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3]   geluk en ‘het goede leven’  
 

 

 

 

Jeremy Bentham (1748-1832) had gesteld dat de mens onder 2 soevereine meesters is geplaatst: pijn & genot 1 

d.w.z. de mens (evenals andere dieren) streeft na wat hem behaagt en vermijdt wat hem ongerief oplevert 

in een liberale / utilistische ethiek zijn freedom en the pursuit of happiness de centrale waarden 

welvaart, emancipatie en democratisering hebben de moderne mens bevrijd paternalistische bedilzucht 

de vrije burger hekelt zedenpredikers, moraalridders, een betuttelende overheid en instituties in het algemeen 

 

anderzijds staan we als samenleving kritisch tegenover ongebreideld individualisme en consumentisme 

het zou mensen overleveren aan een oppervlakkig leven zonder diepgang, betekenis, waarde of verheffing 

de Engelse term wanton = genotzuchtig, losbandig, impulsief, grenzeloos, gemakzuchting, verwend 

zo zou de moderne mens helemaal niet vrij zijn, maar slaaf van door de markt aangewakkerde behoeften 

m.a.w. de vrijgevochten en geëmancipeerde burger heeft zich onderworpen aan de meesters pijn & genot 

de vrije wil heeft plaats gemaakt voor onbeperkt willen, beheersing voor drift, reflectiviteit voor impulsiviteit 2 

de vraag is wat we dan onder vrijheid willen verstaan... 

 

in Two concepts of liberty (1958) maakt Isaiah Berlin (1909-1997) onderscheid tussen positieve & negatieve vrijheid 

➢   negatieve vrijheid = liberale vrijheid = vrije keuze = het vrij zijn van externe beperkingen / onderdrukking 

➢   positieve vrijheid = autonomie = vrije wil = vrij zijn door 'zichzelf de wet te stellen' en daarnaar te handelen 

positieve vrijheid verbindt Berlin met anti-liberale opvattingen die een gevaar kunnen vormen voor liberale vrijheid 

het onderscheid tussen ‘het rationele zelf’ en ‘onredelijke verlangens’ zou kunnen uitmonden in paternalisme 

of, zoals bijv. in China en de Soviet-Unie, in een totalitair bewind waarin een elite weet wat goed is voor de rest 

 

anderen zien juist in de liberale samenleving en westerse manier van leven een gevaar m.b.t. onze vrijheid 

enerzijds leidt een eenzijdige focus op geluk als genot tot verwende ego-burgers die zich beroepen op hun vrijheid, 

anderzijds kan in een dergelijke samenleving het individu gemakkelijk gedresseerd en gecontroleerd worden, 

en daarmee leiden tot een dociele samenleving waarin burgers gereduceerd zijn tot passieve consumenten 

 

in Anarchy, State, and Utopia (1974) presenteert Robert Nozick een tegen-argument tegen hedonisme & utilisme 

dat geluk meer dan een goed gevoel toont hij aan met een gedachte-experiment: de experience (pleasure) machine 

stel je hebt de keuze tussen ervaringen in het echte leven, en ervaringen in een gesimuleerde realiteit 

als je in die virtual reality alleen maar positieve ervaringen hebt, verkies je dat dan boven de 'echte' realiteit? 

zo niet, dan is er dus iets anders dan de subjectieve ervaring van genot / tevredenheid dat we waardevol achten 

Nozick geeft 3 argumenten om niet in te pluggen op de ervaringsmachine: 

➢   we willen bepaalde dingen doen / bereiken, niet alleen voor de ervaring / subjectieve beleving ervan 

➢   we willen een bepaald persoon zijn / streven naar zelf-verwerkelijking 

➢   de ervaringsmachine kan ons slechts artificiële (door de mens / ontwerpers bedachte) ervaringen bieden 

 

Nozick’s argument is in de loop van de 20e eeuw in diverse dystopische romans (en films) uitgewerkt 

het idee in een illusie te leven (‘te worden geleefd’), heeft vele dystopische (science) fiction verhalen geïnspireerd 

 beroemde boeken in dit genre: Aldous Huxley: Brave New World (1932), George Orwell: 1984 (1948),  

Ray Bradbury: Fahrenheit 451 (1953), William Golding: Lord of the Flies (1954) 
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Aldous Huxley 3 schrijft Brave New World (1932) in een tijd waarin de massa-maatschappij zich aandient 

deze wordt gekarakteriseerd door massa-productie, massa-consumptie, massa-media en massa-democratie 

de politieke / culturele elite stond ambigu tegenover deze ontwikkelingen; m.n. democratisering van de massa 

Brave New World laat de keerzijde zien van de verzorgingsstaat die men bezig was te verwezenlijken 

het thema is de vooruitgang van de wetenschap voor zover deze de menselijke individualiteit raakt 

het boek stelt impliciet de vraag: wat is belangrijker in het leven? genot / welzijn, of vrijheid? 4 

Huxley beschrijft een trans-humanistische wereld die beheerst wordt door technologie en rationalisme 

mensen zijn gezond en 'gelukkig', oorlog en armoede (of andere vormen van strijd of gebrek) kennen ze niet 

traditionele waarden als liefde, trouw, gezinsleven, kunst en godsdienst bestaan niet langer 

ook de vrije keuze voor een individueel bestaan is 'verleden tijd', want overbodig geworden 

het verhaal begint in het jaar 632 na Ford 5 (= 2540 na Chr... in 1908 werd de eerste T-Ford op de markt gebracht) 

er is één Wereldstaat, met als motto Gemeenschap, Identiteit, Stabiliteit (Community, Identity, Stability) 

deze Wereldstaat wordt geleid door tien Wereld-beheerders (World Controllers) 

de Wereldstaat is geen openlijk repressieve dictatuur, maar een totalitaire verzorgingsstaat 

machts-uitoefening door repressie en intimidatie bleek minder goed te werken dan behoeften-bevrediging 

kennis = macht: degene die de kennis (wetenschap) beheert, deelt ook de lakens uit 

de geest van de wetenschap is uit de fles, en blijkt almachtig: 'Man had built higher than he could climb’ 

wetenschap, technologie en standaardisatie heeft de mens onderworpen aan een nieuwe orde 

conditionering van de behoeften-bevrediging houdt ook een kasten-systeem in stand 

'levend baren' is ouderwets en afstotelijk: nieuwe mensen worden uitgebroed in de broed- en kweekcentrale 

daar worden embryo's gemanipuleerd om te passen in een bepaalde sociale klasse / kaste 

de sociale klassen zijn ingedeeld in vijf standen / kasten: alfa, bèta, gamma, delta en epsilon 

de alfa's en bèta's behoren tot de hogere klassen, de overige tot de lagere arbeiders-kasten 

d.m.v. klonen kunnen identieke mensen worden gemaakt, speciaal toegerust voor de hun toegemeten taken 

de verschillende standen zijn herkenbaar aan hun kleding, en leven vreedzaam samen (zolang er soma 6 is) 

vanaf jongs af aan krijgen kinderen slaaponderwijs (hypnopaedia) om sociaal bewustzijn bij te brengen 7 

ook 'elementair geslachtsleven' wordt zo bijgebracht: een vrije seksuele moraal en taboe op gezinsleven 

consumptie is tot religie verheven: de bevolking wordt aangezet tot het kopen van overbodige luxe op krediet 

massa-productie moet voorzien in onmiddellijke behoefte-bevrediging, om ongeregeldheden te voorkomen 

massa-productie verzekert het materiële welzijn van iedereen, en ongerief wordt bestreden met soma 

het vrij verkrijgbare soma geeft een gevoel van gelukzaligheid, en voor verstrooiing is er TV, games en 'feelies' 

 (de eerste geluidsfilm, de ‘talkies’, vertaalt Huxley in ‘Feelies’ ; een substituut voor het daadwerkelijke leven) 

verder wordt men geacht voortdurend in contact te zijn met anderen; alleen-zijn hoort niet tot de mores 

individualiteit is uitgebannen, Gemeenschappelijkheid, Gelijkvormigheid, en Gelijkmatigheid zijn de norm 

in hoofdstuk 17 zegt John the Savage tegen Mustapha Mond: 

"ik wil geen gemak, ik wil God, ik wil poëzie, ik wil gevaar, ik wil vrijheid, ik wil goedheid, ik wil zonde" 

 

 

The Matrix (1999) & Fightclub (1999) 

 

een film die enorm populair was onder de huidige generatie van millennials 8 is The Matrix (de Wachowski’s, 1999) 

plot: de Matrix is een computer-simulatie van de wereld zoals deze was in 1999, maar ten onder is gegaan aan A.I. 

kunstmatige intelligentie heeft de wereld-macht overgenomen, en mensen dienen nu als energie-bron voor de A.I. 

ze liggen als kippen in een leg-batterij, aangesloten op de Matrix, die hun energie aftapt en hen voedt met illusies 

Neo, programmeur en hacker, wordt gecontacteerd door een groep 'rebellen' o.l.v. van vrijheidsstrijder Morpheus 
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deze onthult aan Neo dat de wereld waarin hij denkt te leven een schijnwereld / illusie is, genaamd de Matrix  9 

hij krijgt de keuze tussen een rode pil, die hem dit zal doen inzien, en een blauwe, die hem alles zal doen vergeten 10 

➢  kiest hij voor de blauwe, dan zal hij zorgeloos verder leven (geleefd worden) in de illusoire wereld van de Matrix  

➢  kiest hij voor de rode, dan zal hij zich aansluiten bij de rebellen, die de Matrix willen ontmantelen 11 

Neo (anagram voor 'the One') kiest de rode, en wordt zo door het lot uitverkoren om de mensheid te redden 

Neo wordt door de energie-centrale uitgespuwd de 'echte wereld' in, en bindt de strijd aan met ‘het systeem’ 

anderen zijn zich bewust van het feit dat ze worden geleefd door de Matrix, maar hebben de strijd opgegeven: 

“I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain 

  that it is juicy and delicious. After nine years, you know what I realize? Ignorance is bliss.”  -  Cypher 

de moraal is dezelfde als in bovengenoemde dystopieën: vrijheid / autonomie is belangrijker dan welvaart / stabiliteit 

 

een andere film die enorm populair was onder de generatie millennials was Fightclub (David Fincher, 1999) 12 

ook hierin maakt de hoofdpersoon een transformatie door, waardoor zijn leven (een nieuwe) betekenis krijgt 

de huidige, ‘verdovende’, consumentistische samenleving wordt afgezworen, t.g.v. het ‘echte leven’ 

veel geciteerde uitspraken: “we buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like” 

 en “the things you own end up owning you” 

 

 

geluk als cultivatie van de ziel 

 

het idee dat geluk meer is dan actueel genot, plezier of de beleving van positieve gevoelens is een oud idee 

geluk is ook iets dat geässocieerd wordt met ‘het goede leven’, zingeving, en een duurzame staat van welbevinden 

maar wat is ‘het goede leven’ als het meer is dan bourgondisch leven / het uitbundig vieren van het bestaan? 

hierover wordt al 2½ millenium over gefilosofeerd; van de oud-Griekse wereld tot het oude India en China 

in de antwoorden hierop is de rode draad: geluk komt voort uit de cultivatie (be/bij-schaving) en discipline 

 

duurzaam geluk is volgens Aristoteles en Confucius synoniem met het cultiveren van een deugdzaam karakter 

persoonlijke rechtschapenheid en sociale rechtvaardigheid liggen daarbij in elkaars verlengde 

➢  in de rol-ethiek van Confucius staan de concepten junzi (君子 = nobelheid) en li (禮 = ritueel) centraal 

      li verwees oorspronkelijk naar offer, maar is in de loop der tijd geässocieerd met iets meer omvattends: 

      ritueel, ceremonie, goed gebruik, traditie, omgangsvormen, regels omtrent gepastheid & waardigheid 

➢  de deugd-ethiek van Aristoteles wordt wel eudemonisme genoemd (eu = goed / daimon = ziel) 

      eudaimonia (εὐδαιμονία) = deugdzaam (arete) leven / bestrijden van akrasia (ἀκρασία = wilszwakte) 

 

het antieke Griekenland maakte een grote periode van economische bloei / voorspoed / welvaart door 

dit leidde tevens tot de ontwikkeling van bespiegelingen over de aard van de werkelijkheid en van kennis 

er ontstonden tal van filosofische stromingen / scholen met alle hun eigen theorieën en benaderingen 

hieruit concludeerden velen dat waarheid en zekerheid omtrent kennis niet mogelijk was 

dit leidde tot tal van sceptische / relativistische filosofieën, die stelden dat alle kennis subjectief / relatief is 

ten tijde van Socrates verschoof de nadruk van de filosofie naar bezinning op thema's als het goede en geluk 

i.p.v. de werkelijkheid te onderzoeken, zou de mens beter zichzelf kunnen onderzoeken: 'ken uzelf' (Socrates) 

 

de filosofen die nadachten over geluk stonden over het algemeen sceptisch t.a.v. het najagen van faam en rijkdom 

in het Griekse hedonisme (hèdonè = genot) staat niet het maximale genot centraal, maar de kwaliteit ervan: 
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 “het geheim van geluk vind je niet in het zoeken naar meer, maar in het genieten van minder” (Socrates) 

 

daarbij is het uiteindelijke streven een vorm van geluk die ataraxia of eudaimonia wordt genoemd 

➢   ataraxia = een staat van geluk gekenmerkt door afwezigheid van zorgen / stress 

➢   eudaimonia = geluk dat voortkomt uit een deugdelijk, gecultiveerd karakter (letterlijk: goede ziel) 

 

kalos kagathos (καλὸς κἀγαθός) is een Griekse term die verwijst naar het ideaal van de gentleman 

samengesteld uit καλός (mooi) en ἀγαθός (goed / deugdelijk) betekent het integer, rechtschapen, waarachtig 

in die zin is de deugdzame zowel mooi als goed als waarlijk mens; het hoogste wat de mens kan bereiken 

overeenkomstig met de hoogste platoonse VORM: het ware, het goede en het schone 

deze VORM wakkert het verlangen om goed te doen, de drang naar kennis en de zoektocht naar schoonheid aan 

 

hierbij staat arete (deugd: de wil om het goede te doen) tegenover akrasia (wilszwakte: het toegeven aan verleiding) 

volgens Socrates, Plato en Aristoteles kan alleen de deugdzame waarlijk gelukkig worden genoemd 

➢  de autonome mens die een deugdzaam leven leidt is nobel, ook al is hij van arme komaf, terwijl 

➢  de machtige die zich laat verleiden door machtsmisbruik een slaaf is van zijn verlangen naar macht 

 

 

Plato (428-347 v.Chr.) 

 

in de Phaedo vergelijkt Plato de ziel met een gevleugeld span met twee paarden en een menner 

➢  de menner (logos/nous) verbeeldt wijsheid: het redelijke deel van de ziel, waarmee de mens denkt en beslist 

➢  één van de paarden (thymos) staat voor het vitale gedeelte van de ziel waarin emoties als toorn en moed zetelen 

     in dit vitale deel huist de moed, ambitie en eer die de rede helpt bij het bewaken van de begeerten 

➢  het andere paard (eros) verwijst naar lagere emoties, behoeften en begeertes, zoals naar voedsel, drank en seks 

de menner moet de 2 paarden zo mennen dat het span niet naar links of naar rechts vliegt 

gematigdheid is de juiste ondergeschiktheid van de twee lagere delen en waarborgt de harmonie 

rechtvaardigheid (recht varen, niet afwijken) betekent dat elk deel van de ziel zijn eigen functie heeft, 

en verwijst dus naar een toestand van orde en evenwicht in de ziel, alsook in de samenleving als geheel 

 

de 4 belangrijkste Griekse deugden: 

➢    φρόνησῐς (phrónēsis) → prudentia → prudence = wijsheid, verstandigheid, vroomheid, bezinning, voorzichtigheid 

        inzicht en oordeelsvermogen om het juiste te doen in elke situatie, in het licht van deugdelijkheid 

➢    δικαιοσύνη (dikaiosýnē) → iustitia → justice = rechtvaardigheid, rechtschapenheid 

        de wil en het voortdurend streven naar dat ieder zijn deel / (verdiende) loon krijgt (ook eerwraak) 

➢    σωφροσύνη (sōphrosýnē) → temperantia → temperance = gematigdheid, zelfbeheersing, terughoudendheid 

➢    ἀνδρεία (andreía) → fortitudo → fortitude = moed, vastberadenheid, doorzettingsvermogen 

        de kracht en zelf-vertrouwen om angst, onzekerheid en intimidatie te confronteren 

 

 

Aristoteles (384-322 v.Chr.) 

 

Aristoteles was een leerling van Plato, en zelf leraar van o.a. Alexander de Grote 

hij stelt als eerste expliciet dat hij een alomvattend wetenschappelijk systeem wil ontwikkelen: 

natuurfilosofie, astronomie, meteorologie, geologie, zoölogie, botanie, anatomie, embryologie, 

psychologie, metafysica, wiskunde, logica, ethiek, politicologie, literatuur, en kunst 
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de ziel (psuchè) 

de levende natuur is trapsgewijs opgebouwd: plant - dier - mens (scala naturae = "the great chain of being") 

corresponderend hiermee onderscheid Aristoteles 3 soorten zielen, en 3 niveau’s van de menselijke ziel: 

➢    vegetatieve ziel = irrationeel deel van de ziel = gericht op voeding, groei, voortplanting (alle levensvormen) 

       kan ook van invloed zijn op het geluk als het niet optimaal functioneert (honger, ziekte) 

➢    animale / sensitieve ziel = zintuigen, begeerten, streven, beweging (dier & mens gemeenschappelijk) 

       = een ander irrationeel deel van de ziel dat echter wel kan deelnemen aan rationeel gedrag: 

        het kan zich er door kan laten leiden maar zich er ook tegen verzetten 

➢    rationele / cognitieve ziel = nous: rationele geest, inzicht, vermogen om het goede te kennen (de mens) 

 

met elk van deze delen correspondeert een vorm van optimaal functioneren: 

➢     niet-rationeel deel dat niet luistert = vegetatief, gericht op gezondheid, kracht, voeding, voortplanting 

➢     deel dat luistert (karakter, praktisch inzicht) = morele deugden als vrijgevigheid en gematigdheid 

        leert d.m.v. conditionering (training,oefening) zoals bij de honden van Pavlov 

➢     rationeel deel met rationeel beginsel = filosofische wijsheid 

        dianoetische (intellectuele) deugden worden alleen beoefend door de nous = ratio, inzicht 

 

het goede 

de natuur doet niets voor niets, ze beoogt het beste resultaat voor een organisme, gegeven zijn leefomgeving 

iets is goed of deugdelijk als het zijn functie in hoge mate uitvoert, als het optimaal functioneert 

een mes snijdt, maar een scherp mes voert de taak van het snijden in hoge mate uit, en is dus een goed mes 

zo ook in de natuur: elk organisme heeft zijn taak / functie (elk vogeltje zingt zoals het gebekt is) 

 

volgens Aristoteles is “het goede” niet absoluut, maar hangt af van het wezen van iets; 

voor elk wezen is dat anders, al naar gelang zijn geaardheid: goed voor een vis is niet goed voor een vogel 

vraag: wat is de functie van een wezen, het doel dat het verwezenlijkt middels zijn geëigende activiteit (telos)? 

oftewel: wat is de plek die iets inneemt in de wereld, wat voegt dit wezen toe: wat doet het? 

 

de volgende vraag is dan: wat is de onderscheidende functie (ergon) van de mens? 

de mens heeft de vegetatieve ziel gemeenschappelijk met planten & dieren, en de sensitieve ziel met dieren 

het onderscheidende kenmerk van de mens is de cognitieve ziel, en dat is dus zijn specifieke aard / natuur 

wil de mens gelukkig worden, dan dient hij te handelen en te leven conform zijn rationele aard 

 

geluk 

elk handelen is gericht op een doel, om zijn functie zo goed mogelijk uit te voeren (potentie te realiseren) 

dit geldt voor planten en dieren (soort specifiek gedrag), maar ook voor mensen (talenten, ambachten, etc) 

geluk is het in overeenstemming brengen van het doelgericht streven met de eigen aard 

de eigen aard, het wezen, de onderscheidende essentie van de mens (t.o.v. het dier) is logos 

logos = rede, ratio, inzicht, kennis, argumentatie, doortastendheid, bewustzijn 

vanuit zijn aard/essentie als rationeel wezen streeft de mens naar het goede / goddelijke (nous) 

de mens streeft naar rationeel en moreel oprecht leven, opdat hij gelukkig is 

Aristoteles’ ethiek is dus minder moralistisch dan Plato en sluit ook meer aan bij de biologie en ethologie: 

elke plant & dier streeft naar bevrediging van behoeften conform z’n aard / wezen (soort specifiek gedrag) 

elke vervulling van een natuurlijke potentie geeft als bonus een prettig gevoel (geluk, voldoening) 
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doel als middel, en doel op zich 

 

menselijk handelen en afwegen is gebaseerd op een notie van een bepaald goed, gericht op een doel 

de mens streeft naar veel dingen / doelen: instrumentele waarden (eer & rijkdom) 

maar er is een hoogste goed waarnaar uiteindelijk alle andere doelen verwijzen: intrinsieke waarde 

“het goede” is het doel van alle doelen, een doel op zichzelf, iets wat we om dat doel zelf willen 

maar het universeel goede (Plato) bestaat niet; “het goede” is relatief; afhankelijk van goed voor wie... 

ethiek gaat niet over hoogste principes, maar over gedeelde meningen over wat goed is 

het goede is geen abstract universeel principe, maar een praktisch, in de samenleving ingebedde notie 

ethiek gaat dus over conventies tussen mensen, niet over essenties, en is geen exacte wetenschap 

 

uiteindelijk leidt streven naar het goede tot geluk / welzijn; geluk is dus een zowel bij-product als doel-in-zich 

geluk (eudaimonia) is het hoogste doel (doel-op-zich), en geluk voor een volk of stad gaat boven het individu 

het goede wordt bepaald door het menselijke, zoals tot uiting gebracht in een volk (ethnos) of stad (polis) 

ethiek valt als vakgebied daarmee onder de politieke wetenschappen 

Aristoteles neemt dus afstand van Plato's idealisme (essentialsime) 

 

voor geluk heeft men 2 dingen nodig: deugdelijkheid (aretè) en zelfvoorzienendheid (autarkeia) 

zelfgenoegzaamheid, niet afhankelijk zijn van iets; d.w.z. dat er aan dat leven niets ontbreekt: 

alles wat het nodig heeft (al het goede / alle goederen), heeft het zelf bereikt en heeft het zelf in “de macht” 

echter niet de zelfgenoegzaamheid van een kluizenaar, maar die van een geïntegreerd burger 

de mens is immers een sociaal wezen (randvoorwaarden: huisje, boompje, beestje, vrienden, vrouw, kind, slaaf) 

 

er zijn 3 vormen van geluk zichtbaar in de motieven van mensen (vgl. Plato): 

die van de massa (genot); die van de ontwikkelden (eer) en die van de filosofen (wijsheid) 

hiermee corresponderen 3 manieren van leven: 

 ➢     het volk is slaafs, wil genot (entertainment: brood & spelen);  

         zoals vee wat tevreden is met de bevrediging van basale behoeften 

 ➢     politici willen macht & aanzien (eer); 

        eer is afhankelijk van het oordeel van anderen, en daardoor inferieur aan: 

 ➢     wijzen willen bezinning & inzicht (wijsheid, nous) 

 

deugdzaam is hij die op allerlei terreinen van het menselijk leven actueel is (zijn potentie geactualiseerd heeft): 

➢     sociale deugden (aretè) (inter-menselijke omgang): 

        moed, rechtvaardigheid, gematigdheid, vrijgevigheid, vriendelijkheid 

➢     intellectuele deugden: 

        vakmanschap (techne), kennis (epistèmè), praktisch inzicht (phronèsis) en theoretisch inzicht (nous) 

 

deugd is echter een middel, het uiteindelijke doel is geluk, en het hoogste geluk is filosofisch inzicht (nous) 

de meest “volledige” vorm van geluk gaat dus samen met de activiteit van het hoogste deel van de ziel (nous) 

speculatief denken, contemplatie, filosofie = meest duurzaam, plezierig, en zelfgenoegzaam: doel-op-zich 

andere deugden zijn deugden binnen een context die niet plezierig is, en dus geen doel-op-zich: 

dapperheid is een deugd die we uitoefenen in de strijd, en strijd is geen doel op zich; het zelfde geldt voor politiek 

filosofie is wat we uit vrije wil en in onze vrije tijd doen, kent geen noodzakelijkheid zoals werken, strijden, etc 

het is een deugd die niet geheel menselijk (voor stervelingen) is, maar iets goddelijks heeft 

het is als deelnemen aan een onsterfelijke gedachtenwereld ("waain de goden wellicht ook participeren") 
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deugd & geluk 

 

geluk = doel-op-zich  //  deugd = het middel daartoe 

lofprijzen heeft betrekking op het functioneren van iemand: is de mate waarin dat functioneren goed is 

we merken dat we het juiste doen als we geen kritiek ondervinden: het voortreffelijke wordt herkend door anderen 

deugdzaamheid is lovenswaardig, maar geluk is goddelijker: een doel-op-zich 

 

geluk komt voort uit een deugdelijk karakter, dat deugdelijk handelen niet ziet als plicht, maar met liefde doet 

moreel juiste dingen zijn in zichzelf aangenaam, maar iemand die niet deugd ervaart dat niet zo 

vrijwillig deugdelijk handelen vereist de ontwikkeling van goede gewoontes o.l.v. opvoeding door mentoren 

een deugdelijk karakter is als lichamelijke conditie: het moet getraind en op peil gehouden worden 

 

deugd is een stabiele dynamiek, een duurzame hoedanigheid in actie van de ziel (psuche) 

geluk is niet gelegen in het bezitten van inzicht, maar het gebruik / uitoefening ervan in praktijk (energeia) 

in de activiteit van het praktiseren van deugdzaamheid, niet louter in karakter als statisch gegeven 

weten wat deugd is, is nog geen deugd, het gaat om handelen, ten uitvoer brengen, practiseren 

deugd is niet louter een gevoel (pathos), of een aangeboren geneigdheid of capaciteit (potentie, dunamis), 

maar een stabiele dispositie die is aangeleerd (hexis, habitus) + een rationele component (vrije keuze) 

gebrek aan controle of wilszwakte (akrasia) verklaart hoe wij tegen beter weten in kunnen handelen, 

(iets wat Socrates voor onmogelijk hield: "deugd is gelijk aan inzicht", "het goede kennen is het goede doen") 

 

geluk moet middels deugdzaamheid gecultiveerd worden over een lange periode, over een heel leven 

ontwikkeling van goede gewoontes leidt tot een goed karakter, leidt tot een gelukkig leven 

vgl: olypische spelen: niet de favoriet of de kampioen wint, maar degene die meedoet en wint krijgt de medaille 

het gaat om de praktijk; talent is een voorwaarde maar zonder training win je geen titel 

deugdelijk karakter is niet hetzelfde als gewoonte (geen Pavlov): deugd gaat over bewuste keuze 

maar uiteindelijk kan een goed karakter niet zonder een vorm van wijsheid / inzicht 

"het goede is de actieve uitoefening van de capaciteiten van de ziel 

  in overeenstemming met uitmuntendheid en deugd" 

 

iemand is pas waarlijk en echt mens als hij een deugdelijk persoon is, en pas dan is hij waarlijk gelukkig 

net zoals er lui zijn die harp spelen en er echte harp-spelers zijn, zo zijn er mensen, en waarlijk menselijke mensen 

ethisch goed = esthetisch mooi (kalos kagathos) 

deugdelijk handelen & oordelen, wijsheid, en genot hebben allemaal te maken met gelukkig worden / zijn 

 

 

het midden 

 

deugd is de gulden middenweg tussen extremen, een midden tussen te veel en te weinig 

het midden is geen absoluut gegeven maar relatief: hangt af van het individu en de omstandigheden 

het betekent optimaal functioneren van een persoon, waarbij het teveel falen en het te weinig verzaken is 

het gaat om het juiste in relatie tot ons (als individu in een bepaalde context), niet tot een absolutum 

vgl: een beginnend sporter moet langzaam opbouwen, een top-sporter moet alles uit de kast halen 

er is geen vooraf bepaalde of vaststaande absolute maatstaf voor goed handelen (zoals voor Plato), 

maar wel het goede voorbeeld van iemand met praktische wijsheid 

herkenbaar is de ondeugd van excessief genot (gerelateerd aan de dierlijke ziel): eten, drinken, sex, etc 
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gematigdheid (≠ matigheid) is de middenweg wat genot aangaat: geestelijke rust en harmonie, discretie 

bij natuurlijk genot als eten, drinken, sex gaan sommigen zich te buiten (en dan altijd teveel, zelden te weinig) 

gematigdheid is het jezelf ontzeggen van een overdaad aan genot, zonder dat dat leidt tot lijden (asceticisme) 

 

het teloorgaan van deugden komt door in gebreke blijven (te weinig) of overdrijven (te veel) 

bijv: dapperheid ligt tussen hoogmoed (roekeloosheid) en lafheid (geen verantwoordelijkheid nemen) 

moed is de middenweg tussen angst/vrees en zelfverzekerdheid/vastberadenheid 

dit uit zich in dapperheid, dat de middenweg tussen lafheid en roekeloosheid is 

men overwint angst door de wil tot schoonheid (kalos), en dat is wat deugd is: de wil tot uitblinken 

 

schone actie komt voort uit een mooi karakter dat op schoonheid gericht is (sterven in het harnas bijv.) 

een deugdelijk karakter is dus niet alleen geneigdheid (dispositie) of gewoonte: 

een deugdelijk persoon beleeft plezier aan de schoonheid van deugdelijk handelen 

 

pedagogisch gezien vereist deugd een juiste houding t.o.v. genot & pijn 

we weten hoe het met onze dispositie/ karakter is gesteld aan de hand van genot en pijn: 

deze vertellen ons wat ons teveel of te weinig is, en waarin we te kort schieten 

opvoeding is voor een deel iemand bij de juiste dingen genot resp. pijn te leren voelen 

 

deugden / waarden  (het midden tussen extremen) 

de ethiek van een Atheense heer waren geen christelijke waarden, maar aristocratische waarden 

de  volgende negen deugden worden vaak genoemd als Grieks / Aristotelisch: 

intellectuele wijsheid, praktische wijsheid, rechtvaardigheid, moed, gematigdheid, grootsheid / ambitie, 

generositeit / ruimhartigheid / nobelheid, vrijgevigheid, vriendelijkheid / beleefdheid 

 

 

Aristoteles zelf werkt in zijn Ethica Nicomachea de volgende deugden uit: 

➢     vrijgevigheid / generositiet = tussen verspilling/verkwisting & gierigheid 

➢     royaliteit (kleine eer) = tussen patserigheid & krenterigheid 

➢     grootsheid (grote eer) = tussen verwaandheid & bekrompenheid (herren-moral vs slaven-moraal) 

➢     een naamloze deugd ... tussen eerzucht & de afwezigheid ervan 

➢     zachtmoedigheid  = tussen lichtgeraaktheid of opvliegendheid & apathie 

➢     vriendelijkheid  = tussen pleasen (aanstellen) & botheid 

➢     waarachtigheid  = tussen opschepperij & geveinsde onwetendheid of valse bescheidenheid 

➢     gevatheid   = tussen aanstellerij / de leukste thuis & lompheid / humorloosheid 

➢     schaamte   = geen deugd, maar schaamteloosheid is wel een ondeugd  13 

 

 

politiek 

geluk is gelegen in de volledige ontplooiing van alle potenties van de mens, en is zijn natuurlijke einddoel 

daarvoor is de juiste politieke omgeving nodig, met een zinvolle taakverdeling voor alle burgers, 

naargelang hun talenten; ieder laten doen waar hij of zij goed in is: dat maakt iedereen gelukkig 

politiek ligt in het verlengde van ethiek, en dient om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen gelukkig te zijn 

het ideaal is een aristocratie, waarin ambten worden bekleed door de meest bekwamen (qua karakter) 
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samenvatting van Aristoteles’ deugd-ethiek 

 

geluk als praxis 

in zijn Ethica Nicomachea staat het streven naar het hoogste goed (eudaimonia = geluk) centraal 

maar geluk is niet een doel dat je direct kunt bereiken, geen psychische staat als resultaat van handelen 

genot = de bevrediging van behoeften, maar dit is niet hetzelfde als eudaimonia 

geluk bestaat uit een doorlopende activiteit, een in praktijk brengen van deugden en praktische wijsheid 

geluk is een way of life: een leven leiden zoals dat voor de mens bedoeld is 

geluk is het realiseren van het doel (de functie) van het mens-zijn (telos = doel, functie) 

het goede is dus verbonden met het doel / de zin van het leven 

 

geluk & verstand 

bij elk wezen hangt die bedoeling af van zijn aard / wezen 

typerend voor de mens is zijn verstand: ‘mens-zijn’ betekent dus je verstand gebruiken 

de weg naar een gelukkig leven is gelegen in het zo goed mogelijk benutten van je verstand 

het benutten van je verstand kan theoretisch (filosofie = fysica + metafysica) en praktisch (politiek / ethiek) 

om moedig of rechtvaardig te kunnen handelen, moeten bijbehorende deugden ontwikkeld worden 

maar ook inzicht in het hoe, waarom, wanneer, en in welke mate (praktische wijsheid = phronesis) 

de enige manier om deugden te ontwikkelen is door ze te beoefenen / te trainen / ernaar te leven 

 

de gulden middenweg 

daarbij is het van belang om het juiste evenwicht te vinden tussen teveel (overdaad) en te weinig (falen) 

zo bevindt moed zich tussen roekeloosheid en lafheid; vrijgevigheid tussen gierigheid en spilzucht 

de gulden middenweg is afhankelijk van de omstandigheden waarin iemand zich op dat moment bevindt 

het goede in de ene situatie hoeft niet het goede te zijn in een andere situatie 

en het goede voor de ene persoon hoeft niet het goede te zijn voor een ander 

het praktische verstand (phronesis) verschaft ons het morele oordeelsvermogen om na te gaan wat het juiste is 

 

phronesis & autonomie 

deugden en het gebruiken van je verstand zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden 

arete = deugd = een positieve karakter-eigenschap die verworven wordt door training 

phronesis = praktische wijsheid = weten wanneer en in welke mate welke deugd relevant is 

phronesis heeft betrekking op de sociale, morele en politieke aspecten van het leven 

het latijnse / engelse prudentia /  prudence houdt hetzelfde in: zelfbeheersing en disciplinering door redelijkheid 

in het Nederlands komt dit enigzins overeen met 'verstandig' (luisteren naar je verstand i.p.v. je begeertes) 

het van het Grieks afgeleide autonomie wordt ermee geassocieerd: auto = zelf ... nomos = wet: zelf-beschikking 

levenservaring is cruciaal: pas na voldoende training is iemand in staat om de juiste inzichten te verschaffen 

 

kardinale deugden 

niet iedereen hoeft dezelfde deugden in dezelfde mate op dezelfde manier te ontwikkelen 

we leiden allemaal een ander leven, hebben andere persoonlijkheden en vervullen andere rollen 

derhalve zijn er verschillende deugden voor verschillende standen, beroepen en leeftijden 

maar Aristoteles constateert ook dat er een aantal deugden is die we allemaal nodig hebben: 

loyaliteit, moed, compassie, redelijkheid, zelfcontrole, bedachtzaamheid, beleefdheid, en dienstbaarheid 14 
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Confucius (551-479 v.Chr.) 

 

Confucius was voor de Chinese filosofie wat Socrates was voor de Griekse filosofie 

beide waren kritische, dialectische redenaars, hun focus lag op de ethiek, en ze waren praktijk-gericht 

net als Socrates heeft Confucius niets geschreven, en heeft geen systematische filosofie ontwikkeld 

de naam Confucius is de Latijnse verbastering van het Chinese ‘Kong Fuzi’ (meester Kong) 

men sprak in China niet van filosofen, maar van meesters (zi / tze / zhou / tzu / dsi / tse = meester) 

 

Confucius leefde tijdens de Lente- en Herfstperiode (722-481 v.Chr.), een tijd van politieke en sociale onrust 

warlords streden om macht; tijdens deze periode brokkelde de macht van de Zhou-dynastie af 

 (een feodaal rijk waarin de koning een sacrale positie had en over een aantal vazalstaten heerste) 

 

China zag zichzelf als het Rijk van het midden: de 'beschaving'; daarbuiten woonden de barbaren 

maar deze staten begonnen steeds meer macht voor zichzelf op te eisen en brachten legers op de been 

uiteindelijk leidde dit tot de grootschalige burgeroorlogen van de Periode der Strijdende Staten (5e-3e eeuw v.Chr.) 

 

Confucius zag in zijn tijd cultureel & moreel verval: decadentie, wantrouwen, machtspolitiek, cynisme, etc 

hij was een moraal-ridder: hij nam het op voor beschaafde omgangsvormen en normbesef 

hij zag zichzelf als doorgever / uitlegger van traditie, niet als profeet van een nieuwe waarheid 

hij wilde de beschaving redden door terug te grijpen op tradities: "ik ben een doorgever, geen uitvinder" 

 

het Zhou-rijk stond model voor de ideale samenleving; m.n. het staatje Lu,waar hij geboren en getogen was 

alle inwoners van Lu kenden hun plaats, waren altijd tevreden, en leefden in vrede en volgens de wet 

de stichters van de Zhou-dynastie (Wen, de beschaafde, en Wu, de krijger) stonden model voor de ideale leider 

Confucius identificeerde zich met de hertog van Zhou, die als regent optrad voor de zoon van koning Wu 

de klassieke cultuur (de normen & waarden van de Zhou-dynastie) moesten in ere hersteld worden 

 

Confucius ambieerde een politieke carrière en schopte het tot 1e minister van Lu 

na zijn ontslag reisde hij door diverse Chinese staten, vergezeld door een klein groepje leerlingen( o.a. Yan Hui) 

Confucius' leer is na zijn dood opgetekend door volgelingen in de 'Analecten' (analecta: Lunyu); 

een verzameling van 499 uitspraken + anekdotes & dialogen 

in het latere confucianisme spelen 'de vijf klassieken' een centrale rol 15 

➢   het Boek der Oden: bestaat uit lofzangen op de koningen Wu en Wen 

➢   de Documenten: toespraken van wijze vorsten die als inspiratie kunnen dienen voor rechtvaardig bestuur 

➢   de Lente- en Herfst-annalen: beschrijft beknopt en chronlogisch gebeurtenissen tussen 722-481 v.Chr. 

➢   de Riten: waarin ‘de juiste omgangsvormen’ staan beschreven 

➢   de Yi jing: het klassieke orakelboek dat inzicht in de werking van de kosmos / dao biedt 

 

Confucius reageerde op de politieke realiteit; is eerder sociale filosofie / ethiek, dan kosmologie / ontologie 

terug naar de geciviliseerde samenleving / beschaving was daarbij het devies (conservatief / reactionair) 

de centrale vraag daarbij was: wat is de weg / manier? (dao) 

dit was voor hem een praktische vraag, geen theoretische: leven = ambacht = oefenen & trainen 

 

in het volksgeloof speelden de hemel, demonen en geesten van voorouders een grote rol 

de hemel was een onzichtbare, morele instantie die goed gedrag beloonde en onjuist gedrag bestrafte 

de meeste intellectuelen in de Lente- en Herfstperiode stonden sceptisch tegenover dit geloof 
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ook Confucius was niet geïnteresseerd in religieuze of metafysische discussies over het goddelijke 

"Zilu vroeg hoe men de geesten moet dienen. De Meester zei: “Je kunt de mensen nog niet eens dienen, 

hoe kun je dan de geesten dienen?” Hij vroeg: “Mag ik dan vragen naar de doden?” 

De Meester zei: ‘Je begrijpt het leven nog niet eens, hoe wil je dan de dood begrijpen?" 

 

Confucius' filosofie is in de eerste plaats aards, praktisch en sociaal-maatschappelijk georiënteerd 

voor het leiden van een moreel hoogstaand leven is kennis van het bovennatuurlijke geenszins noodzakelijk 

hij stelt simpelweg vast dat de wereld bestaat en dat de mens erin moet leven; geen metafysische twijfels dus 16 

de juiste weg voor de staat en het individu ligt in het volgen van de dao en het cultiveren van ren 

➢   je moet niet focussen op het resultaat (en daar handelingen / beleid bij zoeken) 

➢   je moet focussen op de weg (dao), op Li, op de regels, de procedures 

niet het doel (heiligt de middelen), maar de weg (methode, deugd) moet centraal staan: het juiste i.p.v. het goede 

 

dao verwijst behalve naar de aard van de natuur (logos), ook naar de manier om te handelen (deugd-ethiek) 

d.w.z: zowel de manier waarop de staat moet worden bestuurd, als de correcte levenshouding van het individu 

oftewel: de manier om jezelf te ontwikkelen tot een bloeiend persoon die participeert aan het leven met anderen 

de mens is een sociaal wezen, dus deugdelijk handelen t.a.v. familie, staat en wereld resulteert in geluk 

Confucius geloofde (net als Aristoteles) in de eenheid der deugden: de ene deugd complementeert de andere 

 

deugdzaamheid en oefening / training in zelfbeheersing spelen een centrale rol in de ethiek van Confucius 

de stappen die men doorloopt zijn: intentie (zhi) - educatie (xue) - kennis van het hemelse mandaat (Tianming) - 

doen wat er van je verlangd wordt (yu) - het goede / juiste doen uit eigen wil / overtuiging (yi) 

"met vijftien jaar was ik gericht op studie; met dertig stond ik stevig op mijn benen; 

  met veertig twijfelde ik niet meer; met vijftig begreep ik de opdracht van de hemel; 

  met zestig was het oor volgzaam; met zeventig volgde ik de wensen van mijn hart 

  zonder over de schreef te gaan" 

dus: de mens moet zijn leven lang naar deugdzaamheid streven, zich trainen in zelfbeheersing, 

totdat hij dit gedrag spontaan en vol plezier in praktijk brengt (vgl. Aristoteles) 

"pas met de dood komt de weg tot een einde, is dat niet lang?" 

 

confucianistische deugden 

 

➢   chung = 'de leer van het midden' (vgl. Boeddha / Aristoteles) vormt de basis voor alle deugden 

      niet neigend naar het ene extreme, noch naar het andere: zelfbeheersing leidt tot balans & harmonie 

      naast zelfbeheersing is het je eigen maken van de juiste oordeelsvorming belangrijk: 

      kunnen inschatten in welke situatie je welke deugd op welke wijze tot uitdrukking laat komen 

 

3 aan elkaar verwante traditionele deugden: zhong, xiao en junzi 

➢   zhong = opofferingsgezindheid, loyaliteit aan gezag / vrienden / familie 

➢   xiao = gehoorzaamheid / bescheidenheid / respect voor ouderen / familie / voorouders 

de kern en het begin van deugdzaamheid is gelegen bij de familie (vgl. het verhaal van Oprecht, onder 'yi') 

de familie staat model voor alle sociale relaties en maatschappelijke verantwoordelijkheid 

als je een goed familielid bent (je plaats weet), draag je al bij tot het grotere maatschappelijke goed 

m.a.w: de familie (niet slechts het gezin) als hoeksteen van de samenleving 
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een lid van een familie waarin xiao afwezig is veroorzaakt problemen in en buiten de familie 

  onze opvoeding begint in de familie, dus een probleem-familie leidt tot ontspoorde jongeren 

  wederkerigheid: ouders zorgen voor hun kinderen, daarna andersom 

xiao is geen opoffering / zelf-verloochening, maar onderdeel van de weg naar zelf-ontplooiing 

de familie is de plek waar mensen elkaar in relatieve veiligheid (op)voeden, inspireren, terechtwijzen, etc 

binnen de familie ken je elkaar, en dus heb je het meest aan je familie qua vorming, eerlijke kritiek, etc 

elk kind heeft een ander temperament, en binnen de familie wordt dat herkend, en op ingespeeld 

 

➢   junzi = beschaafdheid / nobelheid 

volgens de traditie sloeg junzi op de adel, maar voor Confucius verwijst het naar innerlijke beschaving 

nobelheid zou niet moeten berusten op afkomst, maar op moreel voorbeeldig gedrag 

dus: beschaafd, zoals een 'heer' / 'gentleman'... niet perse als iemand uit de aristocratie 

iemand die continu zijn medemenselijkheid (ren) probeert te ontwikkelen en hierdoor moreel superieur is; 

t.o.v. de mens die geen manieren en compassie kent en alleen voor zichzelf en zijn eigen roem, macht of geld leeft 

als iemand zichzelf, zijn denken en handelen cultiveert, vormt naar de dao, wordt hij een gentleman 

educatie speelt daarbij een cruciale rol; m.n. de klassieken verschaffen rolmodellen, een fundering van waarden 

ook leren we van de geschiedenis door scholing in de klassieken, doordat we onze eigen tijd in perspectief zien 

dus: zelf-cultivatie en het trainen van uitmuntendheid en deugdelijk oordelen a.h.v. rolmodellen 

de leerling-meester relatie was dus ook zeer belangrijk 

 

hoewel iedereen in principe in staat is om deugden als rechtvaardigheid en medemenselijkheid te ontwikkelen, 

vond Confucius dat zijn leer primair in praktijk kon worden gebracht door de elite; niet door ongeletterde boeren 

 

ook het begrip ‘deugd’ kreeg een nieuwe betekenis: 

dat had traditioneel een magische bijklank: het verwees naar autoritair charisma en macht 

bij Confucius gaat het om het ontwikkelen van goede karaktertrekken, die zich uiten in het juiste gedrag 

deze accent-verschuiving in de betekenis van ‘edele’ en ‘deugd’ toont dat Confucius niet alleen een doorgeefluik is: 

hij interpreteert de traditie op een nieuwe, revolutionaire wijze 

 

Ren = rechtschapenheid, oprechtheid, eerlijkheid, goedhartigheid, (mede)menselijkheid 

ren is de basis-deugd en de hoogste deugd, datgene wat ons onderscheidt van dieren 

het is een algemene humane eigenschap die alle mensen delen, voorbij hun eigenbelang 

maar ren dient wel gecultiveerd te worden, en wel middels gebruiken / rituelen (Li) 

ren heeft sterke connotatie met shu = je bekommeren om anderen, consideratie, wederkerigheid 

"Zigong vroeg: “Is er een woord waarnaar men gedurende zijn hele leven kan handelen?” 

 De Meester zei: “Dan is het wel ‘wederkerigheid’... 

 Wat je voor jezelf niet wilt, leg dat ook niet op aan anderen."  17 

iemand die zijn menselijkheid geheel heeft gerealiseerd, wordt door Confucius een wijze (sheng) genoemd 

zulke exceptionele, moreel volmaakte individuen worden maar eens in de 500 jaar geboren (vgl. bodhisattva) 

 

behalve ren moet de edele ook deugden ontwikkelen als: 

rechtvaardigheid, plichtsbetrachting, bescheidenheid, soberheid, recht door zee zijn en beloften nakomen 

 "de edele probeert niet zich vol te eten, noch probeert hij comfortabel te wonen; 

   hij is snel van handelen, maar voorzichtig met zijn woorden" 
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zo verheft de edele zich boven het volk of ‘de kleine man’, die zich niet met morele be-schaving bezighoudt 

de edele probeert zijn innerlijk te vervolmaken, terwijl de ‘kleine man’ alleen achter doelen buiten zichzelf aanrent 

 

ren betekent niet dat je iedereen gelijkwaardig moet behandelen: sociale hiërarchie is doorslaggevend 

de maatschappij moet hiërarchisch geördend zijn, en de machtsverhoudingen moeten duidelijk zijn 

maar de machthebbers (koningen, vaders) zijn daarbij wel morele verantwoording schuldig 

als iedereen conform zijn plaats / functie zou handelen, zou sociale wanorde vanzelf verdwijnen 

 

 

de edele is zich van deze hiërarchie bewust: hij behandelt iedereen overeenkomstig zijn positie 

hierbij volgt hij li (een centrale notie in de Chinese cultuur al van vóór Confucius) 

oorspronkelijk: de manier waarop rituelen moesten worden uitgevoerd (vgl. dharma in het brahmanisme) 

later: de beschaafde omgang tussen mensen en staten (omgangsvormen, diplomatie) 

bij Confucius verwijst li naar hoffelijke omgangsvormen: zo brengt men zijn medemenselijkheid (ren) in praktijk 

men doet dit niet omdat men zich gedwongen voelt om li te volgen, maar omwille van de morele beschaafdheid zelf 

 

Li = culturele gebruiken, omgangsvormen, sociale conventies, beschaving, rituele praxis, traditie, etiquette 

mensen dwingen tot gehoorzaamheid d.m.v. machtsuitoefening zorgt voor verwijdering of zelfs sabotage 

mensen verleiden d.m.v. rituelen (beschaving / cultuur) zorgt voor toenadering en verbroedering 

regels / rituelen / beleefdheidsvormen zijn het medium waarbinnen de deugd zich vormt 

rituelen bevestigen en onderhouden gemeenschapszin; bijv. groeten, proosten, etc. 

ze laten ook zien wie we zijn in relatie tot een andere persoon (zoenen, hand schudden, geen van beide?) 

zo worden sociale structuren binnen de samenleving geuit en gereproduceerd en ontstaat beschaving 

want het is van essentieel belang dat ieder zijn rol, taken en plaats weet in die sociale structuur 

 

rituelen vormen een vocabulaire voor non-verbale communicatie  18 

als je deel uitmaakt van een cultuur spreek je ook de taal van de non-verbale communicatie 

Li is dus niet zozeer ritueel in westerse betekenis, maar meer cultuur, een gebruik, een teken van beschaving 

vgl: "heb je geen manieren geleerd?" / "wanneer in Rome, doe als de Romeinen" (st. Ambrosius van Milaan) 

rituelen geven dus handvatten om de sociale situatie vorm te geven, op basis van traditie / conventie 

zonder handvatten zouden we onthand zijn: hoe kun je jezelf, je gevoel / intentie (inhoud) uiten zonder vorm? 

in tijden van instabiliteit en onzekerheid is het dus des te belangrijker tradities / rituelen hoog te houden 

om een rol te spelen heb je zowel een script nodig, als acteurschap (om er invulling aan te geven) 

confucianisme is zo'n script, dat een manier (weg / dao) toont om jezelf te oriënteren t.o.v. anderen 

in tegenstelling tot het progressieve westerse denken vormen rituelen dus een hoeksteen van de samenleving 

dit maakt het confucianisme tot een deugd-ethiek of rol-ethiek, enigzins vergelijkbaar met die van Aristoteles: 

"de mens is van nature een sociaal wezen (zoön politikon)", en behoeft dus sociale normen 

 

daoïsme is maatschappij-kritisch, en hekelt deze formalistische kijk: het zou te weinig oog hebben voor intenties 19 

maar bij rituelen gaat het niet alleen om de vorm / wat je zegt, maar ook hoe je het zegt: stevige handdruk, of niet? 

formaliteiten en uiterlijkheden zijn een vehikel / medium, maar behoeven nog wel een persoonlijke invulling 

een "hallo, hoe gaat het?" en dan weglopen volstaat niet; je moet betrokken zijn op de situatie 20 

m.a.w: inhoud heeft weliswaar vorm nodig, maar ook andersom: 

om li inhoud / betekenis te geven (niet alleen formaliteit te laten zijn) heb je wat anders nodig: yi 
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Yi = rechtschapenheid / geëigendheid / welgevoeglijkheid / gepastheid 

de morele dispositie om het juiste te doen in een (publieke) situatie 

terwijl li verwijst naar gebruiken in algemene zin, is yi de toepassing er van in concrete situaties / relaties 

niet ‘rechtvaardig’ in westerse zin (als algemene morele regel / categorische imperatief), maar als gepastheid: 

bijv: iemand terecht wijzen is goed, maar niet voor een zoon om zijn vader publiekelijk terecht te wijzen 

li & yi hebben betrekking op hetzelfde, maar zijn niet het zelfde... 

 

in de Lunyu (annalekten) staat het verhaal van Oprecht 

Oprecht gaf zijn vader aan bij de autoriteiten inzake diefstal; volgens Confucius niet onterecht, maar wel onjuist: 

de vader-zoon relatie is namelijk belangrijker dan sociale conventies aangaande eigendom en diefstal 

morele juistheid van een handeling is dus niet abstract, maar context-afhankelijk en persoonsgebonden  21 

 

een ander aspect van yi = toeëigening / internalisatie van li, en tegelijkertijd expressie / uitdrukking van ren 

namelijk door spirituele aanwezigheid, liefde, toewijding en overgave aan de vorm / het ritueel 

bijv: een handdruk moet meer zijn dan een uiterlijke, fysieke handeling; er moet iets (persoonlijks) gebeuren 

een uitgestoken hand is geen deurkruk, maar een uitnodiging tot kennismaking; vereist dus profilering: 

wie ben je? wat is je sociale plaats? wat is je persoonlijkheid? wat is je gemoedstoestand? etc 

zonder inleving / tegenwoordigheid van geest raken rituelen gefossiliseerd, uitgehold, betekenisloos  22 

elk persoon en elke generatie moet zich de rituelen (gewoontes, tradities) eigen maken en er inhoud aan geven 

trouwerijen en begrafenissen zijn rituelen, maar zonder persoonlijke inhoud betekenisloos 

ritueel & traditie staan dus niet tegenover ‘jezelf zijn’, beide moeten elkaar aanvullen; op elkaar 'passen'  

 

de westerse ethiek heeft de afgelopen eeuwen geprobeerd rationele handelings-imperatieven te formuleren: 

universele regels die voor iedereen ten alle tijden en op alle plaatsen van toepassing zijn 

het confucianisme & taoïsme bepleiten ethisch particularisme: het hier & nu vraagt om een unieke benadering 

het universalistische 'wegdenken' van het hier & nu is een belediging en schending van de betrokkene(n) 

wederom: geen algemene regels, maar analogieën waar je lering uit moet trekken m.b.t. de situatie 

sociale relaties tussen mensen worden gemaakt en gebroken in het hier & nu, dus geen universele regels 

de specifieke dynamiek van elke situatie vereist eigen invulling 

ren is een voorwaarde voor yi: met liefde, oprechtheid en toewijding iets doen 

d.m.v. ren wordt li (rituelen) nieuw leven ingeblazen; zonder ren blijft li koud, hol en leeg 

zonder ren zou alles betekenisloos zijn, de mens cynisch worden, en de samenleving desintegreren 

(iets wat Confucius meende te zien gebeuren, vandaar zijn aanvullingen op li) 

ren is voor een keizer hetzelfde als voor een vader: oprecht / liefdevol handelen in het belang van je volk / familie  23 

 

dus: Li   = de uiterlijke culturele vormen / normen / rituelen die een samenleving karakteriseren en dragen 

           tegenovergestelde van lompheid, ongemanierdheid, ruwheid, cultuurloosheid, platheid 

 ren = de liefde, zorg en toewijding die het menselijk handelen waarde en betekenis geeft 

           tegenovergestelde van cynisme, nihilisme, gemakzucht, zorgeloosheid 

 yi   = gepastheid en oprechtheid in concrete situaties / relaties, waarin ren inhoudt geeft aan li 

          tegenovergestelde van achteloos, afwezig, onoprecht, halfbakken, 'met de franse slag' 

 

deze deugden vormen een driehoek van relaties 

 ren ↔ yi   =   algemeenheid ↔ particulariteit 

 ren ↔ li     =   inhoud ↔ vorm 

 li    ↔ yi     =   ritueel ↔ discipline & toewijding 
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de relaties tussen de deugden stellen de jeugd / mens in staat om te leren; zich dingen eigen te maken 

zo worden allerlei aspecten van het leven ‘menselijk’ gemaakt; een vorm van kunst / ambacht 

 

 

‘meta’-deugden 

 

zhi (wijsheid / inzicht / realiseren van ren) en yong (morele moed) worden bereikt door training, ervaring en verfijning 

terwijl ren een in 1e plaats een horizontale kracht is, leidt het de mens ook omhoog tot zhi (verlichting / wijsheid) 

ren staat bij Confucius (meer dan later, bij Mencius) ook voor voorbeeldigheid, nastrevenswaardigheid 

dus confuciaanse deugden maken van de mens waarlijk een waarachtig, echt mens (vgl. Aristoteles' harp-speler) 

ren & zhi zijn dus de realisatie / verwerkelijking van het menselijk potentieel (humanisme) 

 

de = innerlijk karakter, essentie, functie, kracht, potentie, charisma, integriteit, deugd, kwaliteit (Grieks: arete) 

een heerser met 'de' heerst succesvoller dan een heerser die heerst d.m.v. uitoefening van macht 

de 1e is (of wordt ervaren als) legitiem (Nelson Mandela, Gandhi), de 2e als een dictator 

 

invloed zonder dwang is het ideaal voor een heerser; dus een voorbeeld (ster) zijn, geen knuppel 

de vorst dient dan ook de meest deugdzame persoon in het rijk te zijn 

hij hoeft niet intellectueel of praktisch begaafd te zijn, maar hij moet luisteren naar de dao en ren cultiveren 

door zijn deugd vormt hij een voorbeeld voor zijn onderdanen, die hem daarom vrijwillig en uit liefde gehoorzamen 

zo zal er vanzelf orde in het rijk ontstaan; de vorst hoeft niets te doen (geen macht uit te oefenen, alleen gezag) 24 

dus: geen opportunistische machts-politiek, maar doen wat gedaan moet worden, ongeacht de consequenties 

"Als u het goede begeert, dan zal het volk goed zijn. De deugd van de edele is als de wind, 

 en de deugd van de kleine man is als het gras. Als de wind over het gras strijkt, moet het gras buigen" 

 

Confucius vond nauwelijks gehoor bij de vorsten aan wie hij zijn diensten als politiek adviseur aanbood 

toch is zijn invloed op de filosofische en staatkundige geschiedenis van China enorm 

de grote keizerlijke dynastieën na zijn dood werden vrijwel allemaal volgens confucianistische principes bestuurd 

(tot de stichting van de Volksrepubliek China in 1911) 

 

 

het utilisme (revisited) 

 

de belangrijkste kritiek op het klassieke utilisme betreft het hedonistische karakter ervan (hedone = genot): 

alleen geluk / welzijn is een inherente / intrinsieke waarde, andere waarden zijn instrumenteel (herleidbaar) 

critici stellen dat er ook andere zaken intrinsiek van waarde zijn, die niet te herleiden zijn tot geluk / welzijn 

bijv: vriendschap leidt tot geluk omdat we vinden dat het op zichzelf nastrevenswaardig is; niet andersom 

als een vriend ons achter onze rug om vernedert is dat erg, ook al weten we het niet en lijden we er niet onder 

 

John Stuart Mill (1806-1873) nuanceert het klassieke utilisme met deugd-ethische elementen 

net als volgens andere hedonisten & utilisten meent hij dat geluk het enige doel van menselijk handelen is 

maar anders dan Bentham gaat het hem niet om een kwantiteit aan geluk/genot: 

“Ik heb geleerd om mijn geluk te zoeken in het beperken van mijn verlangens en niet in het vervullen ervan” 

 

Mill maakt (net als Socrates) een kwalitatief onderscheid tussen hogere en lagere vormen van geluk/genot: 

intellectuele en morele (hogere) vormen van geluk zijn superieur aan fysieke (lagere) vormen van genot 
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➢    het eerste betreft mentaal, moreel, en esthetisch geluk op basis van waarden / deugden 

       dit geluk is een vorm van voldoening die volgt op (lichamelijke of geestelijke) activiteit / inspanning 

➢    het tweede betreft slechts sensaties en de tevredenheid die volgt op de bevrediging van behoeften 

       dit geluk / genot wordt op tamelijk passieve wijze verkregen, en is dan ook iets anders dan voldoening 

 

"it is better to be a human dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied 

  and if the fool, or the pig, are of a different opinion, it is because they only know their own side of the question" 

          John Stuart Mill: Utilitarianism (1863) 

 

m.a.w: zij die het hogere geluk geproefd hebben, zullen het verkiezen boven louter genot / tevredenheid 

 alleen zij die het hogere geluk niet geproefd hebben, zullen genot / tevredenheid / plezier verkiezen 

 

individuele vrijheid (binnen de grenzen van andermans vrijheid) en educatie zijn intrinsieke waarden 

 

belangrijke noties waarop Mill zijn ethiek bouwt zijn het harm-principle en het offense principle 

➢   het harm-principle heeft betrekking op het schenden van individuele belangen 

➢   het offense principle heeft vooral betrekking op morele sentimenten en de goede zeden (fatsoen) 

als zodanig kan het offense principle gemakkelijk een bedreiging voor de vrijheid (o.a. van menigsuiting) vormen 

(vgl. verbranden van de Amerikaanse vlag, karikaturen van Mohammed, Chomsky & de Faurisson-affaire) 

vrijheid mag daarom worden ingeperkt door het harm-principle, maar niet door het offense principle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 

 
1  "Moeder Natuur heeft de mens onder regering van twee soevereine meesters geplaatst: pijn en genot. 

     Het is aan hen om te bepalen wat we zouden moeten doen, alsook wat te zullen gaan doen. Enerzijds 

     de standaard van goed en kwaad, anderzijds de keten van oorzaak en gevolg, zijn verbonden aan hun 

     heerschappij. Zij besturen ons in alles wat we doen, zeggen, en denken."  

         An Introduction to the Principles of Morals and Legislation; 1780/1789  

 
2  een felle kritiek op de bandeloosheid van de moderne westerling werd gegeven door Bas van Stokkom in het blad S&D: 

    De noodzaak van verheffing; over mateloosheid en de hegemonie van de ‘eigen keuze’- doctrine (2013) 

 
3  Aldous was de broer van Julian Huxley, mede-oprichter van de Eugenics Society (later Galton Institute) 

    hun opa was Thomas Henry Huxley (bijgenaamd Darwin's Bulldog), geducht verdediger van het darwinisme 
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4  plot: één van de hoofdpersonages is Bernard Marx, een intelligente alfa-mens, bij wie echter 'een steekje los' zit 

    Bernard Marx vertoont trekken van de 'pre-Fordiaanse' mens en is 'ouderwets' verliefd op Lenina Crowne 

    ze reizen naar een reservaat in New Mexico waar een primitieve maatschappij in stand wordt gehouden 

    vonder de indianen leeft ene John (Savage / de Wilde), die kennis heeft van het werk van Shakespeare 

    John reist met Bernard mee terug naar Londen, naar de 'mooie nieuwe wereld' waar iedereen gelukkig is 

"How beauteous mankind is! O brave new world, That has such people in it!" (Shakespeare: The Tempest) 

    maar al snel veranderd John's beeld van de Brave New World in een dystopie 

    hij verafschuwt het hedonisme, het overmatig gebruikt van soma, de promiscuïteit en gebrek aan respect 

    John ontketent een opstand onder de lagere kasten, en wordt gearresteerd 

    hij wordt voorgeleid bij Mustapha Mond (één van de 10 World Controllers en toezichthouder op censuur) 

    Mond legt het principe van moderne maatschappij uit: alles dat stabiliteit ondermijnt is staatsgevaarlijk 

    kunst en religie zijn uit den boze, maar ook de wetenschap moet opereren binnen vastgestelde grenzen 

    John houdt vast aan het recht op vrijheid; om ongelukkig, oud en ziek te worden, en in onzekerheid te leven 

 
5  Henry Ford introduceerde het fordisme: standaardisering, synchronisatie en specialisering door de lopende band 

 
6  soma is een (waarschijnlijk) hallucinogene drug die genoemd wordt in de brahmanistische Veda's 

 
7  de werking van hypnopaedia (passief leren in je slaap) werd door elektro-encefalografie gestaafd 

 
8   hoewel er geen eenduidige definitie van millennials is, wordt deze meestal gehanteerd als geboren tussen 1980 en 2000 

     hun ouders zijn veelal van de babyboom-generatie (1945-1960) of van de generatie X (1961-1981) 

 
9   Morpheus: “The Matrix is everywhere, it is all around us. [...] You can see it [...] when you turn on your television. 

  You can feel it when you go to work, or when go to church or when you pay your taxes. 

  It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.” 

     Neo:  “What truth?” 

     Morpheus: “That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born inside a prison that 

  you cannot smell, taste, or touch. A prison for your mind. [...] You take the blue pill and the story ends. 

  You wake in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill and you stay in 

  Wonderland and I show you how deep the rabbit-hole goes.” 

 
10   het idee van de 2 pillen lijkt geïnspireerd door Alice in Wonderland (Lewis Carroll, 1865): ‘drink me’ & ‘eat me’ 

      in 1967 gebruikt door Jefferson Airplane: "one pill makes you larger, and one pill makes you small [...] feed your head"  

 
11   dit is eveneens een belangrijk thema in de pop-cultuur vanaf de jaren ’60; van de hippies tot de punk 

      "we don't need no education - we don't need no thought control" - Pink Floyd, 1979 - https://youtu.be/YR5ApYxkU-U?t=141 

 
12   gebaseerd op het gelijknamige boek van Chuck Palahniuk (1996) 

 
13  schaamte is een deugd voor jeugdigen, want het vormt hun karakter,  

     maar een deugdzame volwassene doet geen dingen waarvoor hij zich moet schamen 

 
14  deze deugden zijn karaktereigenschappen die wij eerder associëren met moreel dan met moraal 

     in de Griekse deugden-samenleving vielen moraal en moreel samen (men maakte dit onderscheid niet) 

     de belangrijkste ondeugd was wils-zwakte (akrasia); tegen je verstand in handelen, toegeven aan verleiding 

     ook lagen moreel/moraal (ethiek) en schoonheid (esthetica) in elkaars verlengde: 

     iemand met een deugdelijk, sterk, trots en nobel karakter werd ook mooi gevonden (kalos kagathos) 

 

https://youtu.be/YR5ApYxkU-U?t=141
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15  de Vijf klassieken is een verzameling geschriften, die de kern vormen van de 13 klassieken, canon van het confucianisme 

     deze werken hebben grote invloed uitgeoefend op de Chinese cultuur 

 
16  Confucius hield zich niet bezig met vragen als: ‘wat is de aard van de mens?’ 

    hij liet in het midden of de mens van nature tot het goede of het slechte is geneigd 

    filosofen na Confucius speculeerden wel over de menselijke natuur: 

    volgens Mencius (372-289 v.Chr.) is de mens geneigd tot het goede 

    Xunzi (300-238 v.Chr.) houdt er een negatieve kijk op de mens op na: "de mens is van nature slecht; 

    wat er goed aan is, is aangeleerd; de menselijke natuur heeft vanaf haar geboorte de liefde tot voordeel in zich" 

    Mencius en Xunzi beschouwen meester Kong als hun leermeester, ondanks hun verschillen 

    ook staat Confucius lijnrecht tegenover het utilitarisme van Motsi / Mozi / Mo-tzu (meester Mo: 470-391 v.Chr.) 

    die stelt dat we de menselijke motivaties moeten begrijpen om de samenleving goed te ordenen (= doel) 

    mensen hebben verlangens / behoeften en angsten, en daar kun je als leider op inspelen (= middel) 

    mensen moet rechtvaardigheid en universele gelijkheid bijgebracht worden; sancties spelen daarbij een rol 

    Mozi neigt meer naar een soort behaviouristisch ‘social engineering’ waarbij het resultaat voorop staat 

 
17  Confucius' zilveren regel: wederkerigheid = "wat je jezelf niet toewenst, doe dat ook een ander niet aan" 

     vgl. de gouden regel uit het Oude Testament: "behandel anderen zoals je door hen behandeld wil worden", Tobit / Tobias 4:15 

     Confucius negatieve formulering benadrukt het verschil in positie / persoon / context, 

     en gaat dus uit van een niet-egalitaire samenleving, maar laat tegelijk wel vrijheid & flexibiliteit toe 

 
18  vgl. Rita Verdonk vs. imam Ahmad Salam, 2004; zie:  http://youtu.be/JMq5iMUy07s 

 
19  Confucius bezocht Lao Tse voor advies; deze zei dat hij z'n arrogantie en ambities moest afleggen 

 
20  vgl. een trouwerij: als de bruid en bruidegom alleen de formaliteiten uitvoeren, zonder blijk van betrokkenheid, 

     dan geeft dat de familie waarschijnlijk te denken; het ritueel moet belichaamd worden / inhoud krijgen 

 
21  dat het confucianisme tijdens de culturele revolutie onder Mao (1966-1976) uit de gratie was moge duidelijk zijn 

 
22  vgl. Nietzsche's 'Ewige Wiederkunft des Gleichen' 

 
23  de vergelijking tussen Confucius en Machiavelli die soms wordt gemaakt is dus onterecht 

 
24  "zoekt eerst het Koninkrijk God's en Zijn gerechtigheid en alles zal u gegeven worden" (Matteüs 6:33) 

 

http://youtu.be/JMq5iMUy07s

