een ander ligt er mede in opgesloten" 
(p.763). 

87. Augustinus denkt kennelijk vooral aan de 
kerkvader Origenes die, uit 'mededogen', weigerde 
aan te nemen dat de straf van de hel eeuwig zou 
zijn; zelfs de duivel en zijn gevallen engelen 
zouden ooit van hun kwellingen worden gered 
(CD XXI, 17 p.1095). Hier lijkt Augustinus de leer 
van de apokatastasis pantôn te bedoelen, de leer 
van het herstel van alle dingen, die dan terugkeren 
tot God, hun uiteindelijke beginsel (Copleston II, 
p.28). Maar hij bestrijdt in Origines ook de (in 400 
door de Kerk veroordeelde) leer van de eeuwige 
afwisseling van geluk en ellende, ook voor de 
heiligen (CD XXI, 17 p.1095). Elke apokatastasis 
zou dan maar voorlopig zijn. Het Laatste Oordeel 
is volgens Augustinus echter definitief. 

88. Paulus Rom 9:20-24: "O mens, wie zijt ge 
dan wel, dat ge opwerpingen maakt tegen God? 
Zegt het beeld soms tot den boetseerder: Waarom 
hebt ge mij zó gemaakt? Of is soms de 
pottenbakker geen baas over het leem, om uit 
eenzelfde massa het ene vat te maken met een 
eervolle, het andere met een smadelijke 
bestemming? Maar wat dan, zo God met een grote 
lankmoedigheid de vaten van gramschap heeft 
verdragen, gereed voor de ondergang, omdat Hij 
zijn gramschap wil tonen en zijn macht wil 
bewijzen; - doch zo Hij, om de rijkdom zijner 
glorie te tonen in de vaten van barmhartigheid, die 
Hij heeft voorbereid tot de glorie, ons heeft 
geroepen niet slechts uit de joden, maar ook uit de 
heidenen?" God lijkt in zijn "diep verborgen 
beleid" alleen maar aan zichzelf te denken: hij wil 
zijn gramschap tonen, zijn macht bewijzen, de 
rijkdom zijner glorie tonen, en gebruikt daartoe de 
mensen (en engelen) als materiaal, dat niets heeft 
in te brengen. 

89. Vgl. de Nachlass. "Die Menschheit ist viel 
eher noch ein Mittel, als ein Ziel. Es handelt sich 
um den Typus: die Menschheit ist bloss das 
Versuchsmaterial, der ungeheure Überschuss des 
Missratenen: ein Trümmerfeld" (ed.K.Schlechta, 
Werke TV, '11, p.385). 

HOOFDSTUK 5 

1. Vgl. A.P. Martinich: The two Gods of 
Leviathan. Cambridge Univ. Press, p.5,7,8. 

2. Thomas A.Spragens, The Politics of Motion. 
The World of Thomas Hobbes. London '73, p.68-
69. 

3. Spragens, o.e. p.69. 

4. Spragens, o.e. p.70. 
5. Power heeft behalve de betekenis van 'macht1 

ook die van 'kracht1, 'vermogen'. Omdat Hobbes 
het woord vaak in het meervoud gebruikt zouden 
die vertalingen mogelijk zijn, maar ze hebben 
toch een te beperkte betekenis, reden waarom ik 
doorgaans terwille van de duidelijkheid het 
Engelse woord zal laten staan. Powerwordt door 
Hobbes onderscheiden van staatsmacht of macht 
over mensen {dominion, authority, command). 
In de latijnse versie van Leviathan hanteert hij 
het onderscheid tussen potentia enpotestas. 

6. Vgl. Holbach: geluk is niets anders dan 
voortgezet genot (plaisir continue) (Système de la 
Nature, Paris 1821, ch.15, p.371); Leibniz: geluk 
is niets anders dan een duurzaam genot (joie 
durable) (Nouveaux essais sur l'entendement 
humain, 1,2 § 3. 

7. John Locke, An Essay concerning Human 
Understanding, II.xx, § 6; Il.xxi, § 38 w. 

8. Vgl. Aristoteles EN 1119b5; vgl. reeds 
Democritus: "Wenn die Gier nach geld nicht im 
Genughaben ihre grenze findet, ist sie noch viel 
schlimmer als die drückendste Armut. Denn 
grössere Begehrlichkeit erweckt grössere 
Bedürfhisse (Die Fragmente der Vorsokratiker, 
ed. H.Diels, Berlin '12, p.105, fr.219. De meest 
algemene formulering van het onverzadelijk-
heidsbeginsel geeft Epicurus: Ouden hikanon hôi 
oligon to hikanon (voor wie het toereikende te 
weinig is, is niets meer toereikend) (Sententiae 
Vaticanaefr.68). 

9. Vgl. De Homine 11,15: "For if the end be 
final, there would be nothing to long for, nothing 
to desire; whence it follows not only that nothing 
would itself be a good from that time on, but also 
that man would not even feel. For all sense is 
conjoined with some appetite or aversion; and 
not to feel is not to live" (ed. B.Gert, 
Indianapolis/Cambridje '91. p.53-4). 

10. Brief aan Menoeceus, §122. 
11. Brief aan Menoeceus, § 128. 
12. Deze opvatting is al te vinden bij 

Aristoteles: "But mind is one and continuous in 
the same sense as the process of thinking; 
thinking consists of thoughts. But the unity of 
these is one of succession, like that of numbers, 
whereas the unity of spatial magnitudes is not" 
(De Anima, 407a5, vert. W.S.Hett, London '64, 
p.39). Het gaat hier overigens niet om de 
substantie van de geest, die voor de materialist 
Hobbes alleen maar lichamelijk kan zijn (zoals 
hij nog eens duidelijk maakt in zijn kritiek op 
Descartes, volgens wie het 'denken' als zodanig 
een substantie was, onderscheiden van 
lichamelijke uitgebreidheid). Tijd is geen 
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substantie, maar een dimensie. Montesquieu 
vertolkt de dominante opvatting over de ziel in de 
Franse Verlichting: "Notre âme est une suite 
d'idées. Elle souffre quand elle n'est pas occupée, 
comme si cette suite était interrompue et qu'on 
menaçât son existence" [Mes pensées, éd. Pléiade, 
p.551). 

13. Vgl. behalve Montesquieu (noot 11) ook Du 
Bos: "L'âme a ses besoins comme le corps; l'un des 
plus grands besoins de l'homme est celui d'avoir 
l'esprit occupé. L'ennui [...] suit bientôt l'inaction 
de l'âme [...]" {Réflexions critiques sur la poésie et 
sur la peinture, Paris 1770, p.6. Zie ook Holbach: 
"L'action est le véritable élément de l'esprit 
humain; dès qu'il cesse d'agir, il tombe dans 
l'ennui. Notre âme a besoin d'idées, comme notre 
estomac d'alimens" {Système de la Nature, ch.15, 
Paris 1821, p.391). 

14. Exemplarisch is de veelgeciteerde uitspraak 
uit Voltaire's Candide. "[...] Martin surtout conclut 
que l'homme était né pour vivre dans les 
convulsions de l'inquiétude, ou dans la léthargie de 
l'ennui" (ch.30). 

15. Namelijk het einde van de tweede alinea van 
hoofdstuk XI (deel I), die correspondeert met de in 
de vorige § geciteerde passage uit The Elements of 
Law. 

16. Voluntary, op de wil berustend, 'willekeurig'. 
Hobbes onderscheidt vital motion (zoals 
spijsvertering) van animal of voluntary motion 
{Levl,6 p.23); ook dieren beschikken volgens hem 
over wil, die dus niet per se redelijk is: "In 
Deliberation, the last Appetite, or Aversion, 
immediately adhaering to the action, or to the 
omission thereof, is that wee call the WILL; the 
Act, (not the faculty,) of Willing. And Beasts that 
have Deliberation must necessarily also have Will' 
{Lev 1,6 p.28). Hobbes verzet zich vervolgens 
expliciet tegen de (scholastieke) opvatting dat de 
wil 'rational appetite' is. 

17. Sent. Vatic, fr. 33. In feite omvat ook 
Epicurus' geluksopvatting maar dan alleen dit 
lichamelijke welzijn; het gaat juist om de 
combinatie van lichamelijke gezondheid (en 
gebrekloosheid) met geestelijke ataraxia, d.w.z. 
vrijheid van de tarachè (onrust, hevige beweging, 
wanorde) die wordt veroorzaakt door 
onbevredigbare verlangens en angsten die 
voortkomen uit gebrek aan rationeel inzicht. Vgl. 
de brief aan Menoeceus, § 128. 

18. Augustinus CDXII,14 p.559, zie hoofdstuk 
3, §9. 

19. Het verschil heeft dus te maken met de 
beweging van 'levensgeesten' (spirits, vgl. de esprits 
animaux van Descartes) rond het hart: het 
verlangen naar lichamelijk en zinnelijk genot 

ontspringt aan een "vettigheid en een moeizame 
beweging van de levensgeesten rond het hart {EL 
1,10,3); de nieuwsgierigheid van kunstenaars of 
wetenschapsmensen juist door hun 'slankheid en 
beweeglijkheid' (1,10,4). 

20. Arts of peace (in tegenstelling tot de 
krijgskunsten), d.w.z. de kunsten en ambachten 
die in vredestijd tot bloei kunnen komen. 

21. Vgl. De Homine 9,9: "[...] science is the 
food for so many minds, and is related to the 
mind as food is to the body; and as food is to the 
famished, so are curious phenomena to the 
mind" (ed. B.Gert, p.50). 

22. Levl,l4 p.73; zie het begin van de tweede 
alinea van deze paragraaf. 

23. "Glory, or internal gloriation or triumph of 
the mind, is that passion which proceedeth from 
the imagination or conception of our own power, 
above the power of him that contendeth with us" 
{EL 1,9,1). Maar uit het vervolg blijft dat glorie 
niet per se relatiefis. 

24. Hier niet in morele zin, veeleer in de 
ethisch-neutrale zin die het Griekse areté ook kan 
hebben. 

25. Een andere verklaring kunnen we vinden in 
The Elements ofLaw\,9 ,\: "This imagination of 
our power and worth, may be an assured and 
certain experience of ouw own actions, and then 
is that glorying just and well grounded, and 
begetteth an opinion of increasing the same by 
other actions to follow; in which consisteth the 
appetite which we call aspiring, or proceeding 
frome one degree of power to another". Het gaat 
hier om een ambitie die meer is gebaseerd op de 
waargenomen toename van persoonlijke 
capaciteiten dan op vergelijking met anderen; om 
een streven zonder streberigheid. 

26. Vgl. Leviathan 1,18 p.94: [...] "considering 
what values men are naturally apt upon 
themselves; what respect they look for from 
others; and how little they value other men; from 
whence continually arise amongst them, 
Emulation, Quarrels, factions, and at last Warre 
[•••]"• 

27. De natuurlijke gelijkheid van alle mensen 
berust volgens Hobbes op ieders vermogen een 
ander het leven te benemen, omdat zelfs mensen 
met weinig kracht of intelligentie daar nog toe in 
staat zijn spelen verschillen daarin geen rol. Dit 
criterium hangt uiteraard samen met de oorlog 
van iedereen tegen iedereen die volgens Hobbes 
in de natuurtoestand heerst. Zie EL 1,14,2 en Lev 
1,13 p.63. 

28. Zie Aristoteles EN 1168M5-20, en 
hoofdstuk 2, § 6. 
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29. Zie Lev 1,13 p.64: "[...] some, that taking 
pleasure in contemplating their own power in the 
acts of conquest, which they pursue farther than 
their security requires; [...] others, that otherwise 
would be glad to be at ease within modest bounds 

[•••]•" 
30. In Leviathan schrijft hij dat 'great vaine-

Glory gewoonlijk pride (trots) wordt genoemd (1,8 
p.36). 

31. Zie Lev 1,26 p. 140: persona civitatis, 'the 
Person of the Common-wealth'. 

32. Vgl. de titel van het eerste hoofdstuk van De 
Cive {The Citizen): "Of the State of Men without 
Civil Society". 

33. Vgl. Lev 1,13 p.66: "[...] the ül condition, 
which man by meer Nature is actually placed in 
[...]". 

34. Vgl. Lev 11,17 p.89: "[...] to secure them in 
such sort, as that by their owne industrie, and by 
the fruités of the Earth, they may nourish 
themselves and live contentedly". 

35. Vgl. A.Armstrong, An Introduction to 
Ancient Philosophy (72), p. 128: "The most 
important expression of Stoic cosmopolitanism 
was their doctrine of 'natural law', the universal 
decrees of the Divine Reason which are the same 
for all men and with which all positive law should 
correspond. The idea of unwritten divine laws 
superior to human law goes far back in the Greek 
tradition". De gedachte dat de natuurwet tegelijk 
een goddelijke wet is had invloed op het 
christendom. Ook volgens Hobbes is een wet strikt 
genomen "het woord van hem die rechtens over 
anderen gebiedt", en daarom kan de natuurwet 
eigenlijk alleen een 'wet' worden genoemd 
wanneer hij wordt beschouwd "als gegeven in het 
Woord van God, die alles bestiert". Maar voor de 
natuurwetten is geen Openbaring nodig: ze zijn 
ook, op het niveau van de mensen zelf, te 
beschouwen als "dictaten van de rede", "conclusies 
of theorema's met betrekking tot datgene wat 
bijdraagt tot hun eigen behoud en verdediging" 
(Zecl,15p.83). 

36. "Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris". de 
'gouden regel' van de moraal. Hobbes noemt ook 
de positief-gestelde versie uit het evangelie, 
"whatsoever you require that others should do to 
you, that do ye to them" (zie Matth. 7:12, Luc. 
6:31). Rousseau zal dit het 'sublieme maxime van 
beredeneerde rechtvaardigheid' noemen (Dl 
I,p.86), omdat het natuurlijke gevoel van 
medelijden er niet aan te pas komt. 

37. Vgl. Levll,\9 p.99: "[...] every man by nature 
seeketh his own benefit, and promotion"; vgl. DC 
1,13. 

38. 'Accidentally'; vgl. Levl,l5 p.81: "[...] every 
man is presumed to do all things in order to his 
own benefit [...]". 

39. C.B. MacPherson, The Political Theory of 
Possessive Individualism ('62/'90), p.21. Vgl. 
p.22: "His state of nature is a statement of the 
behaviour to which men as they now are, men 
who live in civilized societies and have the 
desires of civilized men, whould be led if all law 
and contract enforcement [...] were removed. To 
get the state of nature, Hobbes has set aside law, 
but not the socially acquired behaviour and 
desires of men". Zie ook p.29: "Natural man is 
civilized man with only the restraint of law 
removed". Deze kritiek vinden we reeds bij 
Rousseau. MacPherson schetst een heel eenzijdig 
beeld, door consequent al Hobbes' verwijzingen 
naar de 'wilden' te negeren. 

40. In burgeroorlogen wordt de binnenlandse 
vrede verstoord door de strijd tussen politieke 
facties of godsdienstige groeperingen. In De Cive 
lijkt Hobbes de burgeroorlog, als een 'strijd der 
geesten', te herleiden tot een behoefte aan 
erkenning die stoelt op het gevoel van 
eigenwaarde. Het oneens-zijn met de politieke of 
religieuze mening van anderen komt immers 
neer op de beschuldiging dat zij het mis hebben 
of zelfs dat zij dwazen zijn. Vandaar dat "geen 
oorlog zo fel wordt gevoerd als die tussen secten 
van dezelfde religie of facties van dezelfde staat, 
waar het geschil leerstellingen of politiek inzicht 
betreft (DC 1,5). 

41. RE. Ewin, Virtues and Rights ('91), p.107. 
Vgl. p. 104, over het relatieve karakter van de 
natuurtoestand. 

42. "And in all places, where men have lived by 
small Families, to robbe and spoyle one another, 
has been a Trade [...]; and men observed no ther 
Lawes therein, but the Lawes of Honour; that is, 
to abstain from cruelty, leaving to men their lives, 
and instruments of husbandry" (Levll,\7 p.87). 

43. Vgl. bijv. Lev 11,22 p.125: "[...] in Nations 
not thoroughly civilized, severall numerous 
Families have lived in continuall hostility, and 
invaded one another with private force [...]". 

44. Lev 1,5 p.18: "[...] in what matter soever 
there is place for addition and substraction, there 
is also place for Reason [...]. For Reason, in this 
sense, is nothing but Reckoning (that is, Adding 
and Substracting) of the Consequences of 
generall names agreed upon, for the marking and 
signifying of our thoughts". Redeneren gebeurt 
volgens Hobbes in de vorm van syllogismen, dus 
volgens logische principes die niet wezenlijk 
verschillen van wiskundige; ook hierin blijft hij 
schatplichtig aan Aristoteles. Overigens kan ook 
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het latijnse ratio zowel (be)rekening als redenering 
of denken betekenen; een soortgelijke dubbelheid 
ligt ook in het Griekse logos besloten. 

45. Daarom kan Adam volgens Hobbes het 
goddelijk verbod om van de boom der kennis te 
eten alleen maar langs bovennatuurlijke weg 
hebben begrepen, want hij kende nog niet de 
betekenis van woorden als 'boom', eten', 'vrucht', 
laat staan van 'goed' en 'kwaad' {DH10,2). 

46. Vgl. Aristoteles' onderscheid tussen de 
meester-ambachtsman {architektôri), die zijn kunst 
baseert op rede, inzicht, en de gewone 
handwerksman {cheirotechnès), die alleen op 
grond van ervaring werkt (M?f 981a30-81b0). Ook 
bij Aristoteles gaat het hier (tevens) om een 
overgangsstadium in een historische ontwikkeling, 
die begint bij de nog dierlijke ervaring en eindigt bij 
de zuiver theoretische, 'nutteloze' kennis. 

47. Vgl. EL 1,9,17, over 'good will' of'charity': 
"In which, first, is contained the natural affection 
of parents to their children [...], as also that 
affection wherewith men seek to assist those that 
adhere unto them. But the affectiuon wherewith 
men many times bestow their benefits on strangers, 
is not to be called charity, but either contract, 
whereby theu seek to purchase friendship; or fear, 
which maketh them to purchase peace". 

48. Vgl. Lev 11,17 p.87: "[...] men (who naturally 
love Liberty, and Dominion over others,) [...]". 

49. Dit was bij Hobbes een van de 
hoofdoorzaken van de oorlog van allen tegen allen 
in de natuurtoestand: "[...] where an Invader hath 
no more to feare, than another mans single power; 
if one plant, sow, build, or possesse a convenient 
Seat, others may probably be expected to come 
prepared with forced united, to dispossesse, and 
deprive him, not only of the fruit of his labour, but 
also of his life, or liberty {Levl,13 p.63). 

50. In de Discorsi sopra la prima deca di Tito 
Livio staan tal van uitspraken die men niet van 
Machiavelli zou verwachten, op grond van het 
beeld dat van hem bestaat als auteur van E 
principe. Ter illustratie het volgende citaat (1,58 § 
30-32): "Bovendien blijkt dat steden waar het volk 
aan de macht is binnen korte tijd een grote 
expansie beleven, veel groter dan steden die altijd 
door een vorst zijn geregeerd. Dat was het geval in 
Rome na de verjaging van de koningen, en in 
Athene nadat de stad zich ontdaan had van 
Pisistratus. Daar kan maar één reden voor zijn: het 
bewind van een volk is beter dan het bewind van 
een vorst. En laat men mijn opvatting niet 
proberen te pareren met de beweringen die onze 
geschiedschrijver [nl. Livius] in de genoemde 
passage en elders doet; want als men alle 
wantoestanden vergelijkt die door volkeren en 

vorsten zijn veroorzaakt, en alle roem die door 
beide is vergaard, dan zal blijken dat het volk qua 
deugd en roem verre superieur is." {Discorsi. 
Gedachten over Staat en Politiek. Vert. Paul van 
Heek, Amsterdam '97, p.247. Schopenhauer 
wees er al op dat Machiavelli's probleem in In 
principe niet ethisch maar politiek van aard was, 
namelijk hoe de vorst onvoorwaardelijk (dus los 
van elke morele overweging) zijn troon kan 
behouden (zie WWVI, p.629 noot). 

51. Equal, hier veeleer in de zin van 
'gelijkwaardig'. De natuurlijke 
gelijkwaardigheid) ligt in het bij ieder aanwezige 
vermogen een ander van het leven te beroven, 
ongeacht zijn lichaamskracht of intelligentie: 
"For as to the strength of body, the weakest has 
strength enough to kill the strongest, either by 
secret machination, or by confederacy with 
others, that are in the same danger with himselfe" 
(LeiT,13p.63). 

52. Rechtvaardigheid van een mens of een 
daad ligt algemeen gesproken in de 
overeenstemming met rede (conformity to 
Reason) {Lev 1,15 p.77). De oorsprong van 
rechtvaardigheid ligt in de derde natuurwet, 
namelijk dat een gesloten verdrag ook moet 
worden nageleefd. Onrechtvaardig is dan de 
inbreuk op dat verdrag (ib. p.74). In de 
verdragsloze natuurtoestand is dus geen sprake 
van (on)rechtvaardigheid; "The notions of Right 
and Wrong, Justice and Injustice have there no 
place" {Levl,13 p.66). 

53. Vgl. Lev 11,30 p.l78: "The Office of the 
Sovereign, (be it a Monarch, or an Assembly,) 
consisteth in [...] the procuration of the safety of 
the people [...]. But by safety here, is not meant a 
bare Preservation, but also all other 
Contentments of life, which every man by lawfull 
Industry, without danger, or hurt to the 
Common-wealth, shall acquire to himselfe." Zie 
voor deze ruime opvatting van het begrip 
'veiligheid'ook § 7. 

HOOFDSTUK 6 

1. Epicurus, Sententiae Vaticanaem. 14. 
2. J.Locke, An Essay concerning Human 

Understanding I.iii, §3 (p.67): het nastreven van 
genot en mijden van pijn "may be observ'd in all 
Persons and all Ages, steady and universal; but 
these are Inclinations of the Appetite to good, not 
Impressions of truth on the Understanding. I 
deny not, that there are natural tendencies 
imprinted on the Minds of Men [...] but this 
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makes nothing for innate Characters on the Mind, 
which are to be Principles of Knowledge". 

3. Passion, hier in de algemene betekenis van 
'lijding' aandoening, zoals ook in Descartes' Les 
passions de l'âme (vgl. Larousse: "mouvement de 
l'âme en général"). Het gaat dus lang niet altijd om 
intense passie of grote hartstocht; dat zijn de 
passions fortes, zoals Helvétius ze noemt. 

4. très composée, dus samengesteld, uit 
verschillende elementen bestaand, vandaar ook: 
onnatuurlijk, gemaakt, gekunsteld. Het gaat hier 
om de tegenstelling tussen de onmiddellijke 'passie' 
van het gevoel van het bestaan, en het door 
redelijke reflectie geconstrueerde begrip van 'geluk'. 

5. Pensées détachées, cit. bij Burgelin, p. 136. 
6. Zie bijv. Holbach, Morale Universelle, I,iv, 

p. 12: "Le plaisir durable & continué se nomme 
bonheur, bien-être, félicité'; Système de la Nature 
xv, 371: "ce bonheur [n'est] que le plaisir 
continué"; Leibniz Nouveaux essais sur 
l'Entendement Humain I,ii,§3: "la félicité n'est 
autre chose qu'une joie durable". 

7. Geciteerd in Burgelin, p. 115. Vgl. een ander 
citaat bij Burgelin, p.141: 'Wie het heftigst naar 
geluk verlangt is altijd het meest ongelukkig'. 

8. Zie Locke, An Essay concerning Human 
Understanding, Il.xxi, § 31: "For desire being 
nothing but an uneasiness m the want of an absent 
good, in reference to any pain felt, ease is that 
absent good; and till that ease be attained, we may 
call it desire, no body feeling pain, that he wishes 
no to be eased of, with a desire equal to that pain, 
and inseperable from it. Besides this desire of ease 
from pain, there is another of absent positive good, 
and here also the desire and uneasiness is equal. As 
much as we desire any absent good, so much we 
are in pain for it." 

9. Zie bijv. Diels/Kranz 68B 283, 284, 224. 
10. Andria 305 w, geciteerd door Augustinus 

CDXIV, 25. 
11. Holbach, La morale universelle I,v, p. 19-20. 
12. Vgl. B.Mandeville (The Fable of the Bees, 

Opm. P), die het onderscheid in historisch 
perspectief plaatst: wat vroeger als 'luxe' geldt is nu 
zelfs voor de allerarmsten noodzaak. Strikt 
genomen is vrijwel alles luxe: "In de vroegste tijden 
voedde de mens zich ongetwijfeld, zonder enige 
voorafgaande toebereiding, met de vruchten die de 
aarde opleverde, en rustte, net als de andere dieren, 
naakt in de schoot van hun gemeenschappelijke 
moeder. Omdat alles wat er sindsdien toe 
bijgedragen heeft het leven gerieflijker te maken, 
het resultaat van nadenken, ervaring en enige 
inspanning moet zijn geweest, verdient het in 
meerdere of mindere mate de benaming luxe, al 
naar het meer of minder moeite vereiste en verder 

van de oorspronkelijke eenvoud afweek." (vert. 
J.Schalekamp, '85). 

13. Horatius, Oden 1,11,8. Ook hier gaat het 
om de onzekerheid van de toekomst. 

14. Rousseau is niet de allereerste die deze 
termen gebruikte; dat gebeurde al eerder door 
minder vermaarde auteurs. De vroegst bekende is 
JAbbadie, in een publicatie uit 1692. Zie 
hiervoor verder de noot van J.Starobinski in zijn 
editie van Rousseau's Discours sur [...]l'inégalité, 
p.262-3. De willekeur van de termen blijkt wel 
hieruit dat Rousseau de amour de soi-même ook 
l'amour-propre pris dans un sens étendu noemt, 
en amour-propre en soi ou relativement à nous 
(Em II p.lll) . De amour-propre in beperkte zin 
is dan betrokken op andere mensen, een 
"sentiment relatif par lesquel on se compare", 
zoals Rousseau in de Dialogen schrijft (I p.13). 

Zijn tijdgenoten gebruiken weer andere termen 
voor hetzelfde onderscheid; Holbach 
bijvoorbeeld gebruikt wel amour de soi voor 
'zelfliefde', de natuurlijke drang tot zelfbehoud, 
maar noemt 'eigenliefde' égoisme insociable 
(Morale Universelle I,vi, p.26-7). Beide 
begrippen worden ten onrechte door elkaar 
gehaald, merkt Holbach nog op; vandaar dat de 
mens wordt veroordeeld louter omdat hij zichzelf 
lief heeft, alsof de amour de soi, "het 
voortdurende verlangen zich te behouden en zich 
een gelukkig bestaan te verschaffen", 
gecorrumpeerd zou zijn. Tot welke 
misverstanden die terminologische verwarring 
leidt blijkt uit het artikel Amour-propre uit de 
Encyclopédie, waar de amour-propre gelijk 
wordt gesteld aan "het voortdurende verlangen 
naar welzijn". Deze liefde, gericht op ons 
behoud, is veeleer deugdzaam dan verdorven, 
merkt de auteur op, met een sneer naar Pascal: 
"Pascal zelf, de grote Pascal, heeft dat gevoel van 
liefde voor onszelf, dat God ons heeft gegeven en 
dat de eeuwige drijfveer is van ons bestaan, als 
een onvolmaaktheid in ons willen beschouwen". 
Ook Helvétius gebruikt amour-propre soms nog 
in de betekenis van 'natuurlijke zelfliefde'; vgl. 
zijn leerdicht Epitre sur le Plaisir. "Je dois à cet 
amour ma joie & ma tristesse, / Mes craintes, 
mes fureurs, mes talens, ma sagesse. / En tout 
temps cet amour allumant mes désirs, / Me fait 
fuir la douleur, & chercher les plaisirs" (p. 187). In 
De l'Homme (TV,xxii,p.75) gebruikt hij voor 
dezelfde liefde de term amour de soi. 

15. Vgl. Holbach: zelfliefde is "het bestendige 
verlangen om zichzelf te behouden en zich een 
gelukkig bestaan te verschaffen" (Morale 
Universelle I,vi, p.26-7; Helvétius: "de zelfliefde 
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(amour de soi) doet het verlangen naar geluk 
ontstaan" (De l'Homme IV,xxii, p.75). 

16. Het gaat hier om de bewoners van een 
"ideale wereld die op de onze lijkt en daar 
niettemin totaal van verschilt" (Diall p.12), maar 
de opmerking gaat natuurlijk op voor iedereen. 

17. Zie Pascal: "De verbeelding bepaalt alles; zij 
creëert schoonheid, gerechtigheid en geluk, waar 
alles in de wereld om draait. Graag zou ik het 
Italiaanse boek eens zien, waarvan ik alleen de titel 
ken, die op zich al boekdelen spreekt: 
DeU'opinione regina del mondo. Zonder het te 
hebben gelezen ben ik het er al mee eens, behalve 
met verkeerde dingen, als die er in staan (Pensées 
nr.41 (ed.Lafuma), vert. F.de Graaff, p.22). Eerder 
in dezelfde pensée had Pascal de verbeelding al 
"heerseres der wereld" genoemd. 

18. Système de la Nature, p.292. 
19. Dit is de afkorting die Rousseau zelf placht te 

gebruiken voor de lange titel Discours sur l'origine 
et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. 
Vgl. Les confessions, vert. Van Maris, XI p.636. 

20. Abbé du Bos: Réflexions critiques sur la 
poésie et sur la peinture, Parijs 1720, p.13. 

21. Morale Universelle III, viii, p.215; vgl. wat 
betreft de natuurlijke hang naar luiheid ook 
Helvétius' De l'esprit lll,v ('Des forces qui agissent 
sur notre âme'). 

22. Bürgerin, p.131. 
23. In l'origine des langues, 1,388, geciteerd door 

Bürgerin, p.131. 
24. In de Bekentenissen schrijft Rousseau over 

zijn leven als muziekkopiïst: "ik [...] leefde sober en 
had me bevrijd van de duurste behoeften, die ons 
door de publieke opinie worden aangepraat. 
Bovendien was ik, hoewel lui van aard, toch ijverig 
als ik dat wilde en mijn luiheid was minder die van 
een leegloper dan die van een onafhankelijk mens 
die alleen maar wil werken als het hem uitkomt" 
(vert. L.van Maris, '96). Vgl. Dialll p. 190. 

25. B.Mandeville, The Fable of the Bees, '89; 
Opm. V, p.247. 

26. Zie noot 25, p.251. 
27. Zie noot 25, p.252-53. 
28. Zie hoofdstuk 1, § 6. Democritus DK 68 B 

191. 
29. A Search into the Nature of Society, in The 

Fable of the Bees, Penguin Classics, p.337; vgl. de 
fable, opm. Q p.209-10: "AU Men, as Sir William 
Temple observes very well, are more prone to Ease 
and Pleasure, than they are to Labour, when they 
are not prompted to it by Pride or Avarice [...]". 

30. Cit. Burgelin p. 170, brief aan vorst van 
Wurtemberg, lOnov. 1763. 

31. Burgelin, p. 170. 

32. Vgl. Pensées nr.44 (ed. Lafuma), 
"Verbeelding': "Ik zou haast geen menselijke 
verrichting kunnen noemen waartoe niet vrijwel 
uitsluitend door haar [ni. de verbeelding] 
krachtige impulsen is aangezet. Want de rede is 
wel gedwongen toe te geven; zelfs de 
verstandigste richt zich naar de beginselen die de 
menselijke verbeelding in het wilde weg overal 
ingang heeft doen vinden. < Wie alleen de rede 
zou willen volgen, zou daarmee naar het oordeel 
van de meerderheid der mensen bewijzen een 
gek te zijn. Omdat het haar behaagt moet men de 
hele dag werken voor een goed waarvan men 
inziet dat het denkbeeldig is, en wanneer de slaap 
ons van onze hoofdbrekens heeft verlost moeten 
we onmiddellijk weer hals over kop het bed uit 
om achter de hersenschimmen van deze 
heerseres der wereld aan te rennen en haar 
inwerkingen te ondergaan." (Gedachten, vert. 
F.de Graaff'97, p.20-1). 

33. Vgl. C.Verhoeven, Het besef, Baam '91, 
p.65-6 ('Mijmeren'). 

34. Faust I, r.1702. Juist met deze wens 
verkoopt Faust zijn ziel aan Mefistofeles, zoals 
uit het vervolg blijkt: "Dann magst du mich in 
Fesseln schlagen, / Dann will ich gern zugrunde 
gehn!" 

35. Elders doet hij soortgelijke uitspraken die 
door christelijke filosofen wel als godslasterlijk 
moeten worden beschouwd: "Het hoogste genot 
bestaat in zelftevredenheid" (Em IV p.365); "Ik 
heb uit eigen ervaring geleerd dat de bron van het 
ware genot in ons ligt" (Dial, cit. bij Burgelin, 
p.116). 

36. Vgl. Holbach, Morale Universelle Ill.viii, 
p.216: "En effet, [a paresse] est toujours 
accompagnée de l'Ennui, supplice rigoureux dont 
la Nature se sert pour punir tous ceux qui 
refusent de s'occuper." Volgens Helvétius is de 
'afkeer van verveling', naast de sterke hartstocht, 
de enige kracht die tegenwicht kan bieden tegen 
de krachten van de "luiheid en de inertie" (De 
l'esprit, III.v). 

37. Vgl. Voltaires Candide, ch.xxx: "[...] Martin 
surtout conclut que l'homme était né pou vivre 
dans les convulsions de l'inquiétude ou dans la 
léthargie de l'ennui". De associatie van verveling 
met lethargie en dood is wijdverbreid in de 
Verlichting. 

38. Vert. Van Maris '94, p.78. 
39. Vgl. Helvétius De l'esprit III,v, p.236: 

"Nous souhaiterions donc, par des impressions 
toujours nouvelles, être à chaque instant avertis 
de notre existence, parce que chacun de ces 
avertissements est pour nous un plaisir [...]". 
Holbach in Morale Universelle Ul.viii, p.216: 
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"L'Ennui est cette langueur, cette stagnation 
mortelle que produit dans l'homme l'absence des 
sensations, capables de l'avertir de son existence 
d'une façon agréable." Vgl. Kant, APH 164, over 
de atonie (Ermattung der Aufmerksamkeit auf 
seinen Zustand) en APH 233: "die drückende, ja 
ängstliche Beschwerlichkeit der langen Weile für 
alle, welche auf ihr Leben und auf die Zeit 
aufmerksam sind". 

40. Bij Rousseau zien we wel de gedachte van 
een geleidelijke, dus historisch bepaalde 'zondeval' 
(zie § 8). Maar van zo'n val, dus eigenlijk meer van 
'verval', was bij nader inzien ook sprake bij 
Augustinus zelf. 

41. Zie F.Copleston, S.J.. A history of 
philosophy 6,I,iii, p.93: "In his letter to the 
archbishop of Paris, Rousseau remarks that love of 
self is not a simple passion. For man is a composite 
being, sensitive and intelligent. Sense-appetite 
tends to the good of the body, while the desire of 
the intelligent part of man, the desire or love of 
order, tends to the good of the soul. 'This last love, 
developed and rendered active, bears the name 
conscience' [...]" (brief in Oeuvres, 1865, III,p.64). 

42. Zie Plato hoofdstuk 2 § 5 en § 6 {Nom 12,1t-
32a); Augustinus hoofdstuk 4 § 5. 

43. Aimant, dat ook de betekenis 'aantrekkend' 
heeft (een aimant is een magneet). Het gaat in deze 
passage ook om een vergelijking van zelfliefde en 
eigenliefde met de natuurlijke krachten van 
aantrekking en afstoting. In de in de vorige alinea 
geciteerde passage uit Emile stelt Rousseau de 
passions attirantes et douces tegenover de passions 
repoussantes et cruelles {Em IV p.289). 

44. Dit is ook Rousseau's kritiek op Hobbes; het 
medelijden is een beginsel "dat Hobbes niet heeft 
opgemerkt" {Dil p.84). 

45. Medelijden berust op de ook bij dieren 
aanwezige verbeeldingskracht, dat hier als 
'inlevingsvermogen' fungeert: "nul ne devient 
sensible que quand son imagination s'anime et 
commence à le transporter hors de lui {Em IV 
p.289). 

46. In contrast met de 'sublieme maxime van de 
beredeneerde rechtvaardigheid', namelijk fais à 
autrui comme tu veux qu'on te fasse {DU p.86). 
Deze maxime is ontleend aan het Nieuwe 
Testament (Matth. 7:12, Lucas 6:31). Hobbes, die 
het als de tweede, fundamentele natuurwet 
beschouwt, haalt ook de negatieve formulering van 
de latijnse versie aan, afkomstig van Lampridius 
{Vita Alexandri Seven, 51). We kennen deze als 
'wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een 
ander nief. Zie voor deze 'Gouden Regel' van de 
moraal J.P.Guépin, Het verschil van mening('94), 
p.221, 235-8. 

47. Fragments politiques 111,477, geciteerd in 
Lemaire ('80), p.149. 

48. Zie noot 19. 
49. Vgl. de noot van Starobinski, p.205: het is 

een "geleerd neologisme", ontstaan rond 1750. 
Vertoog over de ongelijkheid'dateert uit 1755. 

50. De mens, merkt Rousseau ter staving van 
zijn stelling nog op, kan ook als enig levend 
wezen 'imbeciel worden', d.w.z. dementeren {Dl 
Ip.72). 

51. Zie de uitvoerige beschrijving die Lucretius 
geeft van de historische ontwikkeling van de 
mensheid, De rerum natura V, 925 w. 

52. Zie de noot van Starobinski (p.256). 
Linnaeus had in 1736 in Systema Naturae al een 
menselijke status aan hogere mensapen 
toegekend; Maupertuis deed hetzelfde in 1752. 

53. Zie zijn inleiding tot de Discours, p.19, 
p.27. 

54. Décrépitude kan ook duiden op de 
aftakeling in de ouderdom; vgl. DI I,p.72, waar 
Rousseau de mens noemt als het enige wezen dat 
kan dementeren (zie noot 49). 

55. We kunnen hier denken aan de passage in 
Politeia waar Plato het heeft over de pleonexie 
van de massa (586b, zie hoofdstuk 2, §3). Ook 
door Plato wordt de onderlinge strijd die daarvan 
het gevolg is beschouwd als een strijd om een 
schijngenot: ze vechten erom zoals de helden in 
Troje vochten om een drogbeeld van Helena 
(586d). Plato doelt hier op een passage uit 
Euripides' Helena, waarin wordt onthuld dat de 
ware Helena tijdens de Trojaanse oorlog in 
Egypte verbleef. 

56. Vgl. DI II p.94: "Le premier sentiment de 
l'homme fut celui de son existence, son premier 
soin celui de sa conservation. Les productions de 
la Terre lui fournissoient tout les secours 
nécessaires, l'instinct le porta à en faire usage [...]. 
Aan dit nog dierlijke wezen moeten we ook 
denken bij Rousseau's beroemde lyrische 
beschrijving van de oermens: "Je le vois se 
rassasiant sous un chesne (eik), se désaltérant 
(zijn dorst stillend) au premier Ruisseau, trouvant 
son lit au pied du même arbre qui lui a fourni son 
repas, et voilà ses besoins satisfaits" {DU, p.65). 

57. DII p.90: "Il n'y avoit ni éducation ni 
progrès, les générations se multiplioient 
inutilement; et chacune partant toujours du 
même point, les Siècles s'écouloient dans toute la 
grossièreté des premiers âges, l'espèce étoit déjà 
vieille, et l'homme restoit toujours enfant." 

58. Vgl. DI p.227, de noot van Starobinski: 
"L'homme de la nature vit dans l'immédiateté. A 
devoir lutter contre les obstacles, il déploiera ses 
facultés virtuelles: il inventera des instruments 
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pour transformer ou soumettre la nature; du même 
coup, il deviendra capable de réflexion, et 
découvrira les pouvoirs médiateurs de la raison" 
(zie ook de studie van Starobinski Jean-Jacques 
Rousseau: la transparence et l'obstacle (71)). 
Rousseau zelf noemt als voorbeelden de hoogte 
van bomen, zodat mensen niet meer zonder 
hulpmiddelen bij de vruchten konden, de 
concurrentie van andere dieren bij het zoeken naar 
voedsel, de woestheid van dieren die hun naar het 
leven stonden; dergelijke problemen dwongen de 
mens zich te bekwamen in de strijd tegen dieren, 
takken en stenen als werktuig te gebruiken, en zo 
leerde hij "de obstakels van de natuur overwinnen" 
(Dl II p.95). Ook veranderde klimatologische 
omstandigheden speelden een grote rol als 
obstakel. Op grond van deze theorie is ook te 
verklaren waarom de nu nog in de bossen levende 
mensapen, die volgens Rousseau de 'ware wilden' 
zouden kunnen zijn, nooit de aandrang voelden tot 
vervolmaking: dit "race dispersée anciennement 
dans les bois n'avoit eu occasion de développer 
aucune de ses facultés virtuelles, n'avoit acquis 
aucun degré de perfection, et se trouvoit encore 
dans l'état primitif de Nature" {Dlnoot X, p. 138). 
Vgl. DI I p.76: "Quel progrès pourrait faire le 
Genre humain épars dans les Bois parmi les 
Animaux?" 

59. Vgl. Augustinus over Adam en Eva (CD 
XrV,15 p.652); zie hoofdstuk 4, § 12. 

60. Dezelfde gedachte vinden bij de dichter-
filosoof Giacomo Leopardi, in menig opzicht 
rousseaan. Vgl. over zijn opvatting over de 
geschiedenis van de mensheid zijn Inno ai 
Patriarchi (Hymne aan de patriarchen), een van 
zijn Canti, en Storia del genere umano, de eerste 
van zijn dialogen of Operette morali. Zie hierover 
ook H.Dijkhuis, Farfarello's waarheid, in Krisis 
nr.50 f93), met name p.104-5. 

61. Vgl. Montaigne, Apologie voor Raymond 
Sebond, in een passage waar hij de pasontdekte 
indianen, "die zonder moeite en arbeid zo 
overvloedig voorzien zijn van spijzen en dranken 
uit de natuur", vergelijkt met de Europeanen, van 
wie de "mateloos uit de hand gelopen behoeften 
sneller toenemen dan de inventiviteit waarmee wij 
ze trachten te bevredigen" (uit Essays, vert. F.de 
Graaff('93), p.531. 

62. Zie hoofdstuk 5, § 7 en § 11. We hebben 
gezien dat Hobbes' zwartwit-tegenstelling tussen de 
ellende van de natuurtoestand en het geluk van de 
civiele toestand door hemzelf in feite al danig 
wordt genuanceerd. 

63. Vgl. Augustinus CD XV,5, p.679 (hoofdstuk 
4 § 10), over de jaloezie bij Kaïn en Romulus, de 
stedenstichters. 

64. Vgl. Émile p.306-7, waar de 
gelijkwaardigheid wordt op het feit dat er van 
nature niet zo'n groot verschil bestaat tussen 
mensen dat de een afhankelijk moet worden van 
de ander. Dit criterium past meer bij Rousseau 
dan dat van Hobbes, die het vond in een ieders 
vermogen om een ander van het leven te 
beroven. 

65. In de bijbel, en bij Augustinus, wordt de 
landbouwer Kaïn ook de stichter van de eerste 
stad. Vgl. later Kant, die de broedermoord op 
Abel ziet in het kader van de noodzaak voor 
landbouwers om hun akkerland te verdedigen 
tegen rondtrekkende nomadische herders, die de 
hele wereld nog als hun eigendom beschouwen. 
Zie hoofdstuk 7, § 9. 

66. Morale Universelle HL, viii, p.215. 
67. Système de la Nature, XV, p.393. 
68. J.Locke, Second Treatise on Government 

(ed. P.Laslett) § 32: "He by his Labour does, as it 
were, inclose [uitsluiten, afzonderen] it from the 
Common." Vgl. ook de noot van Starobinski, 
p.235. 

69. Het ijzeren gereedschap waarmee het land 
werd bewerkt. 

70. Bij de Caribische indianen, die volgens 
Rousseau nog het dichtst bij de oermens stonden, 
was dit vermogen nog afwezig. De Caribiër geeft 
zich nog geheel over aan het gevoel van zijn 
momentele bestaan; hij verkoopt 's ochtends zijn 
hangmat en tracht hem 's avonds huilend terug te 
kopen omdat hij niet heeft voorzien dat hij hem 's 
avonds nodig zal hebben (Dl I p.74). Hetzelfde 
voorbeeld komen we tegen bij Helvétius (De 
lëspritIII,v, p.235 (noot) en bij Kant (ApH\86). 
Het is ontleend aan een reisverslag van P.du 
Tertre dat, bij nadere lezing, meer vertelt geeft in 
de gewetenloze hebzucht van de Franse 
kolonialisten dan over de beperkte geest van de 
indianen. Zie de noot Starobinski, p.209. 

71. Zie noot 57. 
72. Vgl. de noot van Starobinski op p.203-4 van 

Dl. Nadat hij de bewuste passage uit Émile heeft 
geciteerd merkt hij op: "Dans Ie Discours sur 
l'inégalité, ce mouvement religieux est 
singulièrement absent: Rousseau n'a rien à offrir 
à l'homme en compensation de la plénitude 
perdue de l'état de nature". Op grond van het 
voorafgaande mogen we stellen dat dit niet 
helemaal waar is. 

73. Dat diezelfde conclusie kwamen we bij 
Augustinus. Zie hoofdstuk 4 § 13, vgl. CD XIV 
ll,p.643. 

74. De gedachte van beproeving en verdienste 
staat centraal in Locke's denken. Hij beschouwt 
het postparadijselijke leven van de mens als een 
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"State of Mediocrity and Probationership" (An 
Essay concerning Human Understanding, IV.xiv, § 
2. De mens krijgt een herkansing na de zondeval. 
Locke's God is veel milder dan die van de 
calvinisten. In zijn studie Locke and the Problem 
of'Depravity('88) gaat W.M.Spellman uitvoerig in 
op deze verandering, die hij mede toeschrijft aan 
de invloed van de Broad CAu/rA-beweging in 
Engeland. Ook op dit punt hebben Locke's 
opvattingen grote invloed gehad op het 
Verlichtingsdenken. 

75. D.w.z. vrij van de beperkingen die het leven 
in staats- en maatschappijverband oplegt. 

76. Em V, ed. Pléiade p.858; citaat bij 
Starobinski, p.255. 

77. Deze opvatting, volgens welke de waarachtig 
zedelijke mens zich als redelijk wezen invloegt in 
de wereldorde, vonden we al bij Plato, Aristoteles 
en Augustinus. 

78. Vgl. Kant Reflnr.l52\: "Ganze Absicht des 
Rousseau: den Menschen durch Kunst dahin zu 
bringen, dass er alle Vorteile der Kultur mit allen 
Vorteilen des Naturzustandes vereinigen könne. 
(Rousseau will nicht, dass man in den 
Naturzustand zurückgehen, sondern dahin 
zurücksehen soll; Vereinigung der Extreme." 

79. Soevereiniteit is niets anders dan de 
"uitoefening v.d. algemene wil" (CS II,ii p.65), en 
dat gebeurt door wetten die de acten van de 
algemene wil zijn (CSII.vi p.75). Het kenmerk van 
een wet is zijn strikt algemene karakter, los van elk 
individueel belang; anders is er sprake van een 
decreet (ib.). 

80. J.W.Oerlemans, Rousseau en de privatisering 
van het bewustzijn ('88), p. 145. 

HOOFDSTUK 7 

1. Vgl. /O/B411-2/A407, waar Kant de goede 
wil de enige 'absolute waarde' noemt. 

2. Voor een fundamentele kritiek op deze 
opvatting zie bijv. Plicht en geluk van 
B.Delfgaauw (Kampen '89). 

3. In GMS, p.428 stelt Kant 'categorische 
imperatief en 'praktische wef aan elkaar gelijk. 
Vgl. GM5p.413: "Die Vorstellung eines objektiven 
Prinzips, sofern es für einen Willen nötigend ist, 
heisst ein Gebot (der Vernunft) und die Formel des 
Gebots heisst Imperativ". 

4. Vgl. KpV 110/A63: "das Prinzip der 
Sittlichkeit [ist] ein reines, a priori den Willen 
bestimmendes Gesetz". 

5. Zie MSp.435. Dit onderscheid valt samen met 
dat tussen de 'fysieke' en de 'morele' mens (MS 

436), en met dat tussen homo phaenomenon vs 
homo noumenon (M5430, 434). 

6. KpV 174/A97. Het braadspit is hier een 
voorbeeld van een automaat: eenmaal 
opgewonden verricht het "vanzelf zijn 
bewegingen". Het gaat hier, los van de vraag of 
de menselijke psyche nu een materieel of een 
spiritueel substraat heeft, om de "Notwendigkeit 
der Verknüpfung der Begebenheiten in einer 
Zeitreihe, sowie sie sich nach Naturgesetze 
entwickelt" (KpVll?>/A97). 

7. Vgl. GMS 452-3, over het onderscheid 
tussen Verstanden Vernunft 

8. Zie hoofdstuk 3, noot 44. 
9. Vgl. KpV38/A2\: "Ich verstehe unter der 

Materie des Begehrungsvermögens einen 
Gegenstand, dessen Wirklichkeit begehrt wird." 

10. Vgl. Reß6lO, geciteerd in hoofdstuk 1 §3. 
11. En wel omdat de mens als een nog 

onredelijk wezen ter wereld komt, en in zoverre 
nog een dier is. Vgl. Aristoteles Pol 1334b20, 
geciteerd in hoofdstuk 1, §7. 

12. Vgl. ̂ 7 1 5 5 ^ 8 7 : "[...] die Persönlichkeit, 
d.i. die Freiheit und Unabhängigkeit von dem 
Mechanismus der ganzen Natur [...]". 

13. Mensheid (Menschheit) hier in de 
verouderde betekenis, die Van Dale nog geeft: 
"menselijke natuur, hoedanigheid van mens te 
zijn". 

14. Kant schrijft "einen vorzüglichen Wert"; ik 
lees 'vorzüglich' hier in comparatieve zin, dus 
'preferent1, de voorrang hebbend (boven 
anderen), verkieslijk (boven anderen). Vgl. 
Duitse termen als 'Vorzugsaktie' (preferent 
aandeel) of'vorzugsweise', bij voorkeur. 

15. Kant noemt de welwillendheid jegens 
zichzelf ook ßlautia (KpV\29/A73). Aristoteles 
gebruikt voor dit algemene fenomeen de term 
filia pros hauton, to ßlauton is bij hem de 
aanduiding voor eigenliefde (zie hoofdstuk 3, § 
6). Bij latere auteurs heeft ßlautia, in deze 
woordvorm, ook de betekenis 'eigenliefde' , bijv. 
bij Philo, De sacrißciis Abelis et Caini, 173/58, 
waar ßlautia wordt verbonden met oièsis, 
'eigenwaan'. Voor Philo is Kaïn - ho ßlautos 
Kain - de belichaming van de eigenliefde. 

16. Zie § 1. Maar deze plicht kent zijn grenzen: 
"was [andre Menschen] zu ihrer Glückseligkeit 
zählen mögen, bleibt ihnen selbst zu beurteilen 
überlassen; nur dass mir auch zusteht, manches 
zu weigern, was sie dazu rechnen, was ich aber 
nicht dafür halte, wenn sie sonst kein Recht 
haben, es als das Ihrige von mir zo fordern" (MS 
388). 

17. In een variant op een uitspraak van 
Fontenelle schrijft Kant: "Vor einem niedrigen, 

370 



bürgerlich-gemeinen Mann, an dem ich eine 
rechtschaffenheit des Charakters in einem 
gewissen Masse, als ich mir von mir selbst nicht 
bewusst bin, wahrnehme, bückt sich mein Geist, 
ich mag wollen oder nicht und den Kopf noch so 
hoch tragen, um ihn meinen Vorrang nicht 
übersehen zu lassen. Warum das? Sein Beispiel 
hält mir ein gesetz vor, das meinen Eigendünkel 
niederschlägt, wenn ich es mit meinem Verhalten 
vergleiche [...] (KpVU6/Ml). 

18. Zie bijv. .KÏ/B395/A390, UG I p.84, ApH 
324. 

19. In § 5 zullen we zien dat het streven naar 
geluk in Kants leer van het hoogste goed toch weer 
een wezenlijk deel uitmaakt van de 'hogere' 
bestemming van de mens. 

20. Zie de uitvoerige noot bij ZeFp.140 (Erster 
Zusatz, 'Von der Garantie des ewigen Friedens). 

21. Vgl. Holbach, Système delà Nature, eh. XV, 
p.373: "Si notre machine éprouve à tout instant des 
changemens plus ou moins marqués, dus aux 
différens degrés de ressort, de pesanteur, de 
sérénité dans l'air, de chaleur et de fluidité dans 
notre sang, d'ordre ou d'harmonie entre les 
différentes parties de notre corps [...], il est évident 
que les mêmes causes, en ne conservant pas 
toujours les mêmes qualités, ne peuvent pas en tout 
temps nous affecter de la même manière. Voilà 
pourquoi les objets qui nous plaisaient autrefois 
nous déplaisent aujourd'hui." 

22. Vgl. Democritus: "Als begeerte naar geld niet 
eindigt als men genoeg heeft, is zij veel erger dan 
de diepste armoede; want grotere begeerten 
veroorzaken grotere behoeften (Demokritos, 
Stofjes in het zonlicht, vert. R.Ferwerda, 
Amsterdam '98, fr.319 (DK 219); vgl. Aristoteles 
£7V1119b5. 

23. Zie hoofdstuk 6, §2. Vgl. Pascal: "De 
verbeelding bepaalt alles; zij creëert schoonheid, 
gerechtigheid en geluk, waar alles in de wereld om 
draait. Graag zou ik het Italiaanse boek eens willen 
zien, waarvan ik alleen de titel ken, die op zich al 
boekdelen spreekt: Dell'opinione regina del 
mondo. Zonder het te hebben gelezen ben ik het er 
al mee eens, behalve met verkeerde dingen, als die 
er in staan. Gedachten f97) nr.44, p.22. 

24. Zie hoofdstuk 3, §3. Vgl. i « 7 B308/A305. 
Zie ook Mertens ('90), p.265. 

25. Vgl. Seneca De vita beata IX, 1-2: '"Maar1, zo 
wordt er gezegd, 'ook jij slaat de morele kwaliteit 
(virtus) alleen maar zo hoog aan, omdat je daarvan 
een bepaald genot verwacht.' Vooreerst: als morele 
volmaaktheid (virtus) een garantie is voor een 
genot, betekent dat nog niet dat zij met het oog 
daarop wordt nagestreefd. Want zij garandeert niet 
het genot, maar 'ook een genot', en zij richt haar 

inspanning niet hierop, maar ofschoon haar 
inspanning op iets anders is gericht, kan zij ook 
dit bereiken. [2] Zoals op een akker die met het 
oog op een oogst is geploegd hier en daar ook 
bloemen opgroeien, zonder dat niettemin al die 
inspanning is verricht omwille van dit nederige 
kruid [...] zo is het genot niet de beloning of het 
motief voor moreel hoogstaand gedrag, maar een 
toegift (accessio), en het wordt niet gewaardeerd 
omdat het een lust is, maar als het gewaardeerd 
wordt is het ook een lust." Vert. C.Verhoeven, 
Vragen en antwoorden ('83), boek VU., p. 195-6. 
26. Zie KpV229-30/A 127 (noot) voor Kants 

vergelijking tussen Stoa en Christendom: het 
stoïsche ideaal van de zelfgenoegzame wijze is 
onverenigbaar met de zuiverheid en strengheid 
van de voorschriften van het Evangelie. Evenals 
Augustinus is Kant vooral gebrand op de Stoa, 
juist omdat zijn leer er zoveel verwantschap mee 
vertoont. 

27. Vgl. KpV 230/A127 (noot): "Wenn ich 
unter einer Idee eine Volkommenheit verstehe, 
der nichts in der Erfahrung adäquat gegeben 
werden kann, so sind die moralischen Ideen 
darum nichts Überschwengliches, d.i. 
dergleichen, wovon wir auch nicht einmal den 
Begriff hinreichend bestimmen könnten, oder 
von dem es ungewiss ist, ob ihm überall ein 
Gegenstand korrespondiere, wie die Ideen der 
spekulativen Vernunft, sondern dienen, als 
Urbilder der praktischen Vollkommenheit, zur 
unentbehrlichen Richtschnur des sittlichen 
Verhaltens und zugleich zum Massstabe der 
Vergleich ung." 
28. Vgl. Lev rV,46, p.370: "But they [d.i. de 

aristotelisch-christelijke filosofen] will teach us, 
that Eternity is the Standing still of the Present 
Time, a Nunc-stans (as the Schools call it;) which 
neither they, nor any else understand, no more 
than they would a Hic-stans for an Infinite 
greatnesse of Place." 

29. "Il est vrai que la supreme félicité (de 
quelque vision beatißque ou connoissance de 
Dieu qu'elle soit accompagnée) ne saurait jamais 
être pleine; parce que Dieu étant infini, ne saurait 
être connu entièrement. - Ainsi notre bonheur ne 
consistera jamais et ne doit point consister dans 
une pleine jouissance, où il n'y aurait plus rien à 
désirer et qui rendrait nôtre esprit stupide; mais 
dans un progrès perpétuel à de nouveaux plaisirs 
et de nouvelles perfections" (Principes de la 
Nature, §18). Er is een samenhang met de 
gedachte van het 'eigen leven van de geest'; de 
geest moet ook in het hiernamaals in beweging 
blijven. 
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30. Aufklärung, 'verlichting1, vgl. Van Dale: "de 
verspreiding van geestelijk licht, van kennis en 
wetenschap". De hele geschiedenis is volgens Kant 
te beschouwen als een proces van voortschrijdende 
verlichting, die eindigt met het zedelijk bewustzijn 
van de zuivere praktische rede. 

31. Zie hoofdstuk 1 §7; Met993a30-bl5. 
32. Kant geeft als argument dat als mensen met 

uitzonderlijke begaafdheid in kunsten en 
wetenschappen generaties lang zouden kunnen 
leven en jeugdig van geest zouden blijven, ze het 
verder zouden brengen dan hele generaties van 
geleerden bij elkaar {MAM, p.57-8, noot). 

33. Vgl. ApH p.324: "Künste[n] der Kultur', 
i.v.m. de 'pragmatische aanleg tot civilisatie'. Voor 
wat Kants gebruik van cultuur betreft vgl. ook de 
indeling t.a.v. de mens in 'Kultur seines 
Vermogens (oder der Naturanlage)' en "Kultur 
seines Willens (sittlicher Denkungsart) (M?p.387). 

34. Vgl. KU§ 46, B181/A179: "Denn eine jede 
Kunst setzt Regeln voraus, durch deren 
Grundlegung allererst ein Produkt, wenn es 
künstlich heissen soll, als möglich vorgestellt 
wird." 

35. Vgl. MS 387: "Die Kultur seines Willens bis 
zur reinsten Tugendgesinnung, da nämlich das 
Gesetz zugleich die Triebfeder seiner 
pflichtmässigen Handlungen wird [...]". 

36. Evenals zijn voorgangers maakt Kant tussen 
beide geen duidelijke scheiding. Zie noot 51. 

37. Dat is dus niet de goede wil, want dat doel 
gaat boven de 'natuur1 uit, omdat het een doel is 
van de zuivere rede, dus behoort tot het rijk der 
vrijheid. 

38. Zie Systeme de Ja Nature, ch.XV, p.392: "Par 
une loi irrévocable du destin, les hommes sont 
forcés d'être mécontens de leur sort, de faire des 
efforts pour le changer, de s'envier réciproquement 
une félicité, dont aucun d'eux ne jouit 
parfaitement. [...] Si tous les hommes étaient 
parfaitement contens, il n'y aurait plus d'activité 
dans le monde; il faut désirer, agir, travailler pour 
être heureux; tel est l'orde d'une nature dont la vie 
est dans Taction. Les sociétés humaines ne peuvent 
subsister que par un échange continuel des choses 
dans lesquelles les hommes font consister leur 
bonheur." 

39. Vgl. ApH 185-6, over het vermogen tot 
vooruitzien: "Dieses Vermögen zu besitzen 
interessiert mehr als jedes andere: weil es die 
Bedingung aller möglichen Praxis und der Zwecke 
ist, worauf der Mensch den Gebrauch seiner 
Kräfte bezieht. Alles Begehren enthält ein 
(zweifelhaftes oder gewisses) Voraussehen dessen, 
was durch diese möglich ist. Das Zurücksehen aufs 
Vergangene (Erinnern) geschieht nur in der 

Absicht, um das Voraussehen des Künftigen 
dadurch möglich zu machen [...]." 

40. Anderzijds, zo lezen we in J?a7nr.610, blijft 
een Groenlander die in Kopenhagen met de 
comfortabele westerse beschaving kennismaakt 
steeds naar huis verlangen. 

41. Soortgelijke, soms nog boudere uitspraken 
over 'wilden' zijn te vinden in Idee, st.4 (over de 
Arcadiërs), CMS p.423 (over de 
Zuidzeebewoners), Re/l 152\ (over de indianen), 
Rett 1500 (over de Tahitianen). 

42. Vgl. Rett 1104: "Wer von der Arbeit ablässt, 
muss ein Wilder werden, oder er vergeht vor 
langer Weile". 

43. ZeFp. 141-2: De voorzienige natuur had, 
om in montessoriaanse termen te spreken, 
gezorgd voor een 'voorbereide omgeving1: in het 
hoge noorden was mos voor de rendieren, in de 
woestijn waren kamelen. Hier zien we de al door 
Aristoteles uitgesproken gedachte dat al het 
andere, planten en dieren, er uiteindelijk voor het 
gebruik door de mens zijn bestemd, door de 
natuur die 'niets doelloos of vergeefs doet1 (Pol 
1256b20). De gedachte van een 'voorbereide 
omgeving' vinden we later bij Schopenhauer, vgl. 
Metaphysik der Natur, ed.V.Spierling, p.205: 
"Also der Lauf der Planeten [...], die Vertheilung 
des festen Landes und des Meeres, die 
Atmosphäre, das Licht, die Wärme, und alle 
ähnlichen Erscheinungen, welche in der Natur 
das sind, was in der Harmonie der Grundbass, 
diese alle bequemten sich ahndungsvoll den 
kommenden Geschlechtern lebender Wesen. 
Eben so bequemte sich der Boden der Ernährung 
der Pflanzen, diese der Ernährung andrer Thiere, 
ebensowohl als umgekehrt alle diese sich wieder 
jenen anpassten". 

44. Bij Kant zien we een bevestiging van 
Rousseau's theorie dat de menselijke soort zich 
kan ontplooien door het overwinnen van (door 
de natuur of door hemzelf gestelde) obstakels. Zo 
zou het kunnen zijn, schrijft hij, "dat de 
muskieten en andere stekende insecten die de 
wildernis van Amerika zo lastig maken voor de 
wilden, evenzovele prikkels tot activiteit voor 
deze beginnende mensen zijn om het 
moeraswater af te leiden en de dichte, de 
luchttrek tegenhoudende wouden licht te maken, 
en daardoor, tegelijk door de bebouwing van de 
grond, hun verblijf tevens gezonder te maken" 
(KU B301-2/A298). Het begrip 'prikkel tot 
activiteit1, dat hij in de Anthropologie (p.235) 
noemt ter karakterisering van de Schmerz (in de 
zin van Locke's uneasiness), wordt hier wel heel 
letterlijk genomen. 
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45. Vgl. Idee st.4, over Arcadische herders: "die 
Menschen, gutartig wie die Schafe, die sie weiden, 
würden ihrem Dasein kaum einen grösseren Wert 
verschaffen, als dieses ihr Hausvieh hat; sie 
würden das Leere der Schöpfung in Ansehung 
ihres Zwecks, als vernünftige Natur, nicht 
ausfüllen" (p.9). 

46. In Refl 1522 beschrijft Kant de geleidelijke 
ontwikkeling van de natuurtoestand, via 
tussenstadia - de 'natie van wilden', een stadium 
van groeiende maatschappelijke ongelijkheid, 
anarchie en 'innerer Krieg', barbaarse regeringen -
naar de burgerlijke staat. 

47. Vgl. ApH 322: "Allenfalls könnte diese 
[Frage] noch aufgeworfen werden: ob [der 
Mensch] von Natur ein geselliges oder 
einsiedlerisches und nachbarschaftscheues Tier sei; 
wovon das letztere wohl das Wahrscheinlichste 
ist." 

48. Widerstand, hier als natuurkundig principe: 
zonder weerstand kan een kracht zich niet 
manifesteren. 

49. Zie hoofdstuk 6, § 5. Bij Helvétius vormen de 
natuurlijke krachten van luiheid en inertie de 
weerstand die alleen kan worden overwonnen 
door sterkere tegenkrachten, hetzij sterke 
hartstochten, hetzij de afkeer van verveling (De 
l'esprit, III.v (Des forces qui agissent sur notre 
âme). 

50. Vgl. Refl 1471: "Wir halten uns nur in der 
Vergleichung mit anderen [für] glücklich; daher 
das Übel, das andere drückt, ebensoviel 
Erleichterung des unsrigen ist und in dem Leiden 
unserer besten Freunde etwas ist, das uns nicht 
ganz missfallt". Evenzo moet het omgekeerde 
gelden: het geluk van anderen bedrukt ons, maakt 
ons jaloers. Vgl. reeds Democritus, die al op deze 
dubbelheid wijst (hoofdstuk 1, §6). 

51. 'Burgerlijke' of'civiele samenleving1 en 'staat1 

vallen bij Kant nog samen: "Die zur Gesetzgebung 
vereinigten Glieder einer solchen Gesellschaft 
(societas civilis), d.i. eines Staats, heissen 
Staatsbürger (cives) [...]" (MS 314). Vgl. MS 313: 
"Ein Staat (civitas) ist die Vereinigung einer Menge 
von Menschen unter Rechtsgesetzen". Tegenover 
deze 'civiele toestand' (status civilis) staat de niet-
wettelijke toestand (status naturalis) (MS 306). Zie 
ook Menens, '90, p.74 en p.279 (noot 321). 
Evenals Rousseau maakt Kant wel een 
onderscheid tussen bourgeois en citoyen: feitelijke 
maatschappelijke ongelijkheid kan samengaan met 
gelijkheid voor de wet (UGll p.89). 

52. Vgl. MS 306 (Rechtsleer § 41): "[...] es kann 
auch im Naturzustande rechtmässige 
Gesellschaften (z.B. eheliche, väterliche, häusliche 

überhaupt und andere beliebige mehr) geben, 
von denen kein Gesetz a priori gilt[...]"-

53. Zie voor het onderscheid tussen technische, 
pragmatische en morele rede § 7. Zie ook § 3. 

54. Vgl. M4Mp.54: "[...] eine Gleichheit mit 
allen vernünftigen Wesen, von welchem Range 
sie auch sein mögen [...]: nämlich in Ansehung 
des Anspruchs, selbst Zweck zu sein, von jedem 
anderen auch als ein solcher geschätzt und von 
keinem bloss als Mittel zu anderen Zwecken 
gebraucht zu werden. Hierin und nicht in der 
Vernunft, wie sie bloss als ein Werkzeug zur 
Befriedigung der mancherlei Neigungen 
betrachtet wird, steckt der Grund der so 
unbeschränkten Gleichheit des Menschen, selbst 
mit höheren Wesen [...]". Zie ook §3. 

55. Vgl. Refl 1471a: "Aber es ist hier von einer 
Geschichte des künftigen moralischen Verhaltens 
der Menschen als vom Naturmechanism 
entbundener Wesen die Rede, wo man zwar 
Gesetze a priori kennt, nach denen sie handeln 
sollten, aber nicht, dass sie auf gewisse Weise 
handeln sollten." Zie ook § 2. 

56. Vgl. ReH 1524: "Wie steht es jetzt? a. im 
hohen Grade kultiviert, b. nur auf die Hälfte 
zivilisiert, c. beinahe gar nicht (im ganzen) 
moralisiert." 

57. "Die Denkungsart der Vereinigung des 
Wohllebens mit der Tugend im Umgange ist die 
Humanität' (ApHTll). 

58. Vgl. Gemot Böhme: 'Kants esthetiek in een 
nieuw perspectief, in: Een hedendaagse Kant, 
J.Tacq (red.), '97, p.38-68, m.n. p.59-60. 

59. De gedachte dat genot ook te vinden is in 
het gebruik van krachten en de overwinning van 
hindernissen zal door Schopenhauer worden 
uitgewerkt tot een heel nieuwe gelukstheorie. Zie 
hoofdstuk 8, §8. 

HOOFDSTUK 8 

1. Theognis r.425. Vgl. over het pessimisme in 
de Griekse oudheid J.Burckhardt: Griechische 
Kulturgeschichte, deel V. 

2. De Aphorismen zur Lebensweisheit zal ik 
aanduiden als een zelfstandig werk (AL), hoewel 
dit boek eigenlijk deel uitmaakt van de Parerga 
und Paralipomena. 

3. Dat de pessimist Schopenhauer zelfmoord 
zou propageren berust op een 'grof misverstand', 
in zijn eigen woorden. In zijn ethiek gaat het om 
de 'afwijzing van de wil' (zie §9), en dat is iets 
volstrekt anders dan zelfmoord, die veeleer een 
"sterke aanvaarding van de wil" is: "De 
zelfmoordenaar wil het leven, en is alleen maar 
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ontevreden met de omstandigheden waarin zijn 
leven verzeild is geraakt. Daarom geeft hij 
geenszins de wil tot leven op, maar alleen het 
leven, doordat hij de individuele verschijning 
daarvan vernietigt." (MS p.256, kap.9, 'Vom 
Selbstmord'). 

4. Vgl. Prisma van de ßlosofie, Utrecht '90, 
p.156: "[Naturalisme:] De opvatting dat de natuur 
het alomvattend beginsel van de hele werkelijkheid 
is. [...] De natuur is een gesloten systeem waarin 
alle dingen, inclusief menselijke wezens, de 
natuurwetten volgen. - De mensen onderscheiden 
zich niet van de natuur omdat ze over geestelijke 
vermogens beschikken. Het zogenaamde 
'geestelijke' in de mens is niet meer dan een 
produkt van de natuur en volstrekt afhankelijk van 
het natuurgebeuren". 

5. Schopenhauer wordt door Lovejoy in het 
geheel niet genoemd, omdat hij buiten het 
historisch bestek van diens boek valt. De 
aristotelische regel dat de natuur geen sprongen 
maakt {natura non facit saltus) vinden we bij 
Schopenhauer meermalen beklem-toond (vgl. 
WWV1I,5 p.75, WWVIl,26 p.390). 
6. Schopenhauer wijst op de verwantschap 

tussen zijn filosofie en die van Augustinus. Ook 
deze heilige had, zij het op naïeve wijze, de 
identiteit onderkend tussen al het menselijk willen 
en het streven van alle dingen (WWVl,2A, p.173-
4, CD XI,28). Maar bij Augustinus blijven 
natuurkundige 'zwaartekracht' (pondus) en amor, 
voor zover die tot de menselijke wil behoort, toch 
tot twee verschillende werelden behoren, een 
materiële en een spirituele. Schopenhauer heft dit 
dualisme op; hij schaft de spirituele wereld af, 
zonder overigens tot materialisme te vervallen. 

7. Vgl. Schopenhauers brief nr.280 (Gesammelte 
Briefe, ed. Hübscher '78, p.290): "Vergebens z.B. 
habe ich geschrieben, dass Sie das Ding an sich 
nicht zu suchen haben in Wolkenkukuksheim (d.h. 
da, da wo der Judengott sitzt), sondern in den 
Dingen dieser Welt, - also im Tisch, daran Sie 
schreiben, im Stuhl unter Ihrem Werthesten. [...] 
Meine Philosophie redet nie von 
Wolkenkukuksheim, sondern von dieser Welt, d.h. 
sie ist immanent, nicht transcendent. Sie liest die 
vorliegende Welt ab, wie eine Hieroglyphentafel 
(deren Schlüssel ich gefunden habe, im Willen) 
und zeigt ihren Zusammenhang durchweg. Sie 
lehrt, was die Erscheinung sei, und was das Ding 
an sich. Dieses aber ist Ding an sich bloss relativ, 
d.h. in seinem Verhältnis zur Erscheinung: - und 
diese ist Erscheinung bloss in ihrer Relation zum 
Ding an sich. Ausserdem ist sie ein 
Gehirnphänomen. Was aber das Ding an sich 
ausserhalb jener Relation sei, habe ich nie gesagt, 

weil ich's nicht weiss: in derselben aber ist's Wille 
zum Leben." 

8. Het is een denominatio a potiori, een 
benaming die uitgaat van het "betere'; als alle 
uitingen van het ene beginsel worden opgevat als 
de species van eenzelfde genus, dan krijgt de hele 
genus de naam van de 'voortreffelijkste species' -
wat alleen wil zeggen dat dit beginsel zich in de 
mens het duidelijkst manifesteert (MN cap.7, 
p.99). 

9. Schopenhauer ontvouwt de merkwaardige 
theorie van de wederzijdse aanpassing, ofwel de 
'voorbereide omgeving, die we ook al bij Kant 
aantroffen (zie hoofdstuk 7, noot 43): "Die 
ideeën waarvan de verschijningen - volgens de 
bepalign van de wet van de causaliteit, waaraan 
zij als zodanig zijn onderworpen - vroeger hun 
intrede deden in de tijdsorde, hebben daardoor 
nog geen voorrecht boven de ideeën waarvan de 
verschijning later haar intrede doet, en die veeleer 
de volmaaktste objectivaties van de wil zijn, 
waaraan de vroegere verschijningen zich 
evenzeer moesten aanpassen als omgekeerd 
(WWV 1,2%, p.213, vgl. MTV hoofdstuk 14, 
p.205). 

10. Opvallend genoeg, merkt Schopenhauer op, 
heeft nooit eerder een filosoof deze reductie 
consequent uitgevoerd. Locke en Leibniz waren 
op de goede weg, maar Kant heeft de zaak weer 
nodeloos verward ( WW 1,8, p.70). Kennelijk 
bedoelt hij dat Kant zowel Verstand als Vernunft 
uitsluitend aan de mens toekent. 

11. Schopenhauer ontkent vrijheid van de wil, 
opgevat in de zin dat "voor een bepaalde mens, 
in een bepaalde situatie, twee verschillende 
handelingen mogelijk zouden zijn" ( VW p.63). 
De mens is hooguit in staat tot overleg, afweging 
van motieven, maar daarna wordt zijn wil 
bepaald met dezelfde noodzakelijkheid als het 
rollen van een bol die een stoot krijgt. Alleen de 
wil als Ding an sich is immers vrij, en juist 
daarop heeft het intellect geen enkele invloed. 
Het geeft, door motieven voor het handelen aan 
te reiken, slechts richting aan het streven, en dat 
is precies wat de wil nodig heeft om zich te 
kunnen manifesteren. De motieven bepalen niet 
dat ik überhaupt wil, alleen wat ik op dit 
moment, op deze plaats, onder deze 
omstandigheden wil ( WWVl,20 p.150). 

12. Schopenhauer verwerpt het denkbeeld van 
de ziel, mede omdat dit begrip een 
onverbrekelijke band tussen kennen en willen 
veronderstelt, als iets zelfstandigs, los van het 
dierlijke organisme ( WWVÏl,2S, p.408). 

13. "Het intellect is in ons datgene wat in de 
plant de loutere ontvankelijkheid voor uiterlijke 
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invloeden is, zij het dat in ons de gevoeligheid 
(Empfänglichkeit) in zo ongehoorde mate is 
toegenomen dat dankzij haar de hele objectieve 
wereld, de wereld als voorstelling, zich voordoet 
en zodoende haar oorsprong tot object neemt" (PP 
11,33 p.56). 

14. Vgl. WWVl,5i, p.400: egoïsme is "die Form 
des Lebenswollens". 

15. Het leven van het individu is "slechts een 
door de soort geleend leven en alle levenskracht 
een als het ware door afdamming geremde 
soortkracht, omdat "het metafysisch substraat van 
het leven zich onmiddellijk in de soort openbaart, 
en pas door middel van deze, dus indirect, in het 
individu" ( WWVO.,42 p.598). 

16. Zelfzucht (Selbstsucht) is synoniem met 
egoïsme, maar meestal vermijdt Schopenhauer de 
term, vanwege de bijbetekenis van 'ziekte' (Sucht); 
egoïsme is immers geen afwijking maar volstrekt 
natuurlijk (GM%U, p.235-6). 

17. Overigens noemt Schopenhauer in deze 
passage ook een derde niveau van 'eeuwig 
worden', namelijk de voortdurende vernieuwing 
van de materie van het lichaam. 

18. Met 'pijn' (Schmerz) is hier de lichamelijke 
pijn bedoeld, waaronder ook honger en dorst 
vallen. Pijn is, zoals we in § 6 zien, de primaire, 
onmiddellijke uiting van de wil. Maar verveling is, 
als honger van het intellect, zelf ook een vorm van 
pijn, een 'negativer Schmer^, zoals Kant haar 
noemde (ApHp.233). Ook de tegenstelling tussen 
'nood' (lichamelijke behoeftigheid) en verveling 
komt bij Schopenhauer vaak voor. 

19. Uitzondering zijn de als zuivere 
voorstellingen te beschouwen 'aandoeningen van 
de zuiver objectieve zintuigen' (gezicht, gehoor, 
tastzin). Zolang die zintuigen op hun specifieke 
manier worden geaffecteerd is er zo'n geringe 
prikkeling van de sensibiliteit dat de wil niet wordt 
geaffecteerd. Elke sterkere, anderssoortige affectie 
van de zintuigen is pijnlijk, en druist dus in tegen 
dewü(WWV 
1,18 p. 144). 

20. Brief aan Menoeceus, §128-129: "Want dan 
hebben we behoefte aan genot, wanneer we lijden 
vanwege het ontbreken van genot. Maar wanneer 
we geen pijn hebben, hebben we geen behoefte 
meer aan genot. En daarom zeggen we dat het 
genot het begin en het einddoel is van een 
gelukzalig leven" (uit Diogenes Laërtius: Leven en 
leer van beroemde filosofen, vert. R.Ferwerda en 
J.Eykman ("89), p.384. 

21. Diogenes Laërtius: Leven en leer van 
beroemde filosofen X,136, vert. R.Ferwerda en 
J.Eykman ('89), p.386. Volgens Cicero druist 
Epicurus' opvatting van het 'katastatische' genot, 

dat bestaat in een toestand van rust, in tegen de 
algemene opvatting; genot is altijd kinetisch, het 
zintuig dat het genot waarneemt wordt erdoor 
bewogen (movetur) en wordt doorstroomd door 
een aangenaam gevoel (De FinibusU, §6). 

22. Mousoi, fr.2, geciteerd door J.Burckhardt, 
Griechische Kulturgeschichte deel V (ed. 
Darmstadt '77, band II, p.367). 

23. Brief aan Menoeceus, § 128. 
24. Zie het begin van hoofdstuk 6, en het slot 

van § 2 van datzelfde hoofdstuk. 
25. Vgl. Seneca, De vita beata, VII,4. 
26. De Wil tot leven bedient zich ook op het 

primaire levensniveau al van de waan, zoals in § 
4 al gebleken: de individuele angst van 
individuen berust in feite op de waan dat niet het 
behoud van de soort maar het eigen zelfbehoud 
vooropstaat ( WWVU,4l p.568). 

27. Leopardi kent aan de mens een oneindig 
verlangen naar genot en geluk toe, maar 
beklemtoont dat het hier om een 'materiële' 
oneindigheid gaat; daarom kan er "niets groots of 
oneindigs uit worden afgeleid ten gunste van de 
menselijke ziel" (Zibaldone dipensieri, p.179). 

28. Pascal, Pensées, ed. Le Guern, nr. 69. 
29. Zie AL IV p.392-3 voor het onderscheid 

tussen trots en ijdelheid: "[...] der Stolz [ist] die 
bereits feststehende Ueberzeugung vom eingenen 
überwiegenden Werthe, in irgend einer Hinsicht; 
Eitelkeit hingegen der Wunsch, in Andern eine 
solche Ueberzeugung zu erwecken [..]. Demnach 
ist Stolz die von innen ausgehende, folglich 
direkte Hochschätzung seiner selbst; hingegen 
Eitelkeit das Streven, solche von aussen her, also 
indirekt zu erlangen." 

30. Ook bezien vanuit de prioriteit die het leven 
van de soort heeft binnen het naturalistische 
perspectief berust het egoïsme al op een waan, 
hebben we in § 4 gezien (zie WWVTIA\ p.568). 

31. Zie MS hoofdstuk 9, p.237: "Zwischen 
beiden ist eine weite Kluft, über welche, in 
Hinsicht auf die Erkennmiss des Wesens der 
Welt, allein die Philosophie führt". Intuïtief en in 
concreto is iedere mens zich eigenlijk bewust van 
alle filosofische waarheden; het is de enige taak 
van de filosoof om deze ook tot abstract weten, 
reflectie te brengen (MS p.237). Hoewel 
Schopenhauer de dieren al intuïtieve kennis 
toeschrijft acht hij hen, anders dan Rousseau, 
niet in staat tot medelijden. 

32. Daarom maakt Schopenhauer ook bezwaar 
tegen het woord "bestemming1, dat bij Kant zo'n 
grote rol speelt: "Nur von einem falschen 
Gesichtspunkt aus, oder nur bildlich und 
mythisch redet man von einer Bestimmung des 
Menschen, denn alle Bestimmung kann nur dem 
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zukommen, was seinen Zweck und seinen 
Ursprung ausser sich hat: dass dies beim 
Menschen nicht der Fall sei, müssen Sie längst 
eingesehn haben" (MSp.236). 

33. Aristoteles NE 1109a35, vgl. Plato Phaedo 
99c-d. Zie hoofdstuk 3, noot 27. 

34. Zie hoofdstuk 4, noten 18 en 39. 
35. Volgens Pascal zijn alle handelingen van de 

zondige mens op tweeërlei wijze te verklaren. 
Enerzijds komen ze voort uit een behoefte aan 
geluk: als zondige mensen zijn we niet in staat tot 
geluk, maar we zijn evenmin in staat het niet te 
wensen {Pensées, ed. Le Guern nr.380). 
Anderzijds zijn ze ook een vorm van 
divertissement: we zoeken afleiding van het besef 
dat we niet zelf tot geluk in staat zijn - als de mens 
gelukkig was zou hij geen divertissement nodig 
hebben, hij zou des te gelukkiger zijn naarmate hij 
minder werd afgeleid (id., nr.123). Het 
divertissement biedt troost, maar is tegelijk onze 
grootste ellende, omdat het ons ervan weerhoudt 
de waarheid te zoeken; we proberen telkens 
opnieuw onze diepgewortelde verveling, die de 
afwezigheid van God in onze ziel verraadt, te 
verdrijven, terwijl juist die verveling ons zou 
kunnen aansporen een degelijker middel te zoeken 
om eraan te ontkomen (id. nr.393). 

36. In zijn collegetekst beklemtoont 
Schopenhauer meer dan in zijn hoofdwerk dat een 
genie ook slim moet zijn: "Vorhanden sind aber 
Geist und Klugheit und Kombinationsvermögen, 
wenn Genie vorhanden ist" (MSch Cap.6 p.74). 
Slimheid is dus een voorwaarde voor genialiteit, 
maar ze blijven wezenlijk verschillend. Wat dat 
betreft blijft Schopenhauers vroegere constatering 
overeind: "so wird ein Kluger, sofern und während 
er es ist, nicht genial, und ein Genialer, sofern und 
während er es ist, nicht klug seyn" ( WWV 1,36 
p.244-45). Het genie is het niveau van slimheid 
ontstegen. 

37. Vgl. Rousseau Em II p.94 (zie hoofdstuk 6, § 
3) en Kant KpV 43/A24 (zie het slot van 
hoofdstuk 7). 

38. Vgl. Saul Bellow in zijn roman Humboldt's 
gift. "Suppose then that you began with the 
proposition that boredom was a kind of pain 
caused by unused powers, the pain of wasted 
possibilities or talents, and was accompanied by 
expectations of the optimum utilization of 
capacities" {Penguin-cd.. p. 196). Bellow verwijst 
hier naar Nietzsches versie van de Wil tot leven, de 
Wille zur Macht. T\t hierover ook § 3 van de 
epiloog. 

39. Zie de epiloog, § 3. 
40. Zie EN 1153M0 w, vgl. 1153al0). 'Ieder-

genot is teveel gezegd; Aristoteles onderscheidt dit 

genot juist van het genot dat gepaard gaat met de 
bevrediging van een behoefte, zoals het stillen 
van honger. 

41. In de reeds geciteerde passage (WWVI,55 
p.383) gaat het nog om de bevrediging van 
verlangens: men moet zijn eigen krachten en 
zwakheden kennen, zodat de verlangens de 
vermogens niet te boven gaan. Maar en passant 
wordt het hele perspectief verschoven. Vgl. WWV 
1,57 p.390: ontbreekt het de mens "aan objecten 
van het willen, doordat de te makkelijke 
bevrediging ze hem meteen weer ontneemt, dan 
overvalt hem de vreselijke leegte en verveling; en 
WWV 1,60 p.409: "zij willen, weten wat zij 
willen, streven daarnaar met zoveel succes als 
hen voor vertwijfeling en met zoveel mislukking 
als hen voor verveling en de gevolgen daarvan 
behoedt". Zij zoeken derhalve uitdagingen om 
hun krachten te beproeven; een te snelle en te 
makkelijke bevrediging van een wens leidt tot 
verveling. 

42. Idem nobis nunc esse, quod erat Nunc 
Adamo: i.e. inter Nunc et Tunc nullam esse 
differentiam. Geciteerd bij Hobbes, Leviathan, 
Opera latina, vol.III, p.500, London 1841. Vgl. 
WWVl,i2 p.228. 

43. De aarde is volgens deze catastrofentheorie 
te vergelijken met een "viervoudig beschreven 
palimpsest". In de drie voorwerelden kwam de 
ontwikkeling steeds een trap verder: in de eerste 
ontstond, door de strijd der natuurkrachten, 
anorganische materie, in de tweede de flora, in 
de derde de fauna, tot en met de apen, in de 
vierde eindelijk de mens. Vgl. ook WWV 11,28 
p.411-2, waar Schopenhauer spreekt van 
'vooroefeningen'. 

44. Vgl. PP n,§ 109, p.219: De grootste en 
verderfelijkste, fundamentele dwaling dat de de 
mens louter een fysische, geen morele betekenis 
heeft, in weerwil van wat alle religies beweren. 

45. Vgl. Der Antichrist. "Dieser höherwertigere 
Typus ist oft genug schon dagewesen: aber als ein 
Glücksfall, als eine Ausnahme, niemals als 
gewollt' (§ 3); "Die Menschheit stellt nicht eine 
Entwicklung zum Besseren oder Stärkeren oder 
Höheren dar, in der Weise, wie dies heute 
geglaubt wird. Der 'Fortschritt' ist bloss eine 
moderne Idee, das heisst eine falsche Idee. [...] In 
einem andern Sinne gibt es ein fortwährendes 
Gelingen einzelner Fälle an den verschiedensten 
Stellen der Erde und aus den verschiedensten 
Kulturen heraus, mit denen in der Tat sich ein 
höherer Typus darstellt: etwas, das im Verhältnis 
zur Gesamt-Menschheit eine Art Übermensch 
ist. Solche Glücksfälle des grossen Gelingens 
waren immer möglich und werden vielleicht 
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immer möglich sein" (§4). Zie ook de epiloog van 
deze studie, §3. 

46. Ik ga er vanuit dat Schopenhauer, evenals 
Rousseau en Kant, deze volkeren inderdaad als 
'achterlijk' {zurückstehend) beschouwt, dus als 
volkeren die achter lopen in hun ontwikkeling, en 
niet als inferieure rassen, Untermenschen, die zich 
nooit verder kunnen ontwikkelen. Voor die laatste 
opvatting is bij hem geen enkele aanwijzing te 
vinden. 

47. Telos men oun poleós to eu zèn; touto de 
estin to zèn eudaimonôs kai kalos. Ik heb dit citaat 
niet in de Politica kunnen terugvinden; in de 
Schopenhauer-editie (ed. Ang.Hübscher) wordt de 
vindplaats onvolledig vermeld, als De Rep. III 1,9]. 

48. Plautus, Asinaria 11,495. Zie bijv. WWVl,21 
p.198; WWVI1,46 p.676; 11,47 p.697. 

49. Het gaat hier met name om de 'Gouden 
Regel' quod tibi Geri non vis, alten ne feceris (wat u 
niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander 
niet), die bij Hobbes de basis vormt voor de 
moraal, omdat die op redelijk inzicht is gebaseerd. 
Voor Schopenhauer heeft deze regel daarom met 
ware moraal niets te maken, al merkt hij wel op 
dat zij in het verkeer tussen individuen gehanteerd 
{PP 11,124 p.264). Schopenhauer beschouwt het 
tweede principe van Kants ethiek, namelijk dat je 
een mens nooit alleen als middel maar ook altijd 
tevens als doel moet behandelen, als een verkapte 
variant van de Gouden Regel (GM§8, p.202-3). 

EPILOOG 

1. Deze uitspraak staat in een cultuurhistorische 
context: "(Vom Schaden aus der Kultur. Den 
Naturzustand verlassen. Vollkommene Kunst wird 
wieder zur Natur. Zwischenzeit."). Het lijkt hier te 
gaan om een generealisering van Kants esthetische 
theorie: "An einem Produkte der schönen Kunst 
muss man sich bewusst werden, dass es Kunst sei, 
und nicht Natur; aber doch muss die 
Zweckmässigkeit in der Form desselben von allem 
Zwange willkürlicher Regeln so frei scheinen, als 
ob es ein Produkt der blossen Natur sei" {KU§ 45, 
B179/A177). Alleen geniale kunstenaars zijn 
hiertoe ten volle in staat. In die zin zou je kunnen 
zeggen dat Kants utopische samenleving het 
'geniale' stadium van de geschiedenis is. 

2. Vgl. KU§ 83 B389/A384: op het niveau van 
de "ware natuurlijke behoefte" stemt onze soort 
"geheel en al met zichzelf overeen". In de 
utopische eindtoestand is die overeenstemming 
opnieuw bereikt, maar dan op het niveau van de 
rede. 

3. Zie Openb. 20:2-7. 

4. In de Anthropologie schrijft Kant over de 
natuurlijke neiging tot luiheid en gemak: "Diese 
Neigung ist aber betrügerisch, selbst in Ansehung 
der Zwecke, welche die Vernunft dem Menschen 
zum Gesetz macht, um mit sich selbst zufrieden 
zu sein, wenn er gar nichts tut (zwecklos 
vegetiert), weil er da doch nichts Böses tut" {ApH 
151-2). Toegepast op de 'luie' wilden zou dit 
immers betekenen dat de mensheid maar beter in 
dat stadium had kunnen blijven, zodat zij zich 
nooit tot haar zedelijke bestemming zou hebben 
kunnen opwerken. 

5. Vorlesungen über die Philosophie der 
Weltgeschichte (hoofdstuk 'Die Mittel der 
Verwirklichung'). Ed. Fr.Bülow (Kröner), p.412. 

6. Ibid., p.415. 
7. Zie noot 6; p.402 (hoofdstuk 'Die Idee'). 
8. Vorlesungen Über die Philosophie der 

Weltgeschichte, ed. Fr.Heer (Fischer) p.155-6 
(hoofdstuk 'Das Christentum). 

9.1bid.,p.l50. 
10. Zie noot 6, p.384-5 (hoofdstuk 'Die Idee'). 
11. Zie noot 9, p. 150. 
12. Zie J. Hyppolite's Genèse et structure de la 

Phénoménologie de l'Esprit deHegelÇ46), p.184: 
"La conscience malheureuse est le thème 
fondamental de la Phénoménologie. En effet la 
conscience, en tant que telle, n'étant pas encore 
parvenu à l'identité concrète de la certitude et de 
la vérité, visant donc un au-delà d'elle-même, est 
toujours dans son principe conscience 
malheureuse; et la conscience heureuse est ou 
bien une conscience naïve qui ignore encore son 
malheur ou une conscience qui a surmonté sa 
dualité et a retrouvé l'unité par delà la 
séparation." 

13. Enzykoplädie der philosophischen 
Wissenschaften, §478, vgl. §§ 479 en 480; 
ed.F.Nicolin en O.Pöggeler, uitg.F.Meiner, 
Hamburg'75 ('69). 

14. Grundlinien der Philosophie des Rechts, 
ed. Fr.Bülow (Kröner), p. 317 (Bas System der 
Bedürfhisse'). 

15. Zie noot 6, p.423 (Die Mittel der 
Verwirklichung'). 

16. Ibid., p.426. 
17. Ibid., p.428-9. 
18. Ibid., p.421. 
19. Dit gold al voor de christelijke filosofie voor 

wat betreft het streven naar werelds geluk: wie 
daarin blijft steken komt nooit tot zijn 
'authentieke' bestaan, namelijk het leven in God, 
met het oog op de eeuwigheid. Augustinus 
hekelde degenen die 'tevreden' waren met dit 
ondermaanse leven, en daarom niet verder 
zochten. Pascal was verbijsterd door de 
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onverschilligheid waarmee de mensen van zijn tijd 
zich lieten leiden door hun aardse neigingen en 
genietingen, zonder nadenken of onrust. 
Malebranche spreekt hier fraai van 'valse onrust': 
"Het is oneindig veel beter om vol onrust de 
waarheid en het geluk te zoeken dat men niet 
bezit, dan in een valse rust te blijven, zich 
tevredenstellend met de leugen en de valse 
goederen waarmee men zich gewoonlijk voedt" 
{La Recherche de la vérité, IV,31). 

20. Schopenhauer als Erzieher, in Unzeitgemässe 
Betrachtungen (geciteerd uit Oneigentijdse 
beschouwingen, vert. Th.Graftdijk en P.Beers, 
'83/'98, p.216). 

21. Aus dem Nachlass der Achtzigeriahre (ook 
bekend als Wille zur Macht); ed. K.Schlechta ('69, 
Hanser-Verlag), IIIp.917. 

22. Lust en Unlust, de termen die Nietzsche, en 
na hem bij voorbeeld Freud, gebruikt voor wat in 
de rest van deze studie 'genot' en 'pijn' werd 
genoemd. Dit woordgebruik vinden we al bij Kant; 
Schopenhauer gebruikte nog doorgaans de termen 
Genuss (of Vergnügen) en Schmerz. 

23. Zie noot 21, p.712. 
24. Der Antichrist^ 2, ed. K.Schlechta II p.l 165. 
25. Zie noot 22, p.682. 
26. Ibid., p.682. 
27. Jenseits von Gut und Böse, § 175, ed. 

K.Schlechta II p.640. 
28. Menschliches, Allzumenschliches I, §471. 

Ed. K.Schlechta I p.678. 
29. Zienoot21,p.712. 
30. Ibid., p.675. 
31. Ibid., p. 676. 
32. Jenseits von Gut und Böse, §62, ed. 

K.Schlechta II p.623. 
33. Morgenröte, §453, ed. K.Schlechta Ip. 1231. 
34. Wissenschaft und Weisheit im Kampfe, ed. 

K.Schlechta III p.336. 
35. Die fröhliche Wissenschaft §285, ed. 

K.Schlechta II p. 166-7. 
36. Ed. K.Schlechta II, p.284. 
37. Der Antichrist, § 4. Ed. Schlechte II, p.l 166. 
38. Zie noot 22, p.793. 
39. Sygdommen til Deden. Ik citeer uit de Duitse 

vertaling Die Krankheit zum Tode, van L.Richter 
(Rowohlt '62); p.49-50. 40. Zie noot 39, p.25. 
Vgl. Begrebet aengst (Der Begriff Angst, vertl. 
L.Richter, Rowohlt '60): "Der Mensch ist eine 
Synthese des Seelischen und des Leiblichen. Aber 
eine Synthese ist undenkbar, wenn die zwei nich in 
einem Dritten geeinigt werden. Dieses Dritte ist 
der Geist" (p.42). 

41. Zie noot 39, p.26. 
42. Ibid., p.26. 
43. Ibid., p.25. 

44. Zie noot 40, p.40, p.43. 
45. Ibid., p.40. 
46. Zie noot 39, p.32-33. 
47. Ibid., p.43. 
48.Ibid.,p.39. 
49. Het streven naar genot en geluk moet 

gerekend worden tot de 'oneigenlijkheid', het 
domein waarin de 'dierlijke' neigingen van de 
mens nog een plaats vinden: "Die 
Uneigentlichkeit kann vielmehr das Dasein nach 
seiner vollsten Konkretion bestimmen in seiner 
Geschäftigkeit, Angeregtheit, Interessiertheit, 
Genussfähigkeit" (Sein und Zeit § 9, uitg. 
Niemeyer '86, p.43). Heidegger beklemtoont 
weliswaar dat de Uneigentlichkeit des Daseins 
geen 'lagere' zijnsgraad betekent; het 'vervallen' in 
de oneigenlijkheid zegt ook niets over een 
'verdorvenheid van de menselijke natuur' (SZ § 
38, p.l79). Maar het is wel duidelijk dat hij het 
streven naar genot en geluk niet als het eigenlijke 
doel van het mensenleven beschouwt; juist door 
daar bevrediging te zoeken wentelt de mens de 
last die zijn bestaan hem oplegt van zich af. Zoals 
voor Kierkegaard angst en vertwijfeling zijn voor 
Heidegger angst en Unheimlichkeit de primaire 
toestanden van de mens, die een voortdurende 
bedreiging vormen voor de "alledaagse 
vertrouwdheid", de beruhigte Selbtsicherheit, het 
selbstverständliche 'Zuhause-sein', waarin de 
mens zijn toevlucht zoekt (§ 40, p.l88-89). Het 
oneigenlijke zijn geeft een rust, die we met 
Malebranche's 'valse rust' (zie noot 20) zouden 
kunnen vergelijken, omdat het eigenlijke zijn 
erdoor wordt onüopen. Het is de vlucht in het 
'men', de geijkte levenspaden: "Die 
Vermeintlichkeit des Man, das volle und echte 
'Leben' zu nähren und zu führen, bringt eine 
Beruhigung in das Dasein, für die alles 'in bester 
Ordnung' ist, und der alle Türen offenstehen" (§ 
38, p.l77). Zo sluit Heidegger anderszins wel 
degelijk aan bij de traditie, met het cruciale 
verschil dat voor hem het 'eigenlijke' zijn niet 
langer een kwestie van geluk is, ook geen 'hoger' 
of'waarachtiger' geluk. 
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