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8]   geluk & zingeving in de moderne tijd 
 

 

 

 

 

 

de moderne tijd & de Verlichting 

 

in de middeleeuwen nam de mens een vaste plaats in op de ladder van God's schepping (scala naturæ) 

het moderne denken wordt gekenmerkt door de centrering van het subject; het centraal stellen van de mens 

het ontstaan van het moderne subject loopt synchroon met het ontstaan van de burgerij (16e - 18e eeuw) 

de maatschappij is niet langer gebaseerd op een door God gegeven orde (feodale verhoudingen, adel) 

de samenleving wordt nu beschouwd als een sociaal contract tussen ‘van nature’ vrije en gelijke burgers 

deze revolutie in denken en cultuur heeft grote gevolgen: de emancipatie van het individu en de Rede 

 

het subject speelt een hoofdrol in de ideeën van de Verlichting, en heeft op verschillende niveau's betekenis: 

➢    maatschappelijk: als individu te midden van anderen, dus als sociaal wezen / burger 

➢    moreel-ethisch: als autonoom en bewust handelend persoon met eigen verantwoordelijkheid 

➢    psychologisch: als bewustzijn dat eigen subjectieve ervaringen heeft, een persoon met een innerlijk 

➢    wetenschappelijk: als onderzoeker die de natuurlijke werkelijkheid (het object) wil kennen / beheersen 

 

de belangrijkste kenmerken van de moderne maatschappij (t.o.v. traditionele samenlevingen): 

➢    rationalisme & secularisering (afnemende invloed van religie) 

➢    centrering van het subject / individualisering 

➢    opkomst en toenemende invloed van moderne wetenschap & technologie 

➢    gemechaniseerde industrie en een geïndustrialiseerde maatschappij 

➢    moderne geneeskunde en volksgezondheidszorg 

➢    steeds snellere communicatie-middelen en toegang tot media 

➢    emancipatie van de burger & democratisering van de samenleving 

➢    sociale en technologische vooruitgang; voortdurend streven naar innovatie 

 

 

‘streven naar geluk’ als levensfilosofie 

 

voor de Grieken & Romeinen had ethiek / moraal betrekking op karaktervorming en heersende normen 

ethiek / moraal betrof niet zozeer de legitimiteit van handelen, maar had betrekking op het goede leven 

de centrering van het subject / emancipatie van het individu had ingrijpende gevolgen voor de ethiek 

opvattingen over het goede leven werden gedemocratiseerd en raakten zo meer geïndividualiseerd 

ieder mens streeft naar geluk, maar hoe hij dat doet mag/moet hijzelf bepalen/ontdekken 

dit is duidelijk terug te zien in de diverse filosofische stromingen ten tijde van de Verlichting & Romantiek 

 

de Engelse filosoof John Locke (1632-1704) schreef in zijn Essay concerning human understanding (1689): 

"the highest perfection of intellectual nature lies in a careful and constant pursuit of true and solid happiness" 
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een kleine eeuw later vinden we dit ‘natuurlijke streven’ naar geluk van de mens terug in Amerika: 

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their 

 Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness." 

      Thomas Jefferson: Declaration of Independence, 4 juli 1776 

 

in Frankrijk verscheen in deze periode de vermaarde Encyclopédie van Denis Diderot & Jean le Rond d'Alembert 1 

het artikel van Abbé Pestré omschrijft bonheur (welzijn, geluk) als een staat van welzijn, tegengesteld aan genot 

genot is aangenaam maar vluchtig, en dus eerder een kortstondig gevoel of bevlieging; geen duurzaam geluk 

alle mensen zijn gelijk in hun streven naar geluk, wat dit streven tot een natuurwet van het menselijk bestaan maakt 

maar welzijn moet (van tijd tot tijd) ervaren worden om geluk te kunnen heten; tevredenheid alleen is geen geluk 

passieve gelatenheid die niet aanzet tot actie is geen geluk; ons verlangen moet gestimuleerd worden door genot 

ons ‘hart moet vervuld’ worden en ‘in beweging worden gehouden’ door gevoelens van opwinding en blijdschap 

 

 

utilisme / utilitarisme 

 

op basis van deze Verlichtingsideeën ontstond er een nieuwe vorm van ethiek / moraal-filosofie: het utilisme 

het utilisme / utilitarisme (van latijn: utilitas = nut) werd voor het eerst geformuleerd door David Hume, 

en later uitgewerkt door Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, Henry Sidgwick, en anderen 

 

centraal in het (klassiek) utilisme staat het idee dat pleasure (genot / geluk / welzijn) het hoogste goed is, 

en dat (individuele) vrijheid de belangrijkste factor is om dit geluk te realiseren 

een ieder moet zoveel mogelijk vrijheid worden gegund om zijn geluk te realiseren, 

tot aan de grenzen dat het de vrijheid van een ander begint aan te tasten 

het eigen verstand kan het beste beoordelen wat het beste is in een gegeven situatie; 

dus is het aan individuen om een afweging te maken inzake geluk & vrijheid van de betrokkenen 

er is weinig behoefte aan algemene regels opgelegd door kerk of staat 

 

Jeremy Bentham (1748-1832) bouwt een utilistische ethiek op gebaseerd op het greatest-happiness principle: 

men moet streven naar zoveel mogelijk geluk / welzijn voor zoveel mogelijk voelende wezens ("within reason") 

"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 

 

Bentham’s hedonistische of geluks-calculus is een algoritme dat de morele waardering van een handeling bepaalt: 

 "it is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of right and wrong" (1776) 

deze vorm van utilisme wordt daarom wel de kwantitatieve 2 benadering genoemd 3 

 

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 



86 

 

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 

➢    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 4 

 

 

de Romantiek 

 

in de 18e & 19e eeuw voegt de Romantiek een nieuwe dimensie toe aan het denken over geluk 

de eenzijdige nadruk van de Verlichtingsfilosofie op het individu als rationeel subject had tekortkomingen: 

➢   het subject wordt afgeschilderd als individu zonder sociaal-maatschappelijke dimensie 

➢   het subject wordt afgeschilderd als tijdloos, en dus zonder historisch-culturele dimensie 

➢   het subject wordt afgeschilderd als rationeel, en dus in controle over zijn driften en emoties 

➢   het subject wordt afgeschilderd als kennend subject, in staat tot objectieve kennis 

 

als reactie op het Verlichtingsdenken ontstaat als tegenbeweging (counter-enlightenment) de Romantiek 

de Romantiek kan gezien worden als een stroming binnen de Verlichting, anderzijds als een reactie erop 

Verlichting = "age of reason" (1650-1800): emipirie, analytisch, rationaliteit, beheersing, vorming, statisch 

Romantiek = "age of reflection" (1750 -1850): introspectie, passie, spontaniteit, natuurlijkheid, historiciteit 

 

Verlichting Romantiek 

age of reason age of reflection 

kwantitatief kwalitatief 

objectiviteit subjectiviteit 

ratio / rede gevoel / sentiment 

utilisme esthetica 

analytisch / reductief holistisch 

universele wetten historische processen 

materialistisch idealistisch 

mechanistisch organisch 

Bacon, Descartes Rousseau, Goethe, Herder 

tijd is lineair geschiedenis is cyclisch / dialectisch 
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de Romantiek waardeert voelen / passie boven rationeel denken, het subjectieve boven het objectieve, directe 

ervaring (beleving) boven empirie, synthese en holisme boven analyse, ambiguiteit en ironie boven zekerheid en 

helderheid, kunst boven wetenschap, artistieke creativiteit boven nabootsing, spiritualiteit boven materialisme, zin 

boven nut, kwalitatief beschrijven boven kwantitatief verklaren, organische natuurbeschouwing boven 

mechanicisme en natuurbeheersing, etc 

 

 

geluk & de zin van het leven 

 

er is de afgelopen 2500 jaar veel gefilosofeerd over wat geluk is, resulterend in een waaier aan invullingen 

we kunnen omschrijvingen van wat geluk is reduceren tot 3 dimensies: 

➢  geluk als iets een positieve samenloop van omstandigheden / gunstig lot 

➢  geluk als een gevoel van bevrediging, plezier, voldoening, erkenning of liefde 

➢  geluk als een (manier van) leven dat/die betekenis heeft, zinvol is 

 

de vraag 'wat nog de zin van het leven is' duidt dat veelal op een gebrek aan 'zin in het leven' 

de belangrijkste voorwaarde voor 'zin in het leven' is dat we psychisch gezond / veerkrachtig zijn 

een belangrijk aspect van psychische gezondheid is dat we kunnen omgaan met dat wat er op ons pad komt 

wanneer we teveel met ons-zelf in de knoop liggen staan we niet open voor anderen / de wereld om ons heen 

dit leidt tot een afname van het kunnen genieten, ergens naar kunnen streven, en zin / betekenis ervaren 

 

maar 'de zin van het leven' verwijst vaak ook naar een overstijgend doel, iets dat goter is dan ons 'zelf' 

wat dat precies is verschilt per persoon, maar vooral ook per cultuur / ideologie / religie / levensfilosofie 

de culturen / samenlevingen waarin mensen opgroeien en functioneren huldigen bepaalde waarden 

je leven in het teken stellen van die waarden wordt veelal gezien als prijzenswaardig, soms zelfs heroïsch 

in veel religies / mythologieën realiseert de held zijn betere zelf door het overwinnen van ego en verleiding 

maar 'je leven in het teken stellen van...' kan ook gepaard gaan met levensverzaking en zelf-verloochening 

vooral in zgn. wij-culturen, waarin het individu onderschikt is aan het collectief / de gemeenschap / de traditie 5 

 

in traditionele / pre-moderne culturen wordt het zingevende kader geboden door religie & culturele deugden 

➢  ethiek is afgeleid van het Griekse ethos (gewoonten, gebruiken, zeden, cultuur, karakter) 

➢  moraal is afgeleid van het Latijnse mores (manieren, karakter, gedrag) 

➢  virtue is afgeleid van het Latijnse virtus (deugd, waardigheid, moed) 

m.a.w: ethiek had betrekking op een deugdelijke manier van leven, overeenkomstig de heersende waarden 

geluk werd gezien als speling van het lot, niet als iets waar het individu macht over, laat staan recht op heeft 

 

in de moderne samenleving staat geluk als gevoel (bevrediging, plezier, voldoening, erkenning) centraal 

een wezenlijk kenmerk van de Verlichting / de moderniteit is de centrering / emancipatie van het subject 

hiermee werd het individu 'bevrijd' van ‘het juk’ van cultureel-historische en sociaal-maatschappelijke normen 

opvattingen over 'deugzaamheid' en 'het goede leven' maakten plaats voor het streven naar 'persoonlijk geluk' 

hiermee werd 'de zin van het leven' een persoonlijke opdracht: zelf-verwerkelijking (‘worden wie je bent’) 

voorwaarde hiervoor is de voortgaande democratisering van de maatschappij en emancipatie van het individu 

 

in de loop der tijd is ethiek 'versmald' van karaktervorming & levensfilosofie tot legitimatie van handelingen: 

➢  plicht-ethiek: de juiste handeling is díe handeling die gelegitimeerd wordt door een moreel principe 

➢  utilisme: de juiste handeling is díe handeling die gelegitimeerd wordt door het greatest-happiness-principle 
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deze ethische theorieën schrijven voor hoe te handelen, op basis van normen & (rationele) overwegingen 

ze schrijven niet voor hoe te leven, welke deugden te cultiveren, of naar welke waarden te leven 

wel vormen ze de grondslag voor het formuleren van (zowel individuele als collectieve) rechten 

 

de afgelopen 250 jaar is ons leven ingrijpend verandert, en daarmee onze opvattingen over geluk en ethiek: 

➢  de Verlichting en het humanisme hebben de individuele mens en zijn streven naar geluk centaal gesteld 

➢  de Franse revolutie en de revolutie van 1848 hebben een aanzet gegven tot steeds verdere democratisering 

➢  de ontwikkeling van de moderne wetenschap heeft de natuur meer begrijpbaar / beheersbaar gemaakt 

➢  de daaruit voortkomende technologie heeft geleid tot de industriële revolutie en betere gezondheidszorg 

➢  toenemende maakbaarheid van de samenleving en welvaart hebben het leven zekerder en veiliger gemaakt 

 

al deze factoren bij elkaar hebben geleid tot een nieuwe maatschappelijke moraal: 

➢  de mens heeft het recht & de vrijheid (en verantwoordelijkheid) om zijn eigen leven vorm & inhoud te geven 

➢  de mens streeft naar geluk / de afwezigheid van lijden, en dus naar de bevrediging van (levens)behoeften 

➢  economische vooruitgang voorziet in steeds meer (materiële) levensbehoeften, alsook in werk 

➢  de politiek moet de belangen van burgers behartigen, en hun welzijn bevorderen / mogelijk maken 

➢  mensen zijn gelijkwaardig, hebben gelijke rechten, en de democratische rechtsstaat moet deze beschermen 

➢  iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan, gegarandeerd door het recht op bepaalde voorzieningen 

 

zo werd het individu behalve een burger met politieke rechten, ook een consument met materiële rechten 

de economische politiek van de laatste eeuw wordt gekenmerkt door een zoeken naar een evenwicht tussen: 

➢  het bevorderen van koopkracht door nivellering (bijv. via belastingwetgeving & minimumloon) 

➢  het stimuleren van de economie door markt-liberalisme, alsóók het het bevorderen van koopkracht  

 

ideeën over 'het goede leven' raakten op de achtergrond, de 'zin van het leven' werd 'metafysische speculatie' 

in een democratische samenleving met geëmancipeerde burgers is zingeving een persoonlijke opdracht 

keerzijde is de teloorgang van bronnen van zingeving: het geloof in zaken die het subjectieve overstijgen 

kan het individu zichzelf onderwerpen aan normen en commiteren aan waarden die uiteindelijk subjectief zijn? 

volstaat de ethiek van de Verlichting (utilisme & plicht-ethiek), ontdaan van deugden, als levensfilosofie? 

 

de Britse conservatief Theodore Dalrymple hekelt de erfenis van de Verlichting en de jaren ’60 / ‘70: 

“De intellectuelen hebben sinds de Verlichting de fundamenten van onze beschaving aangetast, en kijken nu,  

op politiek-correcte wijze, weg van de problemen die dat heeft veroorzaakt. Multi-culturalisme en waarden-

relativisme worden gebruikt om de stem van het geweten tot zwijgen te brengen. Dankbaarheid, bescheidenheid, 

burgerschap en verplichtingen hebben plaats gemaakt voor besef van rechten, en de ressentimentele houding 

van het slachtofferschap als deze rechten niet worden gehonoreerd. Nihilisme en decadentie zijn kenmerken van 

mensen die niet weten hoe ze moeten leven, omdat ze dat nooit geleerd is. Het vergoelijken en de medicalisatie 

van de eruit voortvloeiende problemen is een vorm van onverschilligheid. De ideologie van de verzorgingsstaat 

wordt gebruikt om mensen te ontslaan van hun verantwoordelijkheid. Het maakt mensen afhankelijk van 

instituties, en houdt zo een onderklasse in stand.”   (Theodore Dalrymple: Life at the Bottom, 2001) 

 

deze grieven zijn al zo oud als de moderniteit zelf, en mede een verklaring voor de opkomst van de Romantiek 

“The history of the world is but the biography of great men” - Thomas Carlyle (1795-1881) 

het zijn de uitvinders, ontdekkingsreizigers, ondernemers & kunstenaars die beschaving / vooruitgang scheppen 

dat zijn mensen die risico nemen, gevaren trotseren, problemen overkomen, en zo betekenis genereren 

de ‘gemene mensch’ (gewone man) is slechts gericht op het najagen van alledaags geluk: behoeften-bevrediging 
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dit verraad een onderliggende aanname: in de moderne tijd is zin / betekenis geen gegeven, zin moet je maken 

dit doe je door gepassioneerd je hart & verstand volgen (en niet ingaan op de stem vanuit je onderbuik) 

zin / betekenis moet je zelf creëren, door een geloof in jezelf, en in je eigen waarden / overtuigingen 

dit staat in schril contrast met de opvatting dat zin / betekenis ontleend wordt aan een ‘hogere orde’ (religie) 

 

de Verlichting / wetenschappelijke revolutie hebben geleid tot een nieuw, mechanistisch wereldbeeld 

het teleologische wereldbeeld (teleologie = doelgerichtheid) gaf alles zin & betekenis; tot aan de Renaissance 

sinds Copernicus’ helio-centrische model wordt de natuur (steeds meer) gezien als doelloos en dus zinloos 

de werkelijkheid / de natuur kan begrepen worden in termen van causale wetmatigheid (oorzaak → gevolg) 

aanvankelijk meenden velen dat dit niet kon gelden voor de levende natuur / het menselijk leven 

tot Darwin’s theorie: ook de evolutie is doelloos (zinloos), en de mens is ‘niet de kroon op God’s schepping’ 

het inzicht dat de mens afstamt van de aap (dus een aap is), heeft de onttovering van de wereld bevorderd 

 

millennia lang had de mens iets ‘groters’ / ‘hogers’ boven zichzelf gesteld, als ‘centrale zin- en betekenis-gever’ 

binnen enkele generaties had de wetenschap de religie vervangen met de boodschap: ‘er is geen hoger doel’ 

dit inzicht werpt de mens terug op zichzelf, die zich in vertwijfeling afvraagt: “wat is mijn plaats op deze wereld?” 

of, meer gespecificeerd, in de woorden van Kant: “wat kan ik weten? wat moet ik doen? wat mag ik hopen?” 

➢  de 1e vraag kan (tot op zekere hoogte) beantwoord worden door de wetenschap: ‘feitelijke kennis’ 

➢  de 2e vraag wordt beantwoord door Kant’s categorische imperatief (plicht-ethiek), of het utilisme 

➢  de 3e vraag wordt in de moderne samenleving steeds meer beantwoord met koopkracht 

 

zo lijken moderniteit (individualisme, secularisatie) en zingeving moeilijk met elkaar verenigbaar 

➢  moderniteit = gericht op vooruitgang, het aardse, het individu en zijn belangen 

➢  zingeving = gericht op het individu-overstijgende (transcendente) 

 

in 19e eeuw ontstaat het idee dat de moderne mens is vervreemd van zichzelf / zijn natuurlijke oorsprong 

de moderne cultuur is gericht op het cognitieve; op het begrijpen / bevatten van de dingen, om ze te beheersen 

door de scheiding tussen subject (‘ik’) en object (wereld) komt de mens / cultuur tegenover de natuur te staan 

Descartes’ dictum ‘ik denk dus ik ben’ zou typerend zijn voor een geesteshouding die de wereld klein maakt 

de centrering van het subject maakt de mens tot criterium van wat waar is, en wat van waarde is 

deze (ego-centrische) houding zou de moderne mens elke bron van (‘hogere’ of ‘diepere’) zingeving ontnemen 

subjectivisme: ‘als ik het niet meer ben, is de wereld er niet meer... streven naar een doel buiten mijzelf is futiel’ 

 

tegelijkertijd verklaart deze ethiek het menselijk subject bijkans ‘heilig’: er is geen hoger doel dan de mens zelf 

dat betekent dat het individu beschermd moet worden; tegen onrechtvaardigheid, tragiek, rampspoed, risico, etc 

 

"[...] het leven is te gevaarlijk om te leven, maar ook weer te kostbaar om weg te gooien. Hoe meer het leven 

 zich beveiligt, des te meer echter wordt het gevirtualiseerd, afgeschreven en te vondeling gelegd; het wordt 

 gereduceerd tot potentieel dat zich niet wil verwerkelijken omdat werkelijkheid zonder risico niet mogelijk is." 

(Peter Sloterdijk: Kritiek van de cynische rede, 1983 - p. 541) 

 

“wie inziet dat de kringloop van vervreemding en vlucht ten slotte altijd wordt gesloten door de eigen dood, die 

  moet ook begrijpen dat men de cirkelgang beter andersom kan laten verlopen, via het leven in plaats van de 

  verdoving, via het risico in plaats van de beveiliging, via de belichaming in plaats van de gespletenheid.” 

(Peter Sloterdijk: Kritiek van de cynische rede, 1983 - p. 436) 
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de Verlichting had een nobel streven: meer geluk voor meer individuen door bevrijding & emancipatie 

maar maakt de bescherming van rechten het individu vrijer, autonomer, geëmancipeerder en gelukkiger? 

of maakt het mensen verwender, ego-centrischer, verongelijkter, narcistischer, kleinzeriger en angstiger? 6 

 

in alle culturen hebben mensen manieren ontwikkeld om om te gaan met angst, onzekerheid en leed 

veelal ging het daarbij om het formuleren van een ethiek / levensfilosofie, geschraagd door deugden 

deze deugden moesten het individu sterken in zijn omgang met de ‘dingen des levens’: angst, leed, etc 

de nadruk lag dus op karakter-vorming; niet zozeer op sociaal beleid dat het individu moest beschermen 

een deugdelijk karakter zou de mens weerbaar en veerkrachtig maken, ook in tijden van tegenspoed 

zin & betekenis werden gevonden in individu-overstijgende waarden en verhalen (religie, cultuur) 

de ‘zin van het leven’ en ‘zin in het leven’ werden niet gescheiden: geluk = deugd (eudaimonia) 

 

in de loop der tijd echter zien we dat geluk en de zin van het leven meer geassocieerd worden met bezinning 

Socrates: 'het niet onderzochte leven is het niet waard om geleefd te worden' 

moed maakt plaats voor wijsheid, handelen voor bespiegeling, de vita activa voor vita contemplativa 7 

de ‘zin van het leven’ werd in de loop der tijd, meer en meer een persoonlijke opdracht / zoektocht 

 

in de moderne, egalitaire, democratische samenleving zijn de centrale waarden: vrijheid & gelijkheid 

opvattingen over 'het goede leven' zijn privé, net als geloofsovertuiging, politieke affiliatie, etc 

de scheiding tussen kerk & staat is in die zin ook een scheiding tussen levensfilosofie & ethiek 

levensfilosofie (ideeën over 'het goede leven') is persoonlijk / privé, ethiek heeft betrekking op het publieke 

met die scheiding is 'het heilige' ook verplaatst van het publieke naar het private / persoonlijke 

de vraag is of 'het heilige' (subject-overstijgende) kan bestaan in het louter private / persoonlijke 

 

deze vraag werd door filosofen als Kierkegaard, Nietzsche en de (latere) existentialisten positief beantwoord 

zingeving is juist (en alleen) een taak voor het individu: zingeving is een persoonlijke opdracht 

je leven leiden volgens algemeen geldende normen & waarden is in-authentiek, hypocriet en onecht 

‘worden wie je bent’ vereist het ontdekken / bepalen van je ‘zelf’, door kritische zelf-reflectie en vertwijfeling 

authenticitieit / waarachtigheid veronderstelt persoonlijke keuzes, moed, discipline en aanvaarding van tragiek 

 

het probleem van de moderne mens is dat de moderne maatschappij hem beschermt tegen het lot / het leven 

het in-authentieke, laffe, losbandige leven wordt mogelijk gemaakt en gesanctioneerd door de moderniteit 

door welvaart / escapisme vervreemt de mens van het leven, dat ook gekenmerkt wordt door onzekerheid / leed 

 

 

 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) 8 

 

nihilisme & de dood van God 

 

voor Nietzsche is geluk niet het hoogste goed waar de mens naar streeft 

“Der Mensch strebt nicht nach Glück; nur der Engländer tut das” - Götzen-Dämmerung, 1888 

 

Nietzsche maakt, als een soort culturele psycho-analyticus, een analyse/diagnose van de tijdsgeest 

belofte van de Verlichting was vooruitgang door natuurbeheersing, rationaliteit, ontmythologisering, emancipatie 

in de 2e helft van de 19e eeuw raakt de liberalisering en industrialisering in een stroomversnelling 
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de traditionele gemeenschap (Gemeinschaft) maakt plaats voor de liberale maatschappij (Gesellschaft;Tönnies) 

Nietzsche ziet echter geen Verlichting en vooruitgang, maar vooral desintegratie (der Tolle Mensch) 

de moraal blijft namelijk christelijk en slaafs: plicht (Kant), medelijden (Schopenhauer), utilisme (Bentham, Mill) 

kenmerken: verplichte naastenliefde, zelfverloochening, afkeer van zinnelijkheid, etc 

maar het geloof waar deze waarden uit voortkomen is uitgehold: mensen ‘geloven alleen nog op zondag’ 

 “Waar God heen is?” [...] “Dat zal ik jullie zeggen! Wij hebben hem gedood, jullie en ik! Wij allen zijn zijn 

moordenaars! Maar hoe hebben wij dit gedaan? [...] Wie gaf ons de spons om de hele horizon uit te wissen? 

Wat hebben wij gedaan, toen wij deze aarde van haar zon loskoppelden? In welke richting beweegt zij zich 

nu? In welke richting bewegen wij ons? Weg van alle zonnen? Vallen wij niet aan één stuk door? [...] Dolen 

wij niet als door een oneindig niets? Ademt ons niet de ledige ruimte in het gezicht? [...] God is dood! God 

blijft dood! En wij hebben hem gedood! Hoe zullen wij ons troosten, wij moordenaars aller moordenaars? Het 

heiligste en machtigste, dat de wereld tot dusver bezeten heeft, is onder onze messen verbloed - wie wist dit 

bloed van ons af? [...] Is niet de grootte van deze daad te groot voor ons? Moeten wij niet zelf goden worden, 

om haar ook maar waardig te schijnen? Nooit was er een grotere daad - en wie er ook na ons geboren wordt, 

omwille van deze daad behoort hij tot een hogere geschiedenis dan alle geschiedenis tot dusver geweest is!” 

Hier zweeg de dolle mens [...] "Ik kom te vroeg," zei hij toen, "het is mijn tijd nog niet" “Wat zijn deze kerken 

eigenlijk nog, als ze niet de graven en gedenktekenen Gods zijn?”      (Die Fröhliche Wissenschaft, 1882  &  

Also sprach Zarathustra, 1885) 

 

m.a.w: de christelijke God voldoet niet meer, de mensen hebben hem verwaarloost, dood laten bloeden 

heeft de moderniteit / Verlichting de mens dan dus niet bevrijd en geëmancipeerd? 

bevrijd, ja, van hun meester, en daarmee van hun horizon, hun richtsnoer... maar geëmancipeerd, nee! 

"Vrij noem jij je? Je heersende gedachte wil ik horen! Niet dat je aan een juk bent ontsnapt! Vrij waarvan... 

wat kan Zarathustra dat nou schelen? Helder echter moet mij je blik zeggen: vrij waartoe! Kun je je eigen 

goed en kwaad stellen en je wil boven je hangen als een wet? Kun je de rechter en wreker zijn van deze 

wet?"   (Also sprach Zarathustra, 1885) 

 

nee, meent Nietzsche, de moderne mens kan zichzelf niet de wet stellen, autonoom zijn, zelfbepalend en vrij 

mensen willen hun existentiële twijfel, de fundamentele bestaansonzekerheid toedekken 

mensen zoeken veiligheid, zekerheid en garanties; iets wat ze vroeger in het geloof vonden 

de schijn ervan wordt ze in toenemende mate gegeven door het vooruitgangsgeloof en de moderne maatschappij 

wetenschap, technologie en welvaart vergemakkelijken en veraangenamen het leven (gemak dient de mens) 

een relativistische houding compenseert zo het verlies van God, zin en Waarheid ("waar is de VOC-mentaliteit?") 

het wordt toegedekt door een decadent en nihilistisch optimisme, omdat "het ons immers zo slecht niet gaat" 

waarom nog streven naar de eeuwige rust, als we die eigenlijk al hebben bereikt? 

het geloof heeft plaats moeten maken voor de massa-cultuur en het kleine leven als opium voor het volk 

"Er heerst cosmopolitisme van spijzen, literatuur, kranten, vormen, smaken, landschappen..." 

de moderne mens verliest zichzelf in deze stroom, resulterend in: 

opportunisme, oppervlakkigheid, halfslachtigheid, impulsiviteit, onwaarachtigheid, onverschilligheid, 

zelfgenoegzaamheid, wilszwakte, gebrek aan motivatie en zelfvertrouwen, zelf-verloochening, en zelfverachting 

 

de liberale maatschappij is geen beschaving, het heeft een moraal gericht op ontbinding (door emancipatie) 

het stelt geen nieuwe waarden in plaats van de oude, wat betekent dat men zelf zijn waarden moet scheppen 

maar de moderne mens is als een ontsnapte slaaf: hij heeft zijn ketens afgegooid, maar is nog steeds slaaf 
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hij is weggevlucht van zijn heer, van God los; niet verdwaald, maar dolende, hij is zichzelf kwijt 

hij is niet opgewassen tegen de eisen van het moderne leven, zonder het leven te verloochenen 

dus verloochent hij het leven, en daarmee zich zelf, resulterend in nihilisme, decadentie, devaluatie en verval 

het nihilisme ziet Nietzschej als het grootste gevaar: ontwaarding en verwaarlozing van de hoogste waarden 

 

"Ik zeg jullie: een mens moet chaos in zich hebben om een dansende ster te baren! Er komt een tijd dat de mens 

geen enkele ster meer baren zal. De tijd van de verachtelijkste mens komt, de mens die zichzelf niet meer 

verachten kan. Dat is de Laatste Mens. "Wat is liefde? Wat is scheppen? Wat is verlangen?" zo zal hij vragen. De 

aarde is dan klein geworden, en op die aarde huppelt de Laatste Mens, de mens die alles klein maakt. Zijn 

geslacht is onuitroeibaar, als de aardvlo. De Laatste Mens leeft het allerlangst. 'Wij hebben het geluk 

uitgevonden', zeggen de laatste mensen, en gaan weer zitten op de bank. Ze hebben alle oorden verlaten waar 

het leven hard was, want ze willen knusheid en warmte. [...] Men wordt niet meer arm en niet meer rijk: beide zijn 

te vermoeiend. Wie heeft er nog zin in regeren? Wie heeft er nog zin in gehoorzamen? Beide te vermoeiend. 

Iedereen wil gewoon hetzelfde, iedereen is gelijk. En wie er anders over denkt moet maar naar het gekkenhuis. 

'Vroeger was de hele wereld gek' - zegt de laatste mens met een brave glimlach. Men weet nu wel beter, men 

heeft van alles geleerd over wat er ooit gebeurd is: dus kan men eindeloos spotten over het verleden. [...] 'Wij 

hebben het geluk uitgevonden' zegt de Laatste Mens." (Also sprach Zarathustra, 1885) 

 

 

slavenmoraal & herenmoraal 

 

kantiaanse morele autonomie is een uitvinding van het christendom, om het eigen gedrag een eenheid te geven 

de Griekse, Romeinse en Renaissance waren nobele culturen, in staat om zelf waarden te scheppen 

de joods-christelijke traditie, inclusief de Reformatie en de Verlichting, zijn gebaseerd op ressentiment 

wat is (nog) de waarde van onze waarden? wat is de waarde van 'waarheid'? ze zijn waardeloos (geworden)! 

wat de slaaf 'het kwaad' noemt, noemt de nobele goed: namelijk dat wat levens-bevestigend is 

het tekort van de 'Engelse psychologisten' is dat ze alles vertalen in nut / welzijn (zo ook moraliteit) 

 

Nietzsche's levensfilosofie is een psychologie van het lijden: hij pleit voor een genealogische benadering 

het leven is onzeker, met kansen en risico's, toeval en noodlot, pijn en lust, en eindigend in de dood 

de manier waarop mensen hier mee omgaan condenseert in een moraal, een levenshouding 

wat zegt de moraal die de moderne mens erop nahoudt over deze moderne mens? 

hij ontvouwt zijn visie in Voorbij goed en kwaad (1886), Genealogie der moraal (1887) en De Anti-christ (1888) 

 

door de geschiedenis heen ziet Nietzsche steeds 2 soorten moraal werkzaam: 9 

een herenmoraal en een slavenmoraal   10 

➢  de slavenmoraal  (jodendom, platonisme, christendom) = levensontkennend 11, komt voort uit ressentiment 

    de slaaf neemt geen wraak jegens zijn oppressor, maar denkt in termen van 'de vijand', en rechtvaardigheid 

    maar de relatie schuld  geweten  straf is niet zoals wij denken (straf leidt tot inzicht in de gepleegde zonde) 

    straf is wraak / genoegdoening, maar leidt niet tot betere burgers; in tegendeel: het vervreemdt en verhardt 

    slaafs = rancuneus in het leven staan, zwelgen in ressentiment, slachtoffer zijn, niet handelen maar reageren, 

    jezelf verloochenen door verlossing te zoeken in religie, ideologie, massa-cultuur, amusement, verstrooiing, etc 

➢  de herenmoraal = levensbevestigend 

    onbevangen en vitaal in het leven staan, de bestaansonzekerheid niet toedekkend, de wil om jezelf vormen, 

    je te trainen in waarachtig leven, waarden als zelf-respect, voornaamheid en moed hoog in het vaandel hebben 

    de nobele kent geen kwaad, maar alleen 'slecht' in de zin van waardeloos, klein, minderwaardig 
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net als bij de Grieken zijn voor Nietzsche het goede en het schone niet strikt gescheiden 

de nobele is evenmin 'verantwoordelijk voor zijn daden' als de leeuw dat is voor zijn carnivoor-zijn 

Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik  is een analyse van de Griekse tragedie 

de Griekse tragedie is een balans tussen enerzijds de rouw om de eindigheid en zinloosheid van het leven, 

anderzijds de zin & de moed om het te leven, ongeacht de onvermijdelijke risico's en pijn 

de Griekse mythologie spiegelt ons geen beter leven in het hiernamaals voor: zwaartepunt van het leven = nu 

de pre-socratische zin van het leven is tevens de tragiek (zinloosheid) ervan: zie de mythe van Sysifus 12 

dit verandert met Hellinistische filosofie na Socrates, waarna de nadruk ligt op ethiek en deugden 

"Socrates was een misverstand; de gehele verbeteringsmoraal, ook de christelijke, was een misverstand…" 

het christendom intensiveerde de achterdocht jegens het aardse, het lichamelijke, en het sensuele 

daarvoor in de plaats kwam de nadruk op het bovenzinnelijke, het rationele, het goddelijke 

maar volgens Nietzsche gaat het hierbij niet om waarheid versus schijn, maar om troost versus angst 

rede, religie en kunst openbaren niet de waarheid, maar verhullen haar; stileren haar met de troost 

verhullen de oneindigheid en zinloosheid van het heelal en de geschiedenis, de eindigheid van het leven 

 

 

de Hinterweltler 

 

door Plato en het christendom wordt de mens een 2e wereld voorgespiegeld: Waarheid = perfectie & permanentie 

de enige weg om tot die Waarheid te komen is de rede: filosofie en wetenschap werden serieus, te serieus 

in het christendom (= "platonisme voor het volk") werd onvoorwaardelijke overgave aan deze 2e wereld geëist 

"De christelijke kerk heeft niets onberoerd gelaten met haar verwoestingen, zij heeft van elke waarde 

 een onwaarde, van elke waarheid een leugen, van elke rechtschapenheid een zielsgemeenheid gemaakt" 

 

de geschiedenis van geloof en de rede zijn een geschiedenis van een tragische verwarring van middel en doel 

religie en rede zijn middelen met als eigenlijk doel het leven te dienen, niet om "de Waarheid" te dienen 

maar steeds meer zijn religie en rede, God en Waarheid, opgevat als doel op zich, 

en het leven is steeds meer een middel geworden om het morele en het Ware te dienen 

deze karaktertrek maakte het mogelijk dat christendom en platonisme zo goed verzoenbaar waren 

beide doen ze "dit leven" in "deze werkelijkheid" af als schijn (eindig, contingent, imperfect) 

en stellen daar een "Ware Wereld" van perfectie en permanentie tegenover, of achter 

"[...] blijf de aarde trouw en gelooft niet degenen die u van bovenaardse verwachtingen spreken! 

        Gifmengers zijn zij [...] Levensverachters [...]"  (Also sprach Zarathustra) 

 

Nietzsche hekelt de Hinterweltler, de profeet van de "Ware wereld" (Plato, het christendom) 

er is geen "Waarheid", er zijn slechts perspectieven op "de werkelijkheid" (perspectivisme) 

en deze perspectieven (relatieve waarheden) zijn voortdurend met elkaar in strijd om hun gelijk 

maar i.p.v. strijd propageert het christendom eenheid & vrede, met nederigheid, medelijden, vergeving als deugd 

strijd en spanning zijn taboe: vergeving & harmonie de norm (de andere wang toekeren) 

 

Nietzsche stelt daar tegenover: zonder strijd geen werkelijkheid, alle werkelijkheid is "wil tot macht" 

wanneer er niet meer wordt gestreden, is er alleen nog maar de verstarring en ontbinding van de dood 

een samenleving leeft slechts zolang ze een strijd van opvattingen en visies laat zien: 

➢  God bestaat slechts zolang er over Hem gestreden wordt 

➢  een mens is slechts een levende werkelijkheid als hij ook in zichzelf de strijd van mogelijkheden laat bestaan 
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omkering van het platonisme 

 

de Europese cultuur is apollinisch, terwijl het dyonisische essentieel is voor een vitale balans 

met de Verlichting werd het niet beter, pas de Romantiek bracht de natuur weer in beeld 

het dionysische (roes, instinct, passie, drift, wil) staat tot het apollinische (bezinning, rede, 

soberheid, verhouding, verfijning, nuance) als de Romantiek (Sturm und Drang) tot de Verlichting 

Nietzsche wilde de spanning tussen het apollinische en het dionysische terugbrengen in de cultuur 

 

in de jaren '80 (van de 19e eeuw) karakteriseert Nietzsche zijn werk als omgekeerd platonisme 

omkering van het platoons/christelijke denken betekent een her-ijking van waarden (Umwertung aller Werte) 

d.w.z. het humanisme van het christendom, de Verlichting en de liberale samenleving te boven komen 

tegenover het passief nihilisme van de moderne mens, stelt Nietzsche het actief nihilisme 

"God is dood!", en daarmee ook "de Waarheid" en "de mens" van het christendom, humanisme en moderniteit 

wie de dood van God uitspreekt, erkent de leegte, en neemt afstand van het laffe leven van de laatste mens 

 

 

de Übermensch & Wille zur Macht 

"Ik leer jullie over de Übermensch [...] de mens is iets dat overwonnen moet worden [...] 

  de mens is geen doel maar een brug" (Zarathustra) 

 

de behoefte aan een betere wereld vloeit uitsluitend voort uit het onvermogen om te leven in het hier en nu 

christelijk en platoons dualisme zijn slaven-moraal voor bange mensen: slaven, kudde-dieren 

"angst schept goden", en hun "Gij zult!" creëert schuld & slecht geweten (Freud: über-ich): slavenmoraal 

 

de mens moet zichzelf overtreffen en vrijkomen van de slaaf: niet zijn zwakheden cultiveren maar zijn kracht 

niet begaan zijn met anderen uit plicht, door voorschriften, maar zijn eigen waarden scheppen 

de mens moet zich bevrijden van de slavenmoraal en een (aristocratische) Herrenmoral nastreven: 

d.w.z. een moraal van levensaffirmatie en van overwinning van tegenslagen: van het leven als wil tot macht 

Wille zur Macht = de dionysische bevestiging van de levenswil, het streven "voorbij goed & kwaad" 

de Übermensch heeft afgerekend met dogmatisme: de Waarheid, religie, metafysica, hoop, etc 

 

maar men heeft een horizon (focus) nodig om te kunnen scheppen, dus moet men zijn eigen horizon scheppen 

dat betekent in de 1e plaats: in het reine komen met jezelf: wie ben je? wat wil je? waar sta je? 

dus i.p.v. de vraag "wat is de zin van het leven?" moet de vraag luiden "wat is de zin van mijn leven?" 

dus: ontdekken en omarmen van je levenslot, maar zonder fatalisme: amor fati (heb je lot lief) 

 

onschuld van het worden = leef alsof je leven zich eindeloos zal herhalen - en betreur niets 

als een spelend kind: spontaan, creatief, onschuldig, argeloos, vrij, in staat om te schenken, om te vergeten, 

en steeds opnieuw te beginnen, zonder rancune (Don Quichotte), maar met een lach... gevaar lopen, 

risico nemen, onvoorwaardelijk "ja!" zeggen tegen het leven zoals het is, zonder uitvluchten, zonder excuus 

 

Nietzsche is een filosoof van de argwaan, maar ook van de vrolijke wetenschap 

hij wil enerzijds ontmaskeren, anderzijds inspireren en aanmoedigen om zelf waardescheppend te leven, 

om jezelf uitvinden, om te ontdekken en te worden wie je eigenlijk zelf bent (levenskunst) 

een bevrijding, maar tevens een opdracht... 
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1  volledige titel: Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 

    oftewel: Encyclopedie of beargumenteerd woordenboek van de wetenschappen, kunsten en beroepen 

    de eerste 28 delen werden in Frankrijk gepubliceerd tussen 1751 en 1772 

    tussen 1776 en 1780 verscheen een omvangrijk supplement (Supplément à l'Encyclopédie) uit vier delen 

 
2  John Stuart Mill zal later een kwalitatieve benadering propageren 
 
3  op basis van zijn greatest-happiness principle pleitte Bentham voor: 

-    politieke en economische vrijheid (liberalisme) 

-    scheiding van kerk en staat 

-    afschaffing van de slavernij, de doodstraf en lijfstraffen (ook voor kinderen) 

-    vrijheid van meningsuiting 

-    gelijke rechten voor vrouwen & het recht op echtscheiding 

-    decriminalisatie van homosexualiteit 

-    dierenrechten 
 
4  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 
 
5  iemand's identiteit wordt in een wij-cultuur bepaald door afkomst (stam, clan, familie), sexe, religieuze denominatie 
    de van oorsprong Somalische Ayaan Hirsi Ali verklaarde haar volledige naam Ayaan Hirsi Magan Isse Guleid Ali Wai’ays 
    Muhammad Ali Umar Osman Mahamud: "ik ben Ayaan, de dochter van Hirsi, die de zoon is van Magan, de zoon van Isse, 
    de zoon van Guleid, die de zoon was van Ali, die de zoon was van Wai’ays, zoon van…" etc 
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6   Damiaan Denys: 'Nederland is een angstmaatschappij, een bang land dat alles onder controle wil houden’ (2014): 

“Twee jaar geleden stortte tijdens het Belgische Pukkelpop een tent in door een windhoos, met twee doden als gevolg. De 

reactie in de Belgische media: een verschrikkelijke ramp, maar niets aan te doen. In Nederland was het: wie heeft die tent daar 

eigenlijk geplaatst, was er wel een commissie van toezicht? Er werd meteen een schuldige gezocht, dat vind ik een typisch 

Nederlandse reflex. Overal waar iets misgaat, wordt zeer defensief geregeerd, vanuit angst. [...] angst voor ebola en terrorisme, 

voor mobieltjes en drones, voor koolhydraten en suikers, voor vaccins tegen baarmoederhalskanker en CO2-opslag in de grond. 

‘Nederland reageert wel heel overspannen op situaties van controleverlies, maar het is ook een Europees fenomeen. [...] We 

zijn bereid veel vrijheid in te leveren voor de illusie van controle. […] ‘In deze tijd zien we controle over onszelf en de wereld als 

het hoogste ideaal. Een deugdzaam leven is een beheerst leven. [...] Hoe meer je gericht bent op controle, hoe meer je de 

wereld vanuit angst beziet, want veel dingen zijn in essentie oncontroleerbaar, en angst al helemaal. […] Vroeger kon je de 

dingen eenvoudigweg niet controleren. [...] Tegenwoordig maken voorspelbaarheid en controle religie minder relevant, we 

hebben er geen nood aan. We zullen het leven wel reguleren via een iPad die ons zegt in welke buurt is ingebroken. […] 

Technologische ontwikkeling schept meer controlemogelijkheden, maar onze behoefte aan controle neemt er ook door toe. [...] 

We zouden ons moeten bekwamen flexibel met dingen om te gaan. Maar wij doen het omgekeerde: wij zoeken de 

voorspelbaarheid. [...] We koesteren continuïteit en veiligheid terwijl het ons tot kleine kinderen maakt, mentaal niet weerbaar. 

[…] Angst verkoopt. [...] Journalistiek moet tegenwoordig onmiddellijk relevant zijn, je moet meteen willen luisteren. En het brein 

werkt nu eenmaal zo [...] Ook de reclamewereld gebruikt dat principe.[...] Angst is een product geworden. […] Geen enkele 

angst is reëel. Je hebt angst en vrees. Vrees is gericht op een object, zoals een leeuw of een grote hoogte of een terrorist. Je 

bent er bang voor, maar je kunt je ertoe verhouden door erover na te denken of het uit de weg te gaan. Angst is een heel andere 

emotie: het object ontbreekt, het is puur een gevoel voor iets naars dat zou kunnen gebeuren. Angst komt voort uit je eigen 

verbeelding. […] Hoe fantasierijker een persoon, hoe angstiger. Angst krijgt nauwelijks kans bij een heel saaie, calculerende 

boekhouder. Al is er weinig voor nodig om angst te doen oplaaien. Kijk maar naar het incident van de Damschreeuwer tijdens de 

Dodenherdenking in 2010. Tienduizenden mensen staan op de Dam, één meneer begint te roepen, en al die mensen beginnen 

te lopen uit angst dat er iets vreselijks gaat gebeuren. Het effect van de angst was enorm: 63 gewonden. Dat is puur het werk 

van de verbeelding. […] Ik geloof niet dat stoornissen sterk bepaald worden door culturele aspecten, maar merk wel dat we als 

maatschappij iets te snel ziek of abnormaal noemen. [...] Psychische problematiek wordt veel te snel vervat in medicalisering en 

psychiatrie, een manier om er meer controle over te houden, zeker ook door de zorgverzekeraar. We accepteren geen lijden 

meer, dat is ons onvermogen. […] Ik vind het gek dat we zo weinig bang zijn voor al die camera’s, want de realiteit is dat we 

voortdurend in de gaten worden gehouden; blijkbaar stoort die privacy-inbreuk ons niet. Voor terrorisme zijn we dan weer 

doodsbang, terwijl de kans om eraan te overlijden een miljoen keer kleiner is dan bij een auto-ongeluk. Het is een 

verbeeldingskwestie. […] Als je angst voelt, moet je er niet voor weglopen. Ga bij jezelf na: waarom ben ik angstig? Eigenlijk 

zouden we angst als teken moeten zien dat we de essentie van ons leven naderen, dat we écht worden uitgedaagd omdat we in 

een nieuwe situatie geraken waarover we geen controle hebben. […] Wanneer angst optreedt, word je geconfronteerd met iets 

buiten jezelf. Je merkt dat de wereld groter is, dat de mogelijkheden oneindig zijn. Kan ik dat wel? Geef ik mijn zekerheden niet 

op? We kunnen niet goed omgaan met vrijheid. Om die vrijheid te dempen en te structureren, hebben we wetenschap en religie 

uitgevonden. Maar angst is juist het deurtje dat ons de vrijheid toont. […] Een essentieel onderdeel van het leven is falen. [...] 

Laat je uitdagen door de belemmeringen in je leven om naar kansen te zoeken. [...] Je wordt gevormd door hetgeen zich van 

buiten aandient. De mens heeft nood aan externe prikkels. Ga die niet uit de weg door angst.” 

 
7  Hannah Arendt: The Human Condition, 1958 
 
8  1844  geboren zoon van een Lutherse dominee 

    1869  benoemd tot hoogleraar klassieke filologie 

    1869-1876 Schopenhauer / Wagner / kunst / tragedie / romantiek 

    1872-1874 Die Geburt der Tragödie / Über Wahrheit und Lüge / Vom Nutzen und Nachtheil der Historie 

    1877-1882 breuk met Wagner / verwerping van Schopenhauer's Weltschmerz (tranendal) 

i.p.v. de tragedie & kunst -> positivisme / wetenschap / Voltaire (Verlichting vs. geloof) 

    1881-1889 Morgenröte / Die fröhliche Wissenschaft / Also sprach Zarathustra / Jenseits von Gut und Böse / 

Zur Genealogie der Moral / Der Antichrist / Ecce Homo / Nietzsche contra Wagner / Wille zur Macht 
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    1889  volledige mentale instorting; tot zijn dood verzorgd door zijn moeder en zus Elisabeth 

de brieven die hij nog schreef ondertekende hij met: "de gekruizigde" 

    1900  zijn zus Elisabeth (anti-semitisch & nationalistisch) beheert (en 'corrigeert') zijn werk 

 
9   het gaat hierbij niet over een onderscheid tussen mensen op basis van afkomst (aristocratie versus het volk) 

    het gaat Nietzsche om de keuzes die mensen maken: de slaaf zit in iedereen 

    de moderne mens wordt (nog) gekenmerkt door een slavenmoraal: weglopen voor de eigen verantwoordelijkheid 

    maar de moderne tijd vraagt om een herenmoraal: men moet zijn eigen leven richting geven, zijn eigen waarden scheppen 

 
10 "Er is herenmoraal en slavenmoraal [...] De voorname mens zondert de wezens van zich af waarin het tegendeel van die 

verheven, trotse inhouden tot uiting komt: hij veracht hen. [...] Veracht wordt de laffe, angstige, kleinmoedige, geborneerd om 

nuttigheid bezorgde mens; en ook de wantrouwige met zijn bevangen blik, de zich vernederende, het hondse type mens dat zich 

laat mishandelen, de bedelende flikflooier en vooral de leugenaar; in hun hart geloven alle aristocraten dat het gewone volk 

leugenachtig is. 'Wij waarachtigen', zo noemden zich de edelen in het oude Griekenland. [...] De mens van het voorname type is 

voor zijn gevoel  zelf  waardebepalend, hij heeft geen goedkeuring nodig, [...] hij is waardenscheppend. [...] Op de voorgrond 

staat het gevoel van overvloed, van macht die wil overstromen, het geluk van de hoogspanning, het bewustzijn van een rijkdom 

die zou willen schenken en afstaan; ook de voorname mens helpt de ongelukkige, niet of bijna niet uit medelijden, maar meer uit 

een drang die door de overstromende macht wordt veroorzaakt. De voorname mens eert in zichzelf de machtige én degene die 

macht over zichzelf heeft, die weet te spreken en te zwijgen, die met genoegen strengheid en hardheid jegens zichzelf betracht 

[...] Voorname, dappere mensen die zo denken staan het verst af van de moraal die juist in medelijden [...] of onbaatzuchtigheid 

een blijk van moraliteit ziet [...] Het zijn de machtigen die kunnen bewonderen, het is hun kunst, hun terrein waar ze hun 

uitvindingen doen. Diepe eerbied voor ouderdom en traditie [...]; en als omgekeerd de mensen met 'moderne ideeën' bijna 

instinctief aan ‘vooruitgang' en 'de toekomst' geloven en steeds meer tekortschieten in achting voor de ouderdom, verraadt  

zich daarin al voldoende de weinig voorname oorsprong van deze 'ideeën'. [...]  

Anders is het gesteld met het tweede type moraal, de slavenmoraal. Indien de overweldigde, verdrukte, lijdende, onvrije, 

onzelfverzekerde en vermoeide mensen gaan moraliseren: wat zal dan de gemeenschappelijke noemer van hun morele 

waardeschattingen zijn? Waarschijnlijk zal er een pessimistische argwaan tegen de gehele situatie van de mens in tot 

uitdrukking komen, misschien een veroordeling van de mens met inbegrip van zijn situatie. Het oog van de slaaf beziet de 

deugden van de machtigen met afgunst: hij heeft scepsis en wantrouwen [...]. Omgekeerd worden die eigenschappen te 

voorschijn gehaald en met licht overgoten, die ertoe dienen de lijdenden het bestaan te verlichten: hier komen het medelijden, 

de gedienstige, hulpvaardige hand, het warme hart, het geduld, de vlijt, de deemoed, de vriendelijkheid tot eer en aanzien - , 

want dat zijn hier de nuttigste eigenschappen en bijna de enige middelen om de druk van het bestaan te verdragen. De 

slavenmoraal is in essentie een nuttigheidsmoraal. Dit is de ontstaansbron van die vermaarde tegenstelling tussen 'goed' en 

'kwaad' [...] binnen de denktrant der slaven [is de goede] de ongevaarlijke mens: hij is goedig, gemakkelijk te bedriegen, een 

beetje dom wellicht, een brave burger. Overal waar de slavenmoraal terrein wint, vertoont de taal de neiging de woorden 'goed' 

en 'dom' tot elkaar te laten naderen." (Jenseits von Gut und Böse, boek IX , 260) 

 
11   slavenmoraal is rancune en ressentiment jegens (de macht en het leven van) de heersende klasse 

"Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, 

tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden." [Efeziërs 6:12] 

 
12  Sisyphos daagde de goden uit, die Thanatos (de Dood) op hem afstuurden. Sisyphos wist Thanatos vast te binden. Ares 

bevrijdde hem pas dagen later, zodat er al die tijd niemand op Aarde stierf: (onsterflijkheid). Sisyphos werd door de goden 

gesommeerd te sterven, maar gaf zijn vrouw opdracht hem niet te begraven, en geen muntje onder de tong te leggen, zodat hij 

niet veerman Charon kon betalen om de Styx over te varen. Aangekomen in de onderwereld klaagde hij bij Hades over 

nalatigheid van zijn vrouw, die hem terug stuurde om de rituelen af te handelen. Sisyphos wilde niet terugkeren en besloot nog 

een tijd door te leven. Tenslotte werd hij veroordeeld een zwaar rotsblok tegen een steile berg op te duwen, dat echter telkens 

van de top weer in de diepte rolde waardoor hij gedoemd was. 

 


