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Woord vooraf 

Toen ik in het keuzevak ‘filosofie’ op de middelbare school in een nog onhandige bewoording 

opschreef dat ‘duurzaam geluk een illusie is en dat naar geluk streven daarom een juistere benaming 

zou zijn van ‘het doel’ van de mens’, had men het al kunnen voorspellen: dat wordt een Schopenhauer 

fan. En inderdaad, de verscheidene kennismakingen met deze filosoof doorheen de bachelorjaren die 

hierop volgden, hebben mijn interesse in Schopenhauer opgewekt en versterkt. Terwijl ik vertrouwder 

geraakte met de metafysica en esthetica van deze filosoof, bleef zijn ethiek voor mij nog grotendeels 

onbekend terrein. De masterproef heb ik dan ook opgevat als de ideale gelegenheid om mij ook hierin 

verder te verdiepen. 

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om enkele mensen te bedanken. In de eerste plaats 

bedankt aan de promotor van deze masterproef, die mijn liefde voor Schopenhauer deelt: Prof. Dr. 

Bart Vandenbeele. De literatuurtips, eerlijke kritieken en gesprekken werden oprecht gewaardeerd. 

Verder ook bedankt aan mijn moeder, die bereid was haar kostbare tijd te spenderen aan het nalezen 

van onderstaande masterproef. Eveneens bedankt aan Hanne die ook enkele passages doornam ter 

correctie. De lezers zullen kunnen oordelen of deze twee hun werk goed gedaan hebben. Daarnaast 

eveneens bedankt aan mijn broer voor de hulp in verband met computeraangelegenheden. Tenslotte 

wil ik ook Schopenhauer en mezelf bedanken voor de interessante dialogen. 
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Inleiding 

Arthur Schopenhauer is een zeer boeiend auteur wiens invloed ver reikt, zowel binnen als buiten het 

domein van de wijsbegeerte. We merken echter op dat Schopenhauers ethiek een minder populair 

thema lijkt te zijn onder filosofen, toch wanneer we dit contrasteren met bijvoorbeeld zijn metafysica. 

De scriptie die de lezers in handen hebben, kan gezien worden als een poging de interesse voor 

Schopenhauers ethiek, en in het bijzonder voor zijn geschriften over medelijden, nieuw leven in te 

blazen. 

Terwijl Schopenhauers oeuvre niet zo uitgebreid is als dat van enkele van zijn collega-filosofen, hoeft 

dit niet te betekenen dat hij niet veel – laat staan niets interessants – te vertellen heeft, integendeel. 

Het is een kunst veel te zeggen in weinig woorden; we menen dat Schopenhauer die kunst beheerst. 

Dit uit zich onder andere in zijn schrijven over de ethiek, waarin hij veel en diverse onderwerpen 

behandelt. Aangezien het onmogelijk is om al deze onderwerpen te behandelen één masterscriptie, 

selecteren wij er enkele. Specifiek gaan we in deze scriptie vooreerst dieper in op Schopenhauers 

denken over medelijden, dat voornamelijk terug te vinden is in zijn essay over de grondslag van de 

moraal, Dat ben jij. Daarnaast bestuderen we eveneens twee andere figuren, die een grote rol spelen 

in Schopenhauers laatste boeken van de twee volumes van zijn hoofdwerk De wereld als wil en 

voorstelling, met name de asceet en de heilige. Dit laat ons toe om Schopenhauers essay te plaatsten 

binnen zijn bredere ethiek en biedt mogelijks extra inzichten in zijn medelijdenconcept.  

We zien het aldus als onze taak om na te gaan hoe Schopenhauer medelijden precies opvat en – 

minstens even interessant – hoe hij het waardeert. Wat is medelijden precies? Waarin moeten we het 

verschil tussen egoïsme en medelijden situeren? Is lijden een noodzakelijke voorwaarde voor 

medelijden? Waarin ligt het verschil, maar ook welke gelijkenissen zijn er op te merken, tussen 

medelijdenden, asceten en heiligen? Over welk soort inzicht lijken medelijdenden te beschikken en 

welke rol speelt dit in Schopenhauers ethiek? In onze poging een antwoord te formuleren op deze en 

andere vragen, hopen we eveneens enkele misverstanden die de ronde doen in verband met 

Schopenhauers ethiek, uit de weg te ruimen. 
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Uiteraard heeft deze scriptie niet tot doel louter Schopenhauers opvattingen te recapituleren en de 

lezers van een mooie of handige samenvatting van onder andere diens medelijdenethiek te voorzien. 

Hoewel een zekere synopsis noodzakelijk is opdat lezers die minder bekend zijn met het werk van deze 

filosoof eveneens al onze argumentaties kunnen volgen, maar eveneens aangezien elke lezing een 

interpretatie is en het dus belangrijk is dat duidelijk wordt gesteld hoe wij in deze scriptie bepaalde 

begrippen uit Schopenhauers ethiek opvatten, blijft deze thesis hier niet toe beperkt. Er duiken 

verscheidene kritieken en nuanceringen op, waarin we tevens verwijzen naar argumenten van andere 

auteurs. Ook deze laatste worden uiteraard niet gewoon overgenomen, maar waar nodig op hun beurt 

bekritiseerd. Enkele van deze auteurs die de lezers mogen verwachten tegen te komen in deze scriptie 

zijn David Cartwright, Bart Vandenabeele en Christopher Janaway. Ook van Friedrich Nietzsche zullen 

we bepaalde argumentaties (zoals weergegeven door Martha Nussbaum) aanhalen.  

Omdat een inhoudstafel niet altijd veelzeggend is en om de lezers alvast enig idee te geven van wat zij 

kunnen verwachten, geven we de algemene opbouw van deze scriptie weer. Zoals gezegd starten we 

met een noodzakelijke, doch korte weergave van de argumentatieve structuur van Schopenhauers 

essay over de grondslag van de moraal. Onze focus ligt hier, net als in de aansluitende weergave van 

enkele kernbegrippen uit dit essay, op deze grondslag: medelijden. Vervolgens gaan we dieper in op 

Nietzsches kritiek op medelijden. Naast het feit dat deze opmerkingen op zichzelf genomen bijzonder 

interessant zijn, menen we dat ze eerst en vooral een handig instrument zijn om Schopenhauers 

medelijdenconcept vanuit verschillende hoeken te belichten. We onderzoeken achtereenvolgens de 

zes kritieken op medelijden die Martha Nussbaum meent te kunnen onderscheiden bij Nietzsche. 

Doorheen deze passages worden reeds verschillende thema’s aangeraakt die in het verdere verloop 

van deze thesis opnieuw zullen opduiken, zoals medelijden als egoïsme, de morele waarde van een 

handeling, inzicht en medelijden... Na deze zes kritieken te hebben aangegeven en – hoewel we de 

lezers daar uiteraard zelf over laten oordelen – succesvol weerlegd te hebben, volgen enkele 

besluitende opmerkingen omtrent Schopenhauers en Nietzsches beeld van wat medelijden al dan niet 

inhoudt.  

Het eerste deel van deze masterproef wordt tenslotte afgesloten met twee passages: over Mitfreude 

en – opnieuw – egoïsme. In deze eerste paragraaf gaan we in op de vraag waarom Schopenhauer 

Mitleid en niet bijvoorbeeld Mitfreude als grondslag van de moraal aanduidt, en of lijden een 

noodzakelijke voorwaarde is voor medelijden. De tweede passage handelt, na een kort intermezzo 

over zelfmedelijden, over de vraag of medelijdenden niet in de grond egoïstisch handelen, aangezien 

hun handelen het verschil tussen henzelf en anderen als opgeheven verklaart.  

Het tweede deel van deze scriptie gaat over de asceet en de heilige en hun relatie tot de medelijdende. 

Om ten volle te begrijpen wat Schopenhauer onder ascese en heiligheid verstaat, moeten we dieper 
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ingaan op twee ‘houdingen’ ten aanzien van de wil: beaming en negatie. Daarmee samenhangend 

komen thema’s zoals het leven, de dood, zelfdoding en geluk aan bod. We pogen duidelijk te maken 

waarom we zolang we de wil beamen, niet tot een ware verlossing van het lijden kunnen komen. Ook 

over wat deze verlossing dan wel inhoudt en hoe we ertoe kunnen komen de wil te ontkennen, volgen 

enkele interessante opmerkingen en bedenkingen. Aangezien we een thesis schrijven in de 

wijsbegeerte gaan we, alvorens de andere protagonisten samen te brengen, kort in op de betekenis 

van de filosoof en diens verhouding tot de verlossing. Wanneer de lezers zover gevorderd zijn in deze 

scriptie, kunnen we hen het antwoord op enkele vragen die de voorgaande hoofdstukken opriepen, 

niet langer schuldig blijven. We gaan dan ook onder andere in op de relatie tussen medelijdenden, 

heiligen en asceten en bieden een diepgaandere bespreking van het inzicht dat in zekere zin bij alle 

drie aanwezig lijkt te zijn. Naar het einde van deze scriptie toe komen we nog een laatste maal terug 

op egoïsme, dit keer niet in verband met de medelijdende, maar met de heilige en de asceet en ronden 

we de bespreking van de relatie tussen Schopenhauers opvattingen omtrent medelijden en zijn 

bredere ethiek af. 

Met de voorgaande inleiding hopen we de lezers warm gemaakt te hebben om deze pagina om te slaan 

en zich te laten onderdompelen in Schopenhauers medelijdenconcept en bredere ethiek.  
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Deel 1  

Schopenhauer en medelijden 

1.1 Schopenhauers essay: een korte inleiding 

Om te begrijpen wat Schopenhauer onder medelijden verstaat, is het zinvol vooreerst de rol die 

medelijden speelt in zijn essay over de grondslag van de moraal, Dat ben jij, te duiden. Schopenhauer 

schreef dit essay naar aanleiding van een prijsvraag van de Koninklijke Deense Academie van 

Wetenschappen. In tegenstelling tot De vrijheid van de wil, Schopenhauers antwoord op een prijsvraag 

van de Koninklijke Noorse Academie van Wetenschappen, werd Dat ben jij niet bekroond, wat onder 

andere te wijten kan zijn aan de vele ‘scheldpartijen’ voornamelijk gericht aan enkele van zijn 

tijdgenoten, die in dit werk opduiken (Schopenhauer, 2010a, pp. 3, 9). Desondanks bevat Dat ben jij 

eveneens zeer originele inzichten en vormt het een compacte samenvatting1 voor wie inzicht wil 

krijgen in Schopenhauers ‘narrow ethics’2. Wat volgt is een korte introductie en uiteenzetting van de 

structuur en van enkele belangrijke begrippen uit Dat ben jij, zodanig dat we deze, wanneer we er in 

het vervolg van deze scriptie dieper op ingaan en er mogelijke kritieken op formuleren, als gekend 

kunnen veronderstellen. 

 

                                                      

1 Veel van wat aan bod komt in Dat ben jij, kunnen we uiteraard ook, dan wel in een meer versplinterde vorm, terugvinden 

in Schopenhauers hoofdwerk De wereld als wil en voorstelling en in Parerga en Paralipomena. 

2 Met ‘narrow ethics’ verwijzen we naar de combinatie van Schopenhauers gedachtegoed uit de twee eerder vermelde essays. 

Zijn bredere ethiek kan dan opgevat worden als zijn ideeën over de dood, de eeuwige rechtvaardigheid, de metafysica van 

seksuele liefde, ascetisme, ware verlossing en dergelijke (Cartwright, 1999, pp. 252–254). Deze termen zijn niet uit de lucht 

gegrepen, ook Schopenhauer verwijst naar de thema’s behandeld in zijn essays met ‘moraal in engere zin’ (Schopenhauer, 

Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, p. 1165). Naar het einde van deze thesis toe, wanneer de engere en brede ethiek 

(gedeeltelijk) aan bod gekomen zijn, gaan we in op de compatibiliteit ervan. 
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Na een grondige kritiek op Kants (principe en) fundament van de ethiek, start Schopenhauer zelf met 

een onderbouwing van de ethiek. Zoals hij reeds duidelijk maakt in deze bekritisering – die niet alleen 

de brede divan waar de moraal zich al te gemakkelijk op neervlijde, vandaan moet trekken, maar 

Schopenhauer ook toelaat reeds enkele zaken aan te geven cruciaal voor dergelijke onderbouwing3 –, 

weigert Schopenhauer een toevlucht te nemen tot al te gekunstelde, abstracte fundamenten, ook wel 

‘a-priorische zeepbellen’ genoemd (Schopenhauer, 2010a, pp. 19–20, 91–92, 101). De taak van de 

filosoof (hier specifiek de ethicus) is het duiden, verklaren en tot hun diepste oorzaak herleiden van de 

in moreel opzicht zeer verschillende handelswijzen van mensen (Schopenhauer, 2010a, p. 101). 

Filosofen dienen niet aan te geven hoe mensen moeten handelen (zoals al te vaak gebeurt bij 

theologisch gegronde moralen), maar hoe ze effectief handelen4. Schopenhauer ziet het dan ook als 

zijn taak om vooreerst te onderzoeken of er überhaupt handelingen bestaan waaraan we een 

onvervalste morele5 waarde mogen toeschrijven, met name (volgens Schopenhauer): daden van 

vrijwillige rechtvaardigheid, zuivere mensenliefde en onvervalste edelmoedigheid (Schopenhauer, 

2010a, p. 101). Nadien mogen deze daden opgevat worden als gegeven fenomenen die een verklaring 

vereisen, eveneens de opdracht van de ethicus. Voor Schopenhauer vormt het antwoord op de 

(prijs)vraag naar het fundament van de moraal, inzicht in de ‘diepste oorzaak’ van de moraliteit, dit is: 

de drijfveer onderliggend aan de reeds als zodanig erkende morele handelingen en de ontvankelijkheid  

 

                                                      

3 Omdat tegenstellingen licht op elkaar werpen, zal de kritiek op Kants onderbouwing van de moraal de beste voorbereiding 

en handleiding, om niet te zeggen de kortste weg naar die van mij zijn, omdat die op de beslissende punten diametraal 

tegenover die van Kant staat (Schopenhauer, 2010a, p. 19). Kant staat met zijn niet-empirisch, prescriptieve morele wetten 

die categorisch bindend zijn tegenover Schopenhauers empirische, voluntaristische, descriptieve deugdenethiek. Verder 

verwijt Schopenhauer Kant onder andere de verwatering van het onderscheid tussen principe en fundament en vindt diens 

onderbouwing te rationalistisch en te theologisch (Cartwright, 1999, pp. 261–264; Lauxtermann, 2000, p. 149–153,170; 

Schopenhauer, 2010a, p. 42). Voor een goede samenvatting van de precieze kritiek van Schopenhauers op Kant in Dat ben jij 

verwijzen we naar Cartwrights Schopenhauer’s Narrower Sense of Morality en Lauxtermanns Schopenhauer's broken world-

view. 

4 Schopenhauer 's ethical theory is purely descriptive. Rather than prescribing what we ought to do, how we ought to do it, 

and the moral ideals we should adopt for a good life, his ethics is designed to answer the question, "What moves individuals 

to perform actions of a particular moral value?" (Cartwright, 1988, p. 560). Hoewel ook Schopenhauer zelf benadrukt louter 

te willen vaststellen en verklaren, stellen verschillende auteurs de vraag of hij er effectief in slaagt zich tot beschrijvingen en 

verklaringen te beperken. Verder in deze thesis komen we hierop terug en formuleren we eveneens een antwoord op deze 

vraag. 

5 In deze thesis wordt, net zoals in Dat ben jij, met ‘een morele handeling’ ‘ een handeling met een positieve morele waarde’ 

bedoeld. ‘Moreel’ staat in deze context niet alleen tegenover ‘amoreel’, maar eveneens tegenover ‘immoreel’. 
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hiervoor.  

 

Het fundament van de moraal dat volgens mijn methode wordt gevonden, heeft de ervaring 

 aan zijn kant, een ervaring die er elke dag, elk uur het stille getuigenis van aflegt 

 (Schopenhauer, 2010a, p. 102). 

 Zolang de ethiek niet kan bogen op zo’n fundament, kan ze weliswaar in de collegezalen 

 rondparaderen en stof tot discussie leveren, maar het werkelijke leven zal haar dan 

 logenstraffen (Schopenhauer, 2010a, p. 92) 

 

Zoals hij herhaaldelijk benadrukt, is de meest gepaste methode om een antwoord op de prijsvraag te 

bieden, een empirische: de ethicus die geen luchtkastelen wil bouwen, steunt op wat feitelijk en 

aantoonbaar voorhanden is, vertrekt vanuit de ervaring. Door deze methode te hanteren, poogt 

Schopenhauer zich ervan te verzekeren dat zijn fundament niet haaks staat op wat we uit deze ervaring 

lijken te mogen afleiden, een zonde waarvan hij vele van zijn voorgangers, maar zeker ook tijdgenoten, 

beticht6 (Lauxtermann, 2000, pp. 176–178; Pott, 1988, p. 32; Schopenhauer, 2010a, pp. 101–102, 171). 

 Wie zich op ervaring beroept, merkt echter al snel dat morele handelingen zeker niet de meest 

voorkomende zijn. Schopenhauer wijst erop hoe sterk ons gedrag bepaald wordt door egoïstische 

motieven: als individuen zijn we haast voortdurend gericht op ons eigen welzijn. Bovendien zijn ook 

vele handelingen waaraan we geneigd zijn een morele waarde toe te schrijven, slechts schijnbaar 

moreel: ze komen uiteindelijk voort uit angst voor de wettelijke orde, uit de opportunistische wens 

onze goede naam te behouden7... Schopenhauer beroept zich eveneens op ervaring om te 

beargumenteren dat er desalniettemin ware morele handelingen (handelingen van vrijwillige 

rechtvaardigheid en onbaatzuchtige mensenliefde) voorkomen. Een sluitend bewijs hiervan kan 

echter, zoals Schopenhauer ook eerlijk toegeeft, niet (op deze wijze) gegeven worden. Via de ervaring 

 

                                                      

6 Schopenhauer staat ervoor bekend zich af te zetten tegen de academische filosofen van zijn tijd, met Hegel als voornaamste 

mikpunt van zijn kritiek en scheldpartijen. Wolfs merkt op dat Schopenhauer zowel qua stijl als op het vlak van mentaliteit 

afdreef van de academische normen. Schopenhauer leefde in de eerste plaats voor, niet van de wijsbegeerte. Ook in het 

belang dat hij hechtte aan maatschappelijk nut, onafhankelijk onderzoek en zijn uitspraak zich af te zetten tegen overbodig 

schrijven en bladvullerij – waarvan we, wanneer we naar bepaalde hoofdstukken kijken uit Parerga en paralipomena zoals 

Over lawaai en gedruisch, waarin voornamelijk geklaagd wordt over lawaai op straat dat storend is en hoofdpijn kan 

veroorzaken, ons echter kunnen afvragen of Schopenhauer er zich zelf niet schuldig aan maakt – verschilt hij dusdanig van 

zijn academische tijdgenoten (Horkheimer, 1974, pp. 64, 69; Wolfs, 2010, pp. 14, 20). 

7 Net als Kant meent Schopenhauer dat dergelijke handelingen uit eigenbelang morele waarde missen (Cartwright, 1999, pp. 

286–287). 
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hebben we immers geen toegang tot de drijfveren die aan de basis liggen van een handeling en die er, 

volgens Schopenhauer, de waarde van bepalen. Toch mogen – of eerder moeten – we ervan uitgaan 

dat handelingen van morele aard weldegelijk plaatsvinden, indien we niet willen ontkennen dat de 

moraal een wetenschap is met een reëel object. Aangezien dergelijke ontkenning zou betekenen dat 

de zoektocht naar het fundament van de moraal, de opdracht die Schopenhauer opneemt in zijn 

behandeling van de prijsvraag, zinledig is, heeft Schopenhauer geen boodschap voor wie overtuigd 

blijft dat alle morele handelingen slechts schijnbaar moreel zijn (Schopenhauer, 2010a, pp. 92–93, 105, 

109–110). 

Na het bestaan van handelingen met morele waarde op basis van het voorgaande te hebben 

‘vastgesteld’, start Schopenhauer zijn onderzoek naar de drijfveer die aan de basis ligt van dergelijke 

wonderbaarlijke8, niet op het eigen welvaren gerichte handelingen. Uit enkele premissen leidt 

Schopenhauer af dat medelijden de enige morele drijfveer is. Samenvattend stelt hij dat gegeven dat 

er slechts drie basisdrijfveren voor menselijk gedrag zijn (egoïsme, boosaardigheid en medelijden) en 

gegeven dat uit de eerste twee van deze drijfveren alleen moreel indifferente en moreel verwerpelijke 

handelingen voortvloeien, de ‘vastgestelde’ morele handelingen wel uit de derde drijfveer, met name 

medelijden, moeten voortkomen (Cartwright, 1999, pp. 277–278; Schopenhauer, 2010a, pp. 115–117). 

Naast dit argument uit eliminatie, stelt hij zich eveneens de taak de kardinale deugden (volgens 

Schopenhauer: rechtvaardigheid en mensenliefde) af te leiden uit deze drijfveer. Aangezien alle 

deugden uit deze twee kardinale deugden afleidbaar zijn, komt dit tweede argument neer op het 

aantonen dat alle deugden volgen uit medelijden. Tenslotte poogt Schopenhauer zijn stelling dat 

medelijden de enige morele drijfveer is eveneens kracht bij te zetten door te wijzen op bevestigingen 

hiervan in de ervaring en ons dagelijkse spreken over moreel handelen. Hoewel op dit punt gekomen 

zijn essay reeds een antwoord biedt op de prijsvraag, wijdt Schopenhauer nog een vijftiental pagina’s 

aan een bijkomende fundering van zijn fundament. Dit laatste belicht de samenhang van 

Schopenhauers narrow ethics met zijn metafysica en moet de lezer helpen begrijpen waarom het 

voorhandene en begrepene, waarop de ethicus zich baseert, zo is en niet anders9 (Cartwright, 1999, 

pp. 277–279; Schopenhauer, 2010a, pp. 116, 139, 171). Nu de algehele structuur van Dat ben jij tot op 

 

                                                      

8 Gegeven de alomtegenwoordigheid van egoïsme wekken handelingen waarin we aandacht besteden aan het welzijn van 

anderen, onze verwondering op. Op het mysterieuze karakter van dergelijke handelingen komen we later terug (Janaway & 

Den Bekker, 2005, p. 116). 

9 In het verloop van deze thesis zal herhaaldelijk gewezen worden op de sterke samenhang van Schopenhauers ethiek en 

metafysica. Hoewel hij in Dat ben jij metafysische beschouwingen zegt uit te stellen tot de laatste pagina’s, kunnen we 

opmerken dat de auteur doorheen dit werk als geheel lijkt te bouwen op bepaalde (metafysische) veronderstellingen 

(Cartwright, 1999, p. 269).  
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zekere hoogte verhelderd is, behandelen we in wat volgt enkele begrippen die centraal staan in dit 

werk. 

1.2 Dat ben jij: enkele aannames verhelderd 

Volgens Schopenhauer kunnen alleen wel en wee de wil bewegen. Elke handeling (inclusief het afzien 

van handelingen) komt voort uit een motief dat betrekking heeft op het wel en/of wee van een ander 

en/of van onszelf (Schopenhauer, 2010a, pp. 112–113). Op basis van deze factoren onderscheidt 

Schopenhauer drie fundamentele drijfveren voor menselijk handelen: Egoismus (gericht op het eigen 

wel), Bosheit (gericht op het wee van een ander) en Mitleid (gericht op wel van een ander). Over een 

vierde drijfveer, die eveneens uit voorgaande onderscheiden lijkt te volgen, zegt Schopenhauer 

opvallend weinig10. Egoïsme verschilt van boosaardigheid in de zin dat de egoïst indifferent staat ten 

aanzien van het (wel en) wee van anderen. Wie een egoïstische daad stelt kan daarmee anderen 

schaden, maar dit is niet het eigenlijke doel van de handeling. Het onderscheid wordt duidelijker als 

we er de ‘principes’ bijhalen volgens dewelke egoïsten en boosaardige mensen leven. Zelfs de meest 

extreme egoïst grijpt niet naar het maxime van de boosaardige dat luidt: Imo omnes, quantum potes, 

 

                                                      

10 Deze vierde drijfveer blijft onvermeld in Dat ben jij. Ook in (het tweede volume van) De wereld als wil en voorstelling 

vermeldt Schopenhauer haar slechts in een voetnoot. Terwijl hij in Dat ben jij nog expliciet stelt dat er slechts drie 

basisdrijfveren bestaan en dat alle mogelijke motieven hieruit voortvloeien, geeft Schopenhauer in deze voetnoot toe dat ter 

volledigheid een vierde drijfveer onderscheiden moet worden, met name het eigen verdriet, het eigen wee. Deze zou 

kenmerkend zijn voor de ascese (Schopenhauer, 2010a, p. 116; Schopenhauer, Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, 

p. 1182). Schopenhauer geeft als verklaring voor de afwezigheid van enige vermelding van deze drijfveer in Dat ben jij: In de 

genoemde verhandeling moest ik die vierde drijfveer stilzwijgend overslaan, omdat de prijsvraag in de context van de in het 

protestantse Europa geldende filosofische ethiek was opgesteld (Schopenhauer e.a., 2012, p. 1182). Dit vormt echter geen 

verklaring voor het feit dat hij ook in zijn hoofdwerk (dat geen antwoord vormt op een prijsvraag in dergelijke context) deze 

drijfveer naar eigen zeggen slechts ter volledigheid vermeldt, zonder er dieper op in te gaan. We kunnen ons verder ook de 

vraag stellen waarom Schopenhauer die – zeker in Dat ben jij – er niet om verlegen zit de nodige kritiek te leveren op en zelfs 

de spot te drijven met zijn tijdgenoten met hun ‘zeepbellen’ en ‘kleuterschoolmoraal’, zich plots aan de normen uit dergelijke 

context zou storen. Cartwright merkt op dat Schopenhauer in een brief aan Johann August Becker stelde dat deze vierde 

drijfveer een ascetische, maar geen (positieve of negatieve) morele waarde heeft. Egoïsme heeft echter evenmin morele 

waarde volgens Schopenhauer, maar wordt toch uitvoerig behandeld in verschillende van zijn werken. Het is aldus niet 

duidelijk waarom hij deze vierde drijfveer zo goed als onbesproken laat. We komen hier naar het einde van deze 

masterscriptie toe op terug (Cartwright, 1999, pp. 267–269; Schopenhauer, 2010a, pp. 101, 169). 
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laede (Doe iedereen kwaad zoveel je kan). Het maxime van egoïsten is altijd voorwaardelijk en deze 

voorwaarde staat volledig los van het lot van anderen: Neminem juva, imo omnes, is forte conducit, 

laede (Help niemand, doe hem juist kwaad, als het je zo uitkomt). Merk op dat handelingen uit 

boosaardigheid niet per se voordelig zijn voor de boosaardige zelf, wiens wel en wee immers niet ter 

zake doet, en zelfs nadelig kunnen uitvallen. Terwijl de egoïst indifferent staat ten aanzien van het 

lijden van anderen en de boosaardige dit lijden zelfs beoogt, is medelijden de enige drijfveer gericht 

op het opheffen van dit lijden van de ander. Het maxime van de medelijdende luidt dan ook: Neminem 

laede; imo omnes, quantum potes, juva (Doe niemand kwaad, maar help iedereen, zoveel je kunt). 

Volgens Schopenhauer hangt of een handeling moreel is of niet, niet af van de soort handeling, van de 

gevolgen van een handeling of van de emotie (genot, verdriet…) die ermee gepaard gaat, maar wordt 

deze volledig bepaald door het motief (de specifieke vorm die een drijfveer aanneemt) van waaruit ze 

gesteld wordt. Alleen handelingen gericht op het welzijn van anderen hebben morele waarde 

(opgevat, zoals we reeds aangaven, als een positieve morele waarde). Bijgevolg leidt Schopenhauer af 

dat medelijden de enige morele drijfveer is. De prijsvraag van de Koninklijke Deense Academie van 

Wetenschappen is een vraag naar het fundament van de moraal, dit is: het ‘omdat’ (διoτι)11 van de 

deugd. Zoals gezegd moet het antwoord op deze vraag volgens Schopenhauer begrepen worden als 

inzicht in de drijfveer onderliggend aan de reeds als bestaande erkende morele handelingen en de 

ontvankelijkheid ervoor. Gegeven het voorgaande begrijpen we nu dat dit overeenstemt met kennis 

van medelijden als drijfveer en van de mate waarin wij hiervoor vatbaar zijn. Schopenhauers principe, 

het ‘dat’ (ό,τι)12 van de deugd, is het reeds aangehaalde maxime van de medelijdende. We wijzen hier 

op het onderscheid tussen fundament en principe, aangezien Schopenhauer ervoor waarschuwt beide 

niet te verwarren of ten onterechte te veronderstellen dat met het dat, ook het omdat reeds gegeven 

zou zijn. In deze thesis focussen we voornamelijk op het fundament, niet op het principe uit 

Schopenhauers Dat ben jij (Cartwright, 1999, pp. 267–273, 276–277, 282–284; Schopenhauer, 2010a, 

pp. 40–42, 107, 116, 119; Schopenhauer, Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, pp. 1165–1177). 

De vatbaarheid voor medelijden waarover sprake in verband met dit fundament verschilt volgens 

Schopenhauer van individu tot individu. Verschillende mensen zijn in verschillende mate vatbaar voor 

verschillende motieven. Deze vatbaarheid heeft haar wortels in het, volgens Schopenhauer 

 

                                                      

11 Dit is: de reden van de verplichting, de aanbeveling of het lof (Schopenhauer, 2010a, pp. 40–42). 

12 Dit is: de bondigste uitdrukking voor de handelswijze die de moraal voorschrijft of waaraan ze echte morele waarde 

toeschrijft (Schopenhauer, 2010a, pp. 40–42). 
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aangeboren en onveranderlijke13, karakter van een persoon. Hoe vatbaarder we zijn voor medelijden, 

hoe deugdzamere mensen we zijn. Hier komt de samenhang tussen Schopenhauers ethiek en 

metafysica duidelijk aan het licht. Ons karakter, dat ten grondslag ligt aan de gevoeligheid voor 

motieven (die de morele waarde van ons handelen bepalen), vormt volgens Schopenhauer de 

‘metafysische dimensie’ van onze persoonlijkheid. Uiteindelijk is dit karakter, onze essentie, niets 

anders dan de wil. Ook het gegeven dat het (voor sommige mensen) überhaupt mogelijk is te handelen 

met het oog op andermans welzijn, kan slechts verklaard worden door te verwijzen naar een zeker 

metafysisch inzicht waarover medelijdenden beschikken. Wat dit inzicht precies inhoudt en hoe we 

ertoe komen, zal een weerkerend thema zijn in deze scriptie (Cartwright, 1999, pp. 267–273, 276–277, 

282–284; Schopenhauer, 2010a, pp. 107, 160–165, 2010b, p. 57; Schopenhauer, Driessen, De 

Martelaere, & Doorman, 2012, pp. 1103–1104). 

We recapituleren en benadrukken enkele opvattingen of aannames uit Dat ben jij, al dan niet expliciet 

door Schopenhauer beargumenteerd, die de lezer in het achterhoofd dient te houden om het verdere 

verloop van deze scriptie te kunnen volgen. Ten eerste: iedere handeling veronderstelt een drijfveer 

en er zijn slechts drie (of vier) mogelijke drijfveren, waarvan twee ‘anti-morele’ (namelijk het amorele 

egoïsme en de immorele boosaardigheid). Ten tweede wordt de morele waarde van een handeling 

uitsluitend bepaald door het motief van waaruit ze gesteld wordt. Ten derde moeten we ervan uitgaan 

dat er naast egoïstische en boosaardige, ook morele handelingen bestaan. Tenslotte: mensen hebben 

aangeboren, onveranderlijke karakters die aan de basis liggen van (de mate van) hun ontvankelijkheid 

voor bepaalde motieven. Wegens de onveranderlijkheid ervan, kan onderricht geen impact hebben op 

ons karakter  (Cartwright, 1999, p. 266; Janaway & Den Bekker, 2005, pp. 78–79; Schopenhauer, 2010a, 

p. 117). Het is natuurlijk maar de vraag in hoeverre we met deze aannames moeten meegaan.  

1.3 Medelijden: Nietzsche versus Schopenhauer 

Eén van Schopenhauers bekendste bewonderaars én critici is Friedrich Nietzsche. In het artikel Pity 

and Mercy: Nietzsche’s stoicism gaat Martha Nussbaum onder andere in op Nietzsches beoordeling 

van medelijden. Volgens Nussbaum kunnen we maar liefst (minstens) zes punten onderscheiden 

waarop Nietzsche Schopenhauers medelijdenconcept en -ethiek bekritiseert. Aangezien we (net als 

 

                                                      

13 Gegeven het idee dat karakters onveranderlijk zijn, gelooft Schopenhauer dat onderricht ons niet tot betere (of slechtere) 

personen kan maken (Schopenhauer e.a., 2012, pp. 1103–1104). 
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Schopenhauer) menen dat tegenstellingen licht op elkaar kunnen werpen, hopen we door na te gaan 

in welke mate Schopenhauers ethiek al dan niet kwetsbaar zou zijn voor deze kritiek, meer licht te 

werpen op de specifieke invulling die hij aan dit begrip geeft (Nussbaum, 1994, pp. 139, 149–150; 

Schopenhauer, 2010a, p. 19). Het volgende hoofdstuk dient dan ook niet in de eerste plaats gelezen te 

worden als een behandeling van Nietzsches opvattingen over medelijden. Hoewel een weergave van 

zijn opvattingen omtrent medelijden onvermijdelijk is wanneer we zijn kritiek op Schopenhauers 

narrow ethisc willen begrijpen, moet deze weergave gezien worden als een middel om een dieper 

inzicht te verkrijgen in Schopenhauers medelijdenconcept. Verschillende opmerkingen van Nietzsche 

zijn ook bij andere auteurs te vinden. We opteren echter om te vertrekken vanuit Nietzsches 

argumentaties, zoals weergegeven door Nussbaum14, aangezien bij deze auteur zoveel verschillende 

argumenten samen voorkomen.  

Alvorens tot de eigenlijke argumenten over te gaan, moeten we met Nussbaum opmerken dat 

Nietzsche verschillende woorden gebruikt om over ‘medelijden’ te spreken15. Ondanks de 

nuanceverschillen tussen deze termen, is er weldegelijk een gedeelde ondertoon op te merken. In wat 

volgt pogen we onder andere deze ‘grondbetekenis’ van Nietzsches medelijden te duiden om 

vervolgens te beargumenteren dat deze niet noodzakelijk overeenstemt met wat Schopenhauer onder 

dit begrip verstaat. Achtereenvolgens behandelen we de zes kritieken die Nussbaum bij Nietzsche 

gelooft terug te vinden, beginnende bij de opvattingen omtrent de relatie tussen medelijden en de 

zwakte van diegene die dit medelijden opwekt. 

1.3.1 Medelijden en de zwakte van de lijdende 

Vooreerst houdt medelijden volgens Nietzsche de erkenning in van de zwakte en het onvermogen van 

degene die dit medelijden opwekt. Deze erkenning is nefast aangezien ze ten eerste een belediging 

vormt van de moeite of de inspanning geleverd door de lijdende en ten tweede geen aanleiding geeft 

tot het ontwikkelen van creativiteit en zelfbeheersing. Ten derde zou medelijden vaak samengaan met 

 

                                                      

14 Er valt over te discussiëren of Nussbaums analyse van Nietzsches medelijdenconcept op alle vlakke correct is. 

Desalniettemin lijken veel van de kritieken op medelijden die zij aan Nietzsche toeschrijft, effectief in zijn teksten terug te 

vinden. Verder merken we opnieuw op dat de uiteenzetting van Nietzsches argumentatie in de eerste plaats bedoeld is om 

de bespreking van Schopenhauers medelijdenconcept aan op te hangen. De door Nussbaum weergegeven kritieken waarvoor 

mogelijks geldt dat ze niet of niet volledig overeenstemmen met wat Nietzsche beweert, blijven aldus interessant. 

15 Bij Nietzsche vinden we de volgende termen terug: eleos, oiktos, misericordia, pitie, Mitleid, pity en compassion (Nussbaum, 

1994, p. 140).  
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walging en schaamte (Nussbaum, 1994, pp. 149–154). Omtrent het eerste deel van dit argument, 

kunnen we met Nussbaum opmerken dat Nietzsche niet duidelijk maakt waarom de erkenning van de 

zwakte van een ander noodzakelijk samen zou gaan met een belediging van diens handelswijze en 

wezen. Respect en medelijden lijken elkaar niet noodzakelijk uit te sluiten. Vaststellen (een 

voorwaarde voor medelijden) dat iemands inspanningen niet volstonden om bepaalde wensen in 

vervulling te doen gaan, hoeft niet voort te komen vanuit een afkeurende houding. Meer nog, we lijken 

eveneens de inspanningen te kunnen waarderen en het tegelijk eerlijk toe te kunnen geven wanneer 

deze tekortschieten16 (Nussbaum, 1994, pp. 149–154, 157–161). 

Ten tweede suggereert Nietzsche dat het erkennen van een zwakte of mislukking zelfontplooiing, 

zelfbeheersing en de ontwikkeling van creativiteit tegenwerkt (Nussbaum, 1994, pp. 149–154). De 

ander wordt in de ogen van de medelijdende een zielenpoot, van wie de verantwoordelijkheid beter 

uit handen genomen wordt (van Es, z.d.). Halen we echter de ervaring, volgens Schopenhauer onze 

eerste en voornaamste bron van informatie, erbij, dan merken we dat medelijden betuigen mensen 

niet noodzakelijk kleinhoudt, maar integendeel soms net zaken als creativiteit en zelfontplooiing 

bevordert. Personen die geconfronteerd met bepaalde obstakels hun inspanningen zien mislukken, 

kunnen bijvoorbeeld net door dergelijke betuigingen het gevoel krijgen er niet alleen voor te staan en 

zo hernieuwde kracht vinden. Daarnaast hoeven medelijdenden ook niet louter beklagende 

medelijdenden te zijn, integendeel. De hulp waartoe medelijdenden aangezet worden na het zien van 

de lijdenden kan eveneens een stimulans vormen voor deze laatsten om hun projecten opnieuw op te 

nemen. De passieve, louter beklagende ‘medelijdenden’ zouden niet vallen onder wat Schopenhauers 

bedoelt wanneer hij over medelijdenden spreekt17. Creativiteit, zelfcontrole en doorzettingsvermogen 

staan zeker niet haaks op medelijden (Schopenhauer, 2010a, pp. 112–115; Schopenhauer, Driessen, 

De Martelaere, & Doorman, 2012, p. 454). Nietzsche gaat er bijgevolg onterecht vanuit dat medelijden 

ambitie-dodend is, dat geen enkele vorm van medelijden lijdenden kan aanzetten een leven op te 

nemen dat Nietzsche ‘waardevol’ zou achten. 

In de voorgaande behandeling van Nietzsches argumentatie en zeker in het derde deel van zijn 

argumentatie waarin hij wijst op de nauwe samenhang tussen medelijden en walging, wordt duidelijk 

 

                                                      

16 We zouden tenslotte durven zeggen dat medelijden in vele gevallen net een zekere vorm van respect en de erkenning dat 

ook de ander een persoon is wiens belangen ertoe doen, vooronderstelt. 

17 Louter beklagende ‘medelijden’ lijkt eerder in de richting van een vorm van sentimentaliteit, een betreurenswaardige en 

onvruchtbare houding waarvoor Schopenhauer waarschuwt in WWV, te gaan. (Schopenhauer, Driessen, De Martelaere, & 

Doorman, 2012, p. 454). 
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dat Nietzsche een zeer specifieke vorm van medelijden op het oog heeft, die niet overeen lijkt te 

stemmen met wat Nussbaum, wijzelf, maar ook Schopenhauer onder ‘medelijden’ verstaan. Nietzsche 

gaat uit van een beschimpend, minachtend medelijden dat respect uitsluit en vaak gepaard gaat met 

een superioriteitsgevoel ten aanzien van de lijdende. Het gaat om medelijden dat de situatie in stand 

houdt, eerder dan een startpunt te vormen voor verandering. Nussbaums keuze voor het gebruik van 

het woord ‘pity’ wanneer ze Nietzsches opvattingen omtrent medelijden weergeeft en bekritiseert, is 

hierop gebaseerd. In het Engels vinden we ‘pity’ en ‘compassion’ terug, twee18 termen die beide een 

vertaling vormen van ‘medelijden’ en ‘Mitleid’ respectievelijk in het Nederlands en het Duits. Zoals 

Cartwright beargumenteert in Schopenhauer ’s compassion and Nietzsche ’s pity, lijkt Nietzsches 

voorgaande kritiek eerder medelijden dan pity als onderwerp te hebben. Ook voor het merendeel van 

zijn volgende (hoewel niet alle) argumenten is dit het geval. Het is natuurlijk de vraag of deze 

gelijkstelling terecht gebeurt. Schopenhauer zou zeker niet akkoord gaan met het herleiden van 

medelijden tot pity. Integendeel, zoals we verder zullen beargumenteren valt medelijden begrepen als 

pity niet onder de noemer van het medelijden dat Schopenhauer in Dat ben jij als de enige drijfveer 

voor moreel handelen karakteriseert (Cartwright, 1988, pp. 557–559; Nussbaum, 1994, pp. 144–149).   

 

1.3.2 Medelijden en de zwakte van de medelijdende 

Nietzsches tweede argument sluit aan bij zijn eerste: medelijden houdt de erkenning in van de zwakte 

van de medelijdende. Medelijden vormt volgens hem niet alleen een rem op het floreren van de 

lijdende, maar brengt eveneens dat van de medelijdende in het gedrang. Medelijden behelst immers 

inzicht in kwetsbaarheid van mensen in het algemeen en van de medelijdende in het bijzonder, wat 

een bewustzijn van onszelf als krachtige, zelf-voldoenende wezens onmogelijk maakt of toch 

bemoeilijkt (Nussbaum, 1994, pp. 149–154). Dit laatste kunnen we echter in vraag stellen. Het besef 

dat kwetsbaarheid eigen is aan de mens kan zeker demotiverend zijn, maar dit is niet noodzakelijk. Een 

lot dat gedeeld wordt, kan net daardoor draaglijker worden voor elkeen die eraan onderworpen is. De 

kwetsbaarheid van de mensheid hoeft niet samen te vallen met de som van deze van alle menselijke 

 

                                                      

18 Een derde term die eveneens binnen het Engels gebruikt wordt als vertaling van ‘Mitleid’ is ‘sympathy’. In tegenstelling tot 

‘pity’ en ‘compassion’ kan deze term naast op een ‘mee lijden’ eveneens duiden op een ‘delen in’ vreugde (Mitfreude). Op de 

vraag waarom Schopenhauer sympathy (of zelfs louter Mitfreude) niet geschikt achtte als grondslag van zijn moraal, komen 

we in het verloop van deze paper terug (Cartwright, 1988, 558). 
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individuen afzonderlijk. Een inzicht in onze gedeelde kwetsbaarheid biedt mogelijks een stimulans om 

samen met diegenen die ons lot delen, op zoek te gaan naar manieren om sterker te worden, mogelijks 

zelfs om tegen dit lot in opstand te komen19. 

Ook volgens Schopenhauer is er sprake van een zeker inzicht dat medelijdenden hebben in het wezen 

van zichzelf en de ander. In tegenstelling tot wat bij Nietzsche het geval is, krijgt dit inzicht in zijn 

filosofie een positieve waarde toegekend. Medelijdenden verschillen van egoïsten en boosaardigen 

net in de mate waarin zij het principium individuationis doorschouwen. Kort gezegd worden met het 

principium individuationis ruimte en tijd bedoeld, die ervoor zorgen dat datgene wat in essentie en 

begripsmatig één en hetzelfde is, niettemin als verschillend, als veelheid naast en na elkaar verschijnt 

(Schopenhauer e.a., 2012, pp. 166–167). Een andere term die Schopenhauer vaak gebruikt om naar 

het illusoire karakter van de wereld als voorstelling die gekenmerkt wordt door veelheid te verwijzen, 

is ‘de sluier van Maya’. Hoe sterker vastgeroest in het principium individuationis, hoe verder we van 

de waarheid verwijderd zijn. Medelijdenden vatten op zekere wijze het illusoire karakter van veelheid, 

en komen (tot op zekere hoogte)20 tot het besef dat in alle individuen zich toch maar één en hetzelfde 

wezen manifesteert. Voor dit inzicht van de medelijdende gebruikt Schopenhauer de Sanskriet 

uitdrukking ‘tat tvam asi’, wat zoveel betekent als ‘dat ben jij’. De anderen zijn voor medelijdenden 

‘andermaal ik’, in tegenstelling tot wat het geval is bij egoïsten die doordat ze dit inzicht missen, slechts 

een ontelbaar aantal ‘niet-ikken’ tegenkomen. Op hoe we tot dit inzicht komen en wat het precies 

inhoudt, zal in het vervolg van deze scriptie teruggekomen worden (Schopenhauer, 2010a, pp. 178–

183; Schopenhauer e.a., 2012, p. 1243). 

We merken aldus op dat Schopenhauer een positieve waarde toekent aan het tat tvam asi dat 

neerkomt op een overbrugging van de kloof tussen onszelf en de ander. Nietzsche daarentegen keurt 

dergelijke overbrugging af. We kunnen dit begrijpen door terug te denken aan Nietzsches eerste 

argument tegen medelijden. We zagen dat medelijden volgens hem het minachten van de ander 

inhoudt. Indien we door medelijden de kloof tussen onszelf en de lijdende dichten, zal deze minachting 

ook overslaan op onszelf, wat volgens Nietzsche bijdraagt aan een vijandigheid ten aanzien van onszelf 

(van Es, z.d.). Aangezien we echter reeds aantoonden dat er geen redenen lijken te zijn waarom 

medelijden noodzakelijk zou samengaan met minachting en een tekort aan respect, zou Nietzsche 

 

                                                      

19 Er kan gediscussieerd worden over wat dergelijke opstand precies zou kunnen en/of moeten inhouden. Gaat het om een 

rebelleren tegen bepaalde aspecten van het (menselijk) bestaan, om een zich afzetten tegen dit bestaan als geheel etc.?   

20 Zoals zal blijken in onze bespreking van asceten en heiligen is het inzicht van medelijdenden nog beperkt.  
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bijkomende argumenten moeten geven om ons te overtuigen dat het overbruggen van de kloof tussen 

onszelf en de ander een slechte zaak is.  

Nussbaum haalt in de context van het tweede argument21 nog een paar citaten van Nietzsche en enkele 

stoïcijnse wijsgeren aan. De algemene boodschap van deze citaten is dat we hard moeten zijn voor 

onze medemens, dat we geen medelijden moet tonen, opdat zij sterker zouden worden en in de 

toekomst minder gevoelig zouden zijn voor leed. Terwijl we hebben aangetoond dat medelijden 

betuigen niet hoeft te betekenen dat de andere zwakker wordt of zwak blijft, hebben we echter niet 

gesteld dat medelijden betuigen altijd de beste wijze is om als medelijdenden de lijdenden te 

benaderen. Over de aan leerlingen gerichte stoïcijnse raadgeving, ‘wipe your own nose’, kunnen we 

opmerken dat het idee om leerlingen niet al te veel de handen boven het hoofd te houden, 

hoogstwaarschijnlijk zou vallen onder handelen uit wat Schopenhauer medelijden noemt. Het hard zijn 

ten aanzien van de leerling is immers noch op het eigen wel, noch op het wee van de leerling gericht. 

Door geen medelijden te tonen, hopen we dat de leerling uiteindelijk in de toekomst minder gevoelig 

wordt voor wat diens leed veroorzaakte, en aldus minder zal lijden. Aangezien voor Schopenhauer 

medelijdenden het wel van een ander willen, en voor hem dit wel een afwezigheid (of vermindering) 

van leed is (Schopenhauer, 2010a, pp. 115–118), zou hij deze schijnbaar medelijdenloze houding van 

de leraar weldegelijk onder de noemer van medelijden plaatsen. Nietzsche en de stoïcijnen lijken, in 

hun afwijzing van medelijden, te veronderstellen dat dit maximaal zachtaardige, direct troostende 

gedragingen voortbrengt. Voor Schopenhauer is medelijden echter de drijfveer achter zeer 

verschillende handelingen. Niet uit de soort handeling kunnen we aflezen of ze medelijdend en dus 

moreel is of niet, daarvoor moeten we kijken welk motief erachter schuilt. Het afzien van al te 

bemoederende of kleffe uitingen van medelijden, kan een vorm van medelijden zijn, net zoals het uiten 

van ‘medelijden’ een vorm van egoïsme of zelfs boosaardigheid kan zijn (denk bijvoorbeeld aan pity).  

In deze context is het interessant kort in te gaan op wat Booghs de ‘actieve invulling’ van medelijden 

bij Schopenhauer noemt. Booghs stelt de volgende vraag:  

 

Medelijden is handelen: men wordt direct gemotiveerd door de confrontatie met het leed dat 

een ander doormaakt. Daar ben ik het zeker mee eens, maar kan medelijden niet meer zijn dan 

dat? Is geraakt worden door andermans lijden geen voldoende factor om van mededogen te 

kunnen spreken, zelfs wanneer het je niet direct aanzet tot handelen? (…) Meeleven met 

 

                                                      

21 We merken op dat deze citaten eerder lijken te passen bij het eerste argument. 
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iemand kan ook gewoon iets zijn dat we voelen, zonder dat we het hoeven te verwoorden of 

ernaar handelen (Booghs, Dessein, & Vandenabeele, 2012, p. 54).  

 

Booghs meent dat Schopenhauer in zijn analyse te weinig aandacht heeft voor een meer passieve vorm 

van medelijden22. Volgens haar kan het noodzakelijk samengaan van medelijden en handelen in twijfel 

getrokken worden. Booghs lijkt te suggereren dat, wanneer we geconfronteerd worden met een 

lijdende ander, het meevoelen op zich reeds voldoende zou zijn om over medelijden te kunnen 

spreken. Meer nog, ze merkt op dat het soms beter kan zijn om louter oprecht mee te leven met de 

lijdende, zonder iets te ondernemen en wijst ter ondersteuning van deze claim op het feit dat mensen 

soms betuigingen van medelijden als ‘aantijging’ beschouwen (Booghs, Dessein, & Vandenabeele, 

2012, pp. 54–55). Hoewel we volledig akkoord gaan met het feit dat medelijden betuigen soms 

ongepast of ongewenst is, kunnen we toch enkele zaken ter verdediging van Schopenhauer opmerken. 

Ten eerste: wat houdt het samengaan van medelijden en handelen bij Schopenhauer in? Hier is een 

gelijkaardige kritiek mogelijk als de voorgaande op de opvattingen van Nietzsche en de stoïcijnen. 

Schopenhauer stelt niet dat medelijden handelen is. Medelijden is één van de drijfveren voor 

handelingen, het ligt er aan de basis van, maar valt er niet mee samen. We kunnen niet genoeg 

benadrukken dat voor Schopenhauer niet de soort handeling, maar het motief de morele waarde ervan 

bepaalt. Ten tweede is het belangrijk te onthouden dat alles wat Schopenhauer zegt over handelingen, 

ook geldt voor het afzien van zulke handelingen23 (Schopenhauer, 2010a, p. 113). Aan het niet stellen 

van een handeling ligt eveneens een bepaalde drijfveer ten grondslag. Wie op de hoogte is van 

bijvoorbeeld de afkeer voor medelijdenbetuigingen van de lijdende, kan uit medelijden afzien van 

dergelijke betuigingen. Dit betekent dus niet dat in dergelijke gevallen medelijden louter een 

meevoelen is dat geen impact heeft op ons gedrag.  

Ten derde vinden we het vreemd dat Booghs medelijden als ‘gewoon iets dat we voelen’, meer noemt 

dan wat Schopenhauer eronder begrijpt (Booghs, Dessein, & Vandenabeele, 2012, p. 54). Stel dat we 

Schopenhauer achter ons laten en ervan uitgaan dat er zoiets bestaat als medelijden dat een emotie 

is die eventueel, maar niet noodzakelijk een drijfveer kan vormen voor menselijke handelingen. De 

totale hoeveelheid medelijden is in dit geval hoogstwaarschijnlijk groter dan wanneer we enkel het 

 

                                                      

22 Hieruit wil ik niet besluiten dat Schopenhauer medelijden louter een ‘actieve’ invulling geeft, maar wel dat hij medelijden 

als ‘passief’ gegeven onderbelicht heeft (Booghs e.a., 2012, p. 55). 

23 Alles wat hier over handelingen is gezegd, geldt evengoed voor het nalaten van zulke handelingen, waarvoor een motief en 

tegenmotief gegeven zijn (Schopenhauer, 2010a, p. 113). 
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bestaan van een ‘activerend’ medelijden erkennen. Kwantitatief gezien is er meer medelijden. Qua 

kwaliteit daarentegen zouden we niet zeggen dat dit medelijden ‘meer’ is dan medelijden dat 

noodzakelijk activeert. Welke waarde heeft medelijden dat passief is, dat geen (noodzakelijk)24 effect 

heeft op ons gedrag? Dergelijk medelijden mist wanneer het niet aanzet tot handelen, elke vorm van 

creativiteit, een gevaar waar Nietzsche terecht voor waarschuwde. De situatie van de lijdende wordt 

niet alleen niet verbeterd, er wordt zelfs geen enkele poging ondernomen om het leed te verminderen. 

Deze apathische vorm van medelijden, dreigt eveneens in de richting te gaan van pity. Verder verklaart 

Booghs ook niet hoe het komt dat medelijden, opgevat als emotie (wat Booghs verstaat onder ‘gewoon 

iets wat we voelen’) in bepaalde omstandigheden aanleiding zou geven tot handelen, maar in andere 

niet. De relatie tussen emoties en handelingen is in een wolk van mysterie gehuld. Bij Schopenhauer 

stelt dit probleem zich niet. Hij maakt een onderscheid tussen motieven en emoties. Deze eerste zijn 

voorstellingen die onze wil stimuleren en bewegen, kortom: motiveren. Het zijn de specifieke vormen 

die een drijfveer aanneemt. Onze wil, onze essentie, is op haar beurt onze innerlijk drijvende kracht, 

waarvan afzonderlijke uitingen door motieven worden opgeroepen. Specifieke emoties ziet 

Schopenhauer als het resultaat van het inwerken van bepaalde motieven op een (bepaalde)25 wil, het 

zijn roeringen van de wil. Net zoals elke emotie, vergt elke handeling een motief. We kunnen aldus 

besluiten dat zowel emoties als handelingen het gevolg zijn van motieven die inwerken op een wil. 

Tussen beide kan er een correlatie bestaan, maar dit is niet noodzakelijk en zelfs indien ze correleren 

zou dit niet wijzen op een oorzakelijke relatie, met emoties als oorzaak van handelingen. We zouden 

kunnen denken dat de relatie tussen emoties en handelingen dan wel niet problematisch is bij 

Schopenhauer, maar dat het probleem dat we bij Booghs opmerkten verplaatst wordt. Hoe verklaart 

Schopenhauer het dat een bepaalde motief, waarvan we weten (uit vroegere ervaringen) dat we er 

gevoelig voor zijn, in sommige gevallen geen handeling lijkt teweeg te brengen? Schopenhauer biedt 

hier echter wel een antwoord op. Elk motief (dat voor het karakter van de handelende persoon 

toereikend is) zal een handeling voortbrengen, tenzij een sterker tegenmotief haar achterwege blijven 

noodzakelijk maakt. Het feit dat er tegelijkertijd meerdere motieven kunnen inwerken op iemands wil, 

verklaart waarom uit sommige motieven, hoewel een wil er gevoelig voor is, toch geen handelingen 

voortvloeien. Wanneer er motieven zijn waarvan de bijhorende handelingen, deze waartoe andere 

motieven aanzetten, uitsluiten, dan is het immers het sterkste motief of zijn het de sterkste motieven 

 

                                                      

24 Booghs lijkt medelijden op te vatten als een soort emotie die geen drijfveer is, maar onder bepaalde omstandigheden er 

wel in kan overgaan of omgezet worden (Booghs e.a., 2012, pp. 54–56). 

25 Merk opnieuw op dat niet elke wil gevoelig is voor dezelfde motieven en dat we uit deze gevoeligheid de morele waarde 

van iemands karakter kunnen afleiden (Schopenhauer, 2010a, pp. 107, 160–165). 
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die uiteindelijk ons handelen bepalen (Schopenhauer, 2010a, pp. 112–113, 117, 159–165, 2010b, pp. 

37, 40–45, 47, 49). 

We gaan nog even verder door op het thema van drijfveren en handelingen, aangezien dit cruciaal is 

voor het begrijpen van Schopenhauers ethiek. Naast het voorbeeld van niet-geapprecieerd 

medelijden, wijst Booghs er op dat we ons soms in situaties bevinden waarin we het lijden van de 

ander onmogelijk kunnen verlichten. Volgens haar is Schopenhauer te streng, omdat hij zou moeten 

concluderen dat aangezien de persoon in kwestie niets onderneemt, omdat deze niets kan 

ondernemen, er geen sprake zou zijn van medelijden. Schopenhauer zou aldus te veeleisend zijn 

(Booghs, Dessein, & Vandenabeele, 2012, pp. 54–55). Om deze kritiek te begrijpen moeten we een 

duidelijk onderscheid maken tussen lijden dat we zeer moeilijk en lijden dat we onmogelijk kunnen 

verhelpen. We halen twee voorbeeldsituaties aan.  

 

Voorbeeld a 

We zien een documentaire over slachtoffers en geweld tijdens de Napoleontische oorlogen. 

De volgende dagen spreken we met enkele collega’s over de meelijwekkende omstandigheden 

waarin de mensen zaten en uiten we onze afkeer van dergelijke praktijken.  

 

Voorbeeld b  

We zien een documentaire over de slachtoffers van dwangarbeid in de hedendaagse wereld. 

De volgende dagen spreken we met enkele collega’s over de meelijwekkende omstandigheden 

waarin deze mensen zitten en uiten we onze afkeer van dergelijke praktijken.  

 

In voorbeeld a is het duidelijk dat we niets kunnen ondernemen. Het gebeuren speelde zich in een 

voor ons ontoegankelijk verleden af. De getuigenissen van de reeds lang overleden mensen zetten ons 

niet aan om hen te helpen26. In voorbeeld b krijgen we echter zicht op een gegeven dat zich vandaag 

voordoet. Hoewel we deze mensen niet direct te hulp kunnen schieten27, bevinden de meesten onder 

ons zich toch in een positie waarin we iets kunnen ondernemen om het lot van deze mensen (gegeven 

 

                                                      

26 Deze opmerkingen zijn niet beperkt tot voorbeelden waarin de lijdende zich in een ver verleden bevindt. We kunnen ons 

ook een voorbeeld indenken waarbij de lijdende in dezelfde periode leeft als ons, maar eveneens onbereikbaar is. We denken 

bijvoorbeeld aan live-beeldmateriaal van een overval die zich in een ver land afspeelt. 

27 We kunnen de slachtoffers van de overval (cf. voetnoot 26) noch de dwangarbeiders te hulp schieten op het moment dat 

ze gefilmd worden. In tegenstelling tot het voorbeeld van de live-beelden (waarvoor geldt dat de overval reeds lang is 

afgelopen tegen de tijd dat wij ter plaatse zijn), weten we dat de ellende van de dwangarbeiders wel voortduurt.   
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dat ze nog in leven zijn) te verbeteren. We kunnen een organisatie stichten die zich inzet voor het 

welzijn van deze dwangarbeiders of ons bij een reeds bestaande organisatie aansluiten, we kunnen 

protest aantekenen bij overheden en bedrijven die dergelijke wanpraktijken door de vingers zien, we 

kunnen andere mensen sensibiliseren en mobiliseren zodat er zich een bredere laag van protest 

vormt… Terwijl het absurd zou zijn om gelijkaardige zaken te doen na het zien van de documentaire 

over de Napoleontische oorlogen, zouden deze handelingen er wel van getuigen dat we effectief 

medelijden ervoeren bij het zien van de documentaire over hedendaagse problematieken. Booghs lijkt 

van oordeel te zijn dat Schopenhauer te streng is, te strenge eisen stelt voor deugdzaamheid. Wanneer 

we bijvoorbeeld in de b-situatie niets ondernemen, terwijl we toch over de mogelijkheid beschikken 

om iets te doen en wanneer er geen sterker motief aanwezig is dat eveneens een vorm van medelijden 

is, dan zou Schopenhauer moeten besluiten dat we niet moreel handelen. Booghs lijkt dit volgens ons 

te begrijpen alsof Schopenhauer zou stellen dat mensen in die situatie immoreel handelen (Booghs 

e.a., 2012, pp. 54–56). Dit is echter niet noodzakelijk het geval. Schopenhauer beseft maar al te goed, 

en wijst hier ook op in Dat ben jij, dat mensen meestal gedreven worden door egoïsme. Het niet in 

actie schieten na het zien van de documentaire uit voorbeeld b zal in de meeste gevallen dan ook een 

vorm van egoïsme en dus van amoreel, niet immoreel, handelen zijn. Uiteraard volgt uit 

Schopenhauers opvattingen over medelijden en moreel gedrag wel dat in actie schieten beter zou zijn 

dan niets ondernemen. Van echte medelijdenden wordt geëist dat ze optreden na het zien van de b-

documentaire. Is dit veeleisend? Misschien, maar het lijkt ons beter veel te eisen dan onze criteria voor 

moreel gedrag zo laag te stellen dat ook egoïsme of zelfs boosaardigheid (cf. pity) hieronder valt, zoals 

bij Booghs het geval blijkt te zijn.  

We moeten het dus niet noodzakelijk eens zijn met Booghs opvatting dat Schopenhauers eisen om 

over medelijden te kunnen spreken, te streng zijn in verband met de situatie geschetst in voorbeeld b. 

Daarnaast volgen we haar wel in het oordeel dat het niet uit te sluiten zou mogen zijn dat in voorbeeld 

a sprake is van medelijden. Mogen we hieruit afleiden dat medelijden ‘louter een gevoel’ is? We menen 

van niet. Desalniettemin geloven we wel dat haar kritiek, wanneer toegepast op voorbeeld a, in zekere 

zin op een zwakke plek in Schopenhauers axioma’s omtrent handelen, drijfveren en moraliteit, wijst. 

Eén van deze axioma’s luidt als volgt:  

 

Evenmin kan een handeling, waarvoor een motief voorhanden is dat voor het karakter van de 

handelende persoon toereikend is, achterwege blijven, tenzij er een sterker tegenmotief haar 

achterwege blijven noodzakelijk maakt (Schopenhauer, 2010a, p. 112). 
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We merken op dat Schopenhauer in zijn axioma een premisse lijkt te verzwijgen, namelijk dat de 

handelende persoon een soort vrijheid, een fysieke vrijheid28, kent. Het probleem is dat hij deze 

voorwaarde niet expliciet vermeldt. Hierdoor zouden we kunnen afleiden dat, indien we eveneens met 

Schopenhauers zevende axioma instemmen dat al de voorgaande axioma’s ook gelden voor het niet 

stellen van handelingen, we zouden moeten besluiten uit het feit dat we ‘ervan afzagen te handelen’ 

in voorbeeld a, medelijden met de lijdende uit de documentaire niet het (sterkste) aanwezige motief 

zou zijn (Schopenhauer, 2010a, pp. 112–113). Daarentegen zijn wij echter van oordeel dat bij mensen 

van wie we ons kunnen inbeelden dat ze wel hulp zouden bieden wanneer het verleden niet langer 

ontoegankelijk is voor hen29, medelijden met deze lijdenden weldegelijk de sterkste motivatie is. Indien 

het mogelijk was, hadden ze iets ondernomen, had medelijden als drijfveer de overhand gehad. 

Mensen van deze slag zijn deugdzamer dan zij die niets ondernemen in voorbeeld a, maar ook niets 

zouden ondernomen hebben indien ze daar wel de middelen of mogelijkheid toe hadden. Wanneer 

we Booghs kritiek interpreteren als een verwijt dat Schopenhauer deze voorwaarde (namelijk dat het 

mogelijk is voor ons om iets te ondernemen, dat we bijvoorbeeld niet in een andere eeuw leven of 

met handen en voeten vastgebonden zijn), om uit handelingen de gevoeligheid voor bepaalde 

motieven af te leiden, onterecht onbesproken laat, kunnen we haar gelijk geven. Drijfveren zijn niet 

het enige dat ons gedrag bepaalt. We handelen niet noodzakelijk altijd volgens het sterkste motief, 

aangezien het soms onmogelijk is om een bepaalde handeling te stellen, al zouden we het nog zo graag 

willen. We besluiten dat een bepaald motief altijd leidt tot handelen tenzij deze handelingen voor ons 

onmogelijk zijn of er een ander sterker motief aanwezig is.  

Uit de behandeling van de tweede kritiek van Nietzsche op medelijden onthouden we dat er bij de 

medelijdende volgens Schopenhauer inderdaad sprake is van een bepaald inzicht (in het eigen wezen 

en dat van de anderen). In tegenstelling tot wat Nietzsche beweert hoeft dit niet nefast te zijn voor de 

medelijdende. Ook Schopenhauer waardeert dit inzicht, aangezien het overeenstemt met een 

correcter wereldbeeld in vergelijking met dit van egoïsten en boosaardigen. We hebben eveneens 

benadrukt dat niet de soort handeling, maar het motief de morele waarde van een handeling bepaalt. 

Nu we eveneens een duidelijker beeld hebben geschetst van wat bij Schopenhauer de relatie inhoudt 

 

                                                      

28 De vrijheid waarop we hier doelen komt het meest in de buurt van wat Schopenhauer fysieke vrijheid noemt: de 

afwezigheid van materiële belemmeringen van welke aard ook (Schopenhauer, 2010b, p. 11), waarbij we de tijd eveneens als 

dergelijke ‘materiële belemmering’ opvatten. Het gaat om de mogelijkheid om die handeling uit te voeren waartoe het 

sterkste motief waarvoor we gevoelig zijn, aanzet 

29 Naar het thema van het menselijke inbeeldingsvermogen of de fantasie wordt teruggegrepen in het hoofdstuk over 

Mitfreude, waarin we de vraag stellen wat de voorwaarde is voor medelijden: leed of een voorstelling van leed.  
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tussen motieven en handelingen, en gewezen hebben op een verzwegen premisse hieromtrent, gaan 

we over naar Nietzsches derde kritiek op medelijden.   

 

1.3.3 Medelijden als egoïsme 

Verschillende auteurs werpen tegen de stelling dat medelijden de enige drijfveer voor moreel 

handelen is, op dat medelijden uiteindelijk niet altruïstisch is, maar in de grond egoïstisch. Voor 

Schopenhauer zou dit betekenen dat medelijden, onder de noemer van egoïsme vallend, amoreel 

gedrag teweegbrengt. Commentatoren verschillen van mening over wat dit precies zou impliceren. In 

wat volgt besteden we aandacht aan Nietzsches specifieke invulling van het argument dat medelijden 

niet altruïstisch, maar egoïstisch is, om later terug te komen op andere mogelijke invullingen ervan. 

Wanneer we anderen zien lijden, ervaren we medelijden, wat een vorm van lijden is. Handelingen uit 

medelijden moeten volgens Nietzsche gezien worden als (al dan niet bewuste) pogingen om dit lijden 

(namelijk medelijden) dat we zelf ervaren te stoppen of toch te verminderen. Medelijdenden zijn in 

hun doen en laten louter gericht op hun eigen welzijn. Hieruit moeten we afleiden dat  medelijden als 

drijfveer niets anders is dan egoïsme (Janaway & Den Bekker, 2005, pp. 80–83; Nussbaum, 1994, pp. 

150–152). We kunnen hier op twee overeenkomsten wijzen tussen Schopenhauers en Nietzsches 

opvattingen omtrent medelijden. Ten eerste stellen beiden dat het de drijfveer is die aan de basis van 

een handeling ligt en niet de soort ervan die de waarde van deze handeling bepaalt. Ten tweede lijken 

ze er beiden vanuit te gaan dat we wat we in ons dagelijks spreken ‘moreel goed’ noemen, altruïsme 

is30.  

Wie met Schopenhauer stelt dat enerzijds morele handelingen enkel voort kunnen komen uit 

medelijden en dat anderzijds egoïsme moreel indifferent is, maar vervolgens Nietzsches kritiek serieus 

neemt en oordeelt dat medelijden uiteindelijk slechts vermomd egoïsme is, zal tot de conclusie komen 

dat (zuiver) morele handelingen niet voorkomen of bestaan. We willen hier niet in de eerste plaats 

 

                                                      

30 Dit hoeft uiteraard niet te betekenen dat Nietzsche overtuigd is dat een dergelijke gelijkstellen van het goede aan altruïsme 

zomaar gerechtvaardigd is. Nietzsche formuleert net enorm veel kritiek op een dergelijke moraal, waarbij de ander centraal 

staat en niet de eigen levenskracht, autonomie, zelfvorming e.d. (Anderson, 2017). Het feit dat hij hier wel lijkt mee te gaan 

in een gelijkstelling van goed met altruïstisch gedrag, moet mogelijks opgevat worden als een poging zijn tegenstanders te 

weerleggen ‘in hun eigen domein’. Door aan te tonen dat medelijden, door zijn tegenstanders gezien als een vorm van 

altruïsme, in de grond egoïstisch is, kan hij beargumenteren dat zelfs als we meegaan met de gelijkstelling van ‘moreel’ met 

‘altruïstisch’, we niet kunnen stellen dat medelijden moreel is.  
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ingaan op welke (al dan niet wetenschappelijke) ‘bewijzen’ of argumenten er voor Nietzsches stelling 

gegeven kunnen worden31, als wel nagaan wat dit betekent voor diegenen die dergelijke mening 

aangedaan zijn, welke conclusies zij hieruit denken te kunnen of moeten trekken. Voor Schopenhauer 

is het duidelijk:   

 

Zou iemand desalniettemin blijven proberen mij het bestaan van al die handelingen 

[handelingen uit vrijwillige rechtvaardigheid en onbaatzuchtige mensenliefde] uit het hoofd te 

praten, dan zou in zijn gedachtengang de moraal een wetenschap zijn zonder reëel object, zoals 

de astrologie en de alchemie, en het zou pure tijdverspilling zijn nog verder over haar 

fundament te disputeren. Aan zo iemand heb ik geen boodschap meer, en ik spreek alleen tot 

hen die de realiteit van de zaak erkennen (Schopenhauer, 2010a, p. 110).  

 

Terwijl Schopenhauer aldus niets meer te zeggen heeft aan dergelijke individuen, is het desalniettemin 

interessant te kijken welke boodschap zij uitdragen. Indien het onderscheid tussen egoïstische en 

boosaardige motieven behouden wordt, bestaan er alleen handelingen die moreel indifferent en 

handelingen die moreel verwerpelijk zijn. Binnen de categorie van moreel indifferente handelingen 

zitten nu ook deze handelingen waaraan we (foutief, volgens deze visie) vaak morele waarde 

toeschrijven. Elke handeling die we stellen is ofwel gericht op het eigen wel (of wee), ofwel op het wee 

van anderen. Wie egoïstisch handelt, handelt het best mogelijk (immers niet boosaardig). Bijgevolg 

kunnen we niets meer wensen en eisen van anderen en van onszelf dan egoïsme. De minst immorele 

mens is de grootste egoïst. Dergelijke conclusies kunnen aanroepen worden als legitimatie voor 

egoïstisch gedragingen. Wanneer we ons leven wijden aan anderen, zijn we niet minder egoïstisch dan 

wanneer we alleen aan onszelf denken. Niemand (anderen maar ook wijzelf) kan ons nog berispen 

wanneer we de belangen van anderen volledig verwaarlozen. Zolang we niet direct hun ongeluk op 

het oog hebben, worden we immers gedreven door dezelfde drijfveer als degene die deze wel 

verdedigen. Persoonlijk vinden we dat, en daar zou Nietzsche ons waarschijnlijk in volgen, het een 

mens siert ambitieus te zijn. We vinden dat we meer van mensen moeten kunnen verwachten en/of 

eisen, dan louter zich inzetten voor hun eigen belangen. We menen dan ook dat het geloof in het 

bestaan van handelingen uit waarachtig medelijden Schopenhauer siert. Mogelijkerwijs kunnen we 

trouwens net dit geloof en de standvastigheid waarmee het behouden wordt, als criterium voor de 

 

                                                      

31 Zoals opgemerkt gaat het bij Schopenhauer uiteindelijk om een kwestie van geloof in het bestaan van handelingen uit 

vrijwillige rechtvaardigheid en onbaatzuchtige mensenliefde (Schopenhauer, 2010a, p. 109). 
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morele waarde van iemands karakter (zoals opgevat door Schopenhauer) beschouwen32. Hoe 

sneller/gemakkelijker iemand bereid is zich te gedragen alsof er geen altruïstische handelingen zijn, 

hoe minder moreel deze persoon is. Als mens kunnen we ambitieus zijn, kunnen we eisen stellen aan 

de wereld en aan onszelf als mens. Aldus roepen we opnieuw op deze eisen niet te laag te houden. Op 

de problematiek van het geloof in altruïsme komen we later in deze paper nog terug. 

Tenslotte merken we op dat, zoals gezegd, Nietzsche stelt dat medelijdenden handelen om hun eigen 

lijden, medelijden, te verminderen, maar dat dergelijk handelen niet onder Schopenhauers noemer 

van medelijden valt. Schopenhauer zou aldus kunnen beargumenteren dat de vorm van ‘medelijden’ 

die Nietzsche hier beschrijft, pity is en dat Nietzsches kritiek aldus niet op Schopenhauers medelijden 

gericht is. We komen hierop terug in de conclusie van het hoofdstuk over Nietzsches kritiek op 

medelijden. Daarnaast merken we op dat het feit dat handelingen van medelijdenden weldegelijk hun 

eigen lijden kunnen verzachten, niet hoeft te betekenen dat ze deze louter om die reden stelden. Ook 

hierover later meer. Andere auteurs gaan verder mee met Schopenhauers redeneringen uit Dat ben 

jij, maar argumenteren eveneens dat dit ‘Schopenhaueriaanse’ medelijden egoïstisch is. Volgens 

Schopenhauer worden medelijdenden  dankzij hun intuïtieve inzicht door het (wel en) wee van de 

ander gemotiveerd, zoals in normale omstandigheden alleen hun eigen (wel en) wee hen 

motiveren. We herkennen het lijden van de ander, van wie we inzien dat deze niet wezenlijk van ons 

verschilt, als ons eigen lijden33 (Schopenhauer, 2010a, pp. 115–117; Streubel, 2015, pp. 219–220). 

Aldus zouden handelingen die uit dit (mede)lijden voortkomen, uiteindelijk een vorm van ‘verheven’ 

egoïsme zijn: het lijkt alsof we anderen helpen, maar uiteindelijk is ons handelen slechts een vorm van 

zelfhulp. In het hoofdstuk na dat over Mitfreude komen we hier uitgebreid op terug en nuanceren we 

deze positie.  

 

                                                      

32 Merk op dat mensen die zich graag beroepen op dergelijk ‘ongeloof in waarachtig medelijden en altruïsme’, vaak net 

diegenen zijn die zich maar al te vaak zelf laten leiden door egoïstische motieven.  

33 Hier komen we uit bij wat Schopenhauer ‘het mysterie van de ethiek’ noemt. We moeten toegeven dat ook voor ons net 

als voor vele andere auteurs, na het lezen van enkele van Schopenhauers belangrijkste werken, niet helemaal duidelijk is wat 

Schopenhauer hiermee bedoelt. Het leed van de ander wordt niet mijn leed, we blijven ons ervan bewust dat het de ander is 

die lijdt, niet wijzelf. Wel is het zo dat diens (wel en) wee ons direct aanspreekt, zoals in normale omstandigheden alleen ons 

eigen wel en wee ons aan het hart liggen. Deze kwestie vraagt extra duiding, die we dan ook in het vervolg van deze scriptie 

zullen geven (Schopenhauer, 2010a, pp. 115–117). 
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1.3.4 Medelijden als louter toename van lijden 

Het vierde argument dat Nussbaum bij Nietzsche zegt terug te vinden, vermelden we voornamelijk ter 

volledigheid. Hoewel de behandeling ervan zeer boeiend is, gaan we er niet al te diep op in, aangezien 

de relevantie ervan voor deze masterproef (in vergelijking met de bespreking van de andere 

argumenten) beperkt is. Nietzsches vierde tegenwerping komt volgens Nussbaum neer op het 

volgende: medelijden doet geen goed, het verhoogt eenvoudigweg de hoeveelheid lijden in de wereld, 

aangezien het aantal lijdenden toeneemt. Zoals Nussbaum aangeeft is dit een zeer zwakke claim 

(Nussbaum, 1994, pp. 152–154, 156–161). Ten eerste kunnen we ons afvragen of medelijden 

noodzakelijk de totale hoeveelheid leed doet toenemen. Zoals reeds opgemerkt omtrent 

kwetsbaarheid, hoeft het geheel van lijden niet samen te vallen met de som van het leed van elk 

individu apart. Zelfs wanneer dit wel het geval zou zijn, kan medelijden aanzetten tot handelingen 

gericht op het helpen van de lijdenden. Hierdoor neemt na een korte stijging, de totale hoeveelheid 

leed eveneens af (zowel het leed van de lijdende als dat van de medelijdende vermindert waardoor 

het totale leed, opgevat als de som van individueel lijden opnieuw gelijk is aan en mogelijkerwijs zelfs 

minder groot is dan de hoeveelheid lijden waarin de lijdende het zonder medelijdende moet stellen) 

(Nussbaum, 1994, pp. 156–157). Daarnaast kunnen we ook de vraag stellen of een wereld met een 

grotere hoeveelheid lijden noodzakelijk slechter is dan een wereld waarin minder leed aanwezig is. We 

doelen hier op één van de kritieken die onder andere ook opduiken in de context van bepaalde 

invullingen van het utilitarisme. We verduidelijken dit met een simpel voorbeeld. Stel dat we leed 

mathematisch kunnen uitdrukken. Is een wereld waarin vier mensen leven, waarvan er één lijden van 

waarde 9 ervaart en de anderen ieder van waarde 1, beter dan een wereld waarin de vier personen 

elk lijden van waarde 3,5 ondervinden? We kunnen ons nog extremere situaties inbeelden, maar het 

is duidelijk dat we geneigd zijn niet alleen lijden maar ook de verdeling ervan in ogenschouw te nemen 

wanneer we over deze situaties oordelen (Arrhenius, 2017). Aldus kan een scenario waarin leed 

gedeeld wordt met anderen, namelijk waarin medelijden voorkomt, mogelijks verkiesbaar zijn boven 

eenzelfde situatie waarin de medelijdende ontbreekt, ook al is er meer leed in deze eerste situatie. 

Nietzsches vierde argument is te simplistisch.  

Vanuit Schopenhauer kunnen we tenslotte nog een extra kritiek leveren op dit argument. Hoewel 

hierover te discussiëren valt – wat ook door verschillende auteurs gedaan wordt – lijkt Schopenhauer 

in sommige passsages te stellen dat de (precieze) hoeveelheid lijden in de wereld niet ter zake doet. 

Of we ons nu één of vijf keer bezeren en of iemand nu één of vijf keer medelijden met ons heeft, is 

niet van belang. Het eigenlijke probleem is dat al het leven een manifestatie is van de wil en als 

dusdanig lijden impliceert. Niet hoeveel leed er is, maar de noodzakelijke samenhang van leven en 

lijden is het focuspunt. Verder lijkt Schopenhauer, in tegenstelling tot Nietzsche die ervan uit lijkt te 
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gaan dat als we lijden niet waarderen, we ook medelijden niet kunnen waarderen, nog positief te staan 

ten aanzien van medelijden. Dit echter niet zozeer wegens de door ons aangehaalde hulp waartoe de 

medelijdende mogelijks overgaat, als wel omdat medelijdenden een correcter inzicht hebben in de 

werkelijkheid, een inzicht dat in hogere mate kan leiden tot ware verlossing (van het lijden). We 

besluiten dat medelijden dus niet moet gezien worden als louter een toename van lijden, maar dat het 

(ook) wijst op een bepaald inzicht in de werkelijkheid dat we positief kunnen waarderen 

(Schopenhauer, Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, pp. 1152–1153). 

1.3.5 Medelijden versus uithouding 

Nietzsches voorlaatste argument kunnen we als volgt samenvatten: de zaken waarvoor we medelijden 

hebben met mensen zijn niet slecht, maar goed voor hen. Nietzsche wenst het mensen (of toch de 

mensen die voor hem van enige betekenis zijn) toe te maken te krijgen met zaken zoals eenzaamheid, 

ziekte, zelf-wantrouwen..., kortom met allerlei vormen van lijden. Dergelijke zaken zijn volgens hem 

immers noodzakelijk om te kunnen bewijzen dat we iets waard zijn, namelijk door aan te tonen dat we 

ze kunnen uithouden. Aldus zouden we niet door medelijden, maar door vreugde moeten overvallen 

worden wanneer we mensen lijden zien ondergaan, omdat dit hen de kans geeft zich te bewijzen34 

(Nussbaum, 1994, pp. 153–154).  

Het is echter maar de vraag niet alleen of we (slechts) kunnen bewijzen ‘iets waard te zijn’ door ellende 

vol te houden, maar eveneens of we überhaupt moeten wensen dat mensen zich bewijzen. Er bestaat 

een verschil tussen het wenselijk achten dat mensen sterk zijn en het toewensen van lijden zodat ze 

kunnen bewijzen deze sterkte te bezitten. Verder vragen we ons af aan wie we zouden moeten 

bewijzen dat we ‘iets waard zijn’35. Mogelijkerwijs is dit bewijs volgens Nietzsche van een zeker belang 

voor de lijdende. Deze verkrijgt inzicht in zichzelf, bewijst zichtzelf ten aanzien van zichzelf. Hier kunnen 

we een parallel met Schopenhauer opmerken. Ook deze stelt dat mensen anderen en zichzelf slechts 

leren kennen via de ervaring, namelijk door de kennisname van hun gedragingen in bepaalde situaties. 

Uiteraard kan het interessant zijn om zelfkennis te verwerven en te weten waar onze sterktes en 

 

                                                      

34 To those human beings who are of any concern to me I wish suffering, desolation, sickness, ill-treatment, indignities (…) : I 

have no pity for them, because I wish them the only thing that can prove today wether one is worth anything or not – that 

one endures (Nussbaum, 1994, p. 153). 

35 Terwijl Nietzsche stelt dat de zaken waaraan mensen lijden goed zijn voor hen, lijken eerder zijn eigen belangen mee te 

spelen in het toewensen van lijden aan anderen. Hij wil weten of de mensen om hem heen ‘sterke mensen’ zijn, of hij op hen 

kan bouwen, of ze zijn aandacht waard zijn… 
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zwaktes liggen (Schopenhauer, Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, pp. 360–361). 

Daarentegen gaat Schopenhauer niet zover als Nietzsche om tevens lijden zoals voortdurende isolatie 

en aanslepende ziekten toe te wensen aan (anderen en) onszelf. Hoewel enige situaties waarin we met 

lijden geconfronteerd worden weldegelijk het voordeel kunnen hebben dat wijzelf (en anderen) een 

realistischer beeld krijgen van onszelf en op basis daarvan mogelijks onze toekomstige gedragingen ter 

onzer goede kunnen aanpassen, lijkt een voortdurende opeenvolging van dergelijke situaties onnodig. 

Nietzsche geeft geen overtuigende argumenten waarom een (voortdurend) bewijzen van onszelf nodig 

zou zijn. Het is aldus niet duidelijk waarom de zaken die onze medelijden opwekken, voordelig en 

wenselijk zouden zijn voor de lijdende.  

We zouden Nietzsches toewensen van lijden tenslotte ook kunnen interpreteren als de wens dat 

anderen lijden overkomt opdat zij zich er tegen fortificeren en sterker staan tegen (toekomstig) leed. 

Dergelijke argumentering hebben we reeds aangehaald in het verloop van deze scriptie. Zoals gezegd 

meent Schopenhauer dat karakters onveranderlijk zijn. Eens een ‘zwakkeling’, altijd een ‘zwakkeling’. 

Hoewel Schopenhauer het er met Nietzsche over eens zou zijn dat we in het algemeen beter af zijn 

dan anderen wanneer we minder vatbaar zijn voor lijden dan hen36, zou Nietzsches toegestuurde lijden 

volgens hem niet helpen de ander sterker te maken. Mensen met ‘zwakke’ (maar eveneens deze met 

‘sterke’) karakters zouden niet met het lijden gebaad zijn, zouden er niet steviger door in hun schoenen 

staan of in de toekomst beter tegen lijden bestand zijn. Bijgevolg heeft het geen zin anderen lijden toe 

te wensen, of zelfs toe te brengen37 (Schopenhauer, Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, pp. 

351, 1103–1104). Na deze twee interpretaties van Nietzsches vijfde argument te hebben besproken, 

zijn we tenslotte bij zijn laatste tegenwerping aanbeland. 

 

 

                                                      

36 Eén van de grote problemen die Schopenhauer aankaart is dat leven lijden impliceert. Lijden op zich wordt door hem zeker 

niet positief gewaardeerd. Merk echter op dat gegeven dat we leven, extreem lijden voor sommigen een mogelijk pad naar 

verlossing kan zijn. Terwijl we later terugkomen op de thema’s van verlossing, van geluk en van het beamen en negeren van 

het leven, kunnen we hier al besluiten dat volgens Schopenhauer lijden voor bepaalde mensen, toch wenselijk kan zijn in de 

zin dat het hen tot de verlossing kan brengen. Over het algemeen echter – dergelijke verlossingen (als ze überhaupt al 

plaatsvinden) zijn zeer zeldzaam – zijn we beter af als sterke mensen dan als kleinzerige (Lauxtermann, 2000, pp. 190–192, 

233–235; Schopenhauer e.a., 2012, pp. 372–373, 376-378,1211, 1214).  

37 Indien we Nietzsche volgen en lijden wenselijk is, zeker voor degenen aan wie we het meest gehecht zijn, zouden we er 

niets op tegen kunnen hebben aan dezen lijden te berokkenen. We vragen ons af of het heil dat anderen hebben bij 

bijvoorbeeld het ‘bewijs van hun eigen waarde’ opweegt tegen het leed dat hen ‘goedbedoeld’ net door de mensen die hen 

het meest dierbaar zijn, zou worden aangedaan.  
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1.3.6 Medelijden en wreedheid: een gemeenschappelijke bron? 

Tenslotte stelt Nietzsche dat medelijden nauw verbonden is met wraakzucht en wreedheid. In 

tegenstelling tot wat uit zijn derde argument volgde, impliceert dit dat medelijden niet de richting van 

egoïsme, maar van boosaardigheid lijkt uit te gaan. Nietzsches bekritisering van medelijden is in de 

grond gericht op de bron die dit medelijden zou delen met wraakzucht en wreedheid. De medelijdende 

maakt volgens hem de fout waarde te hechten aan bepaalde zaken, veelal deze waarover we in de 

laatste instantie weinig tot niets te zeggen hebben, zoals specifieke goederen, relaties... Waarde 

hechten aan deze zaken, resulteert in medelijden indien een ander deze zaken mist, in wraakzucht en 

wreedheid indien we het zelf zonder moeten stellen, terwijl anderen er overvloedig van kunnen 

genieten. Dezelfde evaluatie of waardering ligt dus aan de basis van medelijden, wraakzucht en 

wreedheid (Nussbaum, 1994, pp. 144–149, 153–154).  

Een mogelijke weerlegging van deze argumentatie is het in vraag stellen van deze (gedeelde) oorzaak. 

Komt medelijden noodzakelijk voort uit het erkennen van de waarde van bepaalde zaken (die veelal 

buiten onze macht liggen)38? Op het eerste zicht lijkt dit inderdaad het geval te zijn. We mogen echter 

niet uit het oog verliezen dat waardering relatief is, zoals ook Schopenhauer aangeeft wanneer hij 

Kants tweede formulering van zijn categorische imperatief bekritiseert39. Wie meent anderen te zien 

lijden, gelooft dat deze mensen iets ervaren waaraan zij een negatieve waarde toeschrijven. Dit hoeft 

echter niet te betekenen dat diegenen die meelijden, wanneer zij in een gelijkaardige situatie zouden 

zitten als de lijdende waarvoor zij medelijden voelen, eveneens zouden lijden. Mensen die 

bijvoorbeeld elke interesse in volleybal missen, zullen waarschijnlijk geen leed ervaren wanneer de 

ploeg van hun land, stad of dorp verliest. Het zien van huilende supporters na het verlies van dergelijke 

ploegen kan echter bij dezelfde mensen medelijden tot gevolg hebben. Medelijden veronderstelt aldus 

niet noodzakelijk met de lijdende gedeelde interesses of belangen. Met andere woorden: we kunnen 

medelijden hebben met lijdenden zonder dat de oorzaak van hun lijden een potentiele oorzaak van 

ons eigen leed vormt.  

 

                                                      

38 Deze vraag vormt slechts één onderdeel van de meer algemene vraag of medelijden en wraakzucht dezelfde oorzaak 

kennen en of dit betekent dat beide verwerpelijk zijn. Aangezien deze scriptie handelt over medelijden bij Schopenhauer, 

beperken we ons echter tot deze subvraag.  

39 En dat geldt ook voor de ‘absolute waarde’ die zo’n ondenkbaar ‘doel op zichzelf’ zou bezitten. Want ook die moet ik, zonder 

genade, als contradictio in adjecto bestempelen. Elke waarde is een relatieve grootheid, ze staat zelfs noodzakelijkerwijs in 

een dubbele relatie: ten eerste is ze relatief doordat ze waarde voor iemand is, en ten tweede is ze comparatief doordat ze 

waarde is in vergelijking met iets anders waaraan ze wordt afgemeten (Schopenhauer, 2010a, pp. 66–67). 
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Vervolgens kunnen we nog een interessant onderscheid maken tussen de zaken waarop ons 

medelijden in deze context precies gericht is. We hernemen het voorbeeld van de volleybalsupporters 

waarmee we, als ‘buitenstaanders’, medelijden hebben. Het is mogelijk dat ons medelijden met de 

supporters gebaseerd is op het oordeel dat deze effectief slechter af zijn wanneer de tegenspelers 

winnen. We zijn bijvoorbeeld zelf bijzonder geïnteresseerd in hockey en, hoewel we niets voelen bij 

volleybal, vatten we volledig de ervaring van de volleybalsupporters. We ervaren medelijden met 

mensen die we in de eerste plaats karakteriseren als supporters van een verliezende ploeg, wiens pijn 

vermeden had kunnen worden indien de wedstrijd anders was uitgedraaid. Daarentegen kan ons 

medelijden eveneens voortkomen uit het oordeel dat datgene waaraan deze mensen waarde hechten, 

verkeerd is, wat jammer genoeg hun (nodeloze) lijden tot gevolg heeft. In dit geval menen we dat hun 

pijn vermeden had kunnen worden wanneer ze andere/juistere waardeoordelen hadden gehad. 

Nietzsche zou in het eerste voorbeeld gelijk kunnen hebben met zijn stelling dat de medelijdende en 

de lijdende misschien niet aan exact dezelfde maar wel aan gelijkaardige zaken waarde hechten. 

Daarentegen blijkt in het tweede voorbeeld een ander waardeoordeel, een evaluatie van een 

evaluatie, aan de basis van ons medelijden te liggen. Medelijdende en lijdende delen niet hetzelfde 

waardeoordelen (bijvoorbeeld dat het erg is om te verliezen). De medelijdende vindt het niet 

betreurenswaardig voor de supporters dat de tegenstanders wonnen, maar dat ze onnodig lijden door 

een foutief wereldbeeld, een schadelijke evaluatie.  Hier komen we uiteindelijk terug uit op Nietzsches 

eerder besproken argumenten tegen medelijden. Hij zou stellen dat dergelijk medelijden niet leidt tot 

creativiteit en energie bij de lijdende en de medelijdende en dat het uiteindelijk niets anders is dan 

een vorm van hooghartig pity. Voor de weerlegging en/of nuancering van deze beweringen verwijzen 

we naar de overeenkomstige paragrafen. 

Wanneer we veronderstellen dat er situaties zijn zoals in het tweede voorbeeld waarin mensen 

handelen uit waarachtig medelijden zonder dat ze daarvoor gelijkaardige zaken waarderen als de 

lijdenden, hoeft de oorzaak van dit medelijden niet noodzakelijk een potentiele oorzaak van wreedheid 

en wraakzucht te vormen. Mensen wiens medelijden mede voortkomt uit zaken zoals het feit dat 

mensen kwetsbaar zijn voor lijden, lijken ze geen redenen te hebben om op basis van dezelfde 

opvattingen over te gaan tot wreedheid of wraakzucht jegens deze mens(en) wanneer zijzelf het zijn 

die lijden, integendeel. Zoals gezegd zijn er nog andere manieren om Nietzsches zesde argument te 

proberen ontkrachten. Om echter nodeloze uitweidingen te vermijden gaan we hier niet verder op in. 

Bij deze beschouwen we dan ook tenslotte dit zesde argument als besproken en ‘niet overtuigend’ 

verklaard. De lezer zou kunnen menen dat hiermee onze vergelijking van Schopenhauers en Nietzsches 

interpretaties van medelijden, afgehandeld is. We mogen ons echter niet overhaasten en vragen dan 

ook de lezer nog even geduld te hebben, alvorens we overgaan tot het onderzoeken van kritische 
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bemerkingen van andere auteurs in verband met Schopenhauer narrow ethics. We dienen immers nog 

terug te komen op en concluderende beschouwingen te voorzien over dat wat in verschillende van de 

voorgaande paragrafen reeds (oppervlakkig) aan bod kwam: medelijden als pity. 

1.3.7 Ter besluit: medelijden en pity 

Veel van Nietzsches kritiek op medelijden zou Schopenhauer kunnen weerleggen door te stellen dat 

deze enkel van toepassing is op pity, een vorm van schijnmedelijden die binnen Schopenhauers ethiek 

onder egoïsme of zelfs boosaardigheid zou vallen. Hoewel Schopenhauer met een (uitvoerigere) 

bespreking van pity verwarring had kunnen voorkomen, is het niet correct om het hem – wat onder 

andere Booghs wel doet – kwalijk te nemen dit niet gedaan te hebben (Booghs, Dessein, & 

Vandenabeele, 2012, p. 55; van Es, z.d.)40. Uit zijn definitie van medelijden als het direct gemotiveerd 

worden door het leed van de ander en uit zijn talloze opmerkingen over en waarschuwingen voor 

louter schijnbaar morele handelingen, kan de lezer gemakkelijk afleiden dat pity niet onder 

Schopenhauers medelijdenconcept valt. Hij geeft de lezer voldoende criteria om uit te maken of 

bepaalde zaken onder medelijden vallen of niet (Schopenhauer, 2010a, pp. 70, 115, 118). 

Schopenhauers narrow ethics lijkt aldus immuun voor Nietzsches kritiek41. Lijkt, want Schopenhauers 

medelijden blijft alleen van Nietzsches kritiek gevrijwaard als we aannemen dat er effectief een 

onderscheid gemaakt kan worden tussen compassion en pity. Nietzsche zou kunnen stellen dat 

Schopenhauers hele analyse van medelijden incorrect is. Volgens Cartwright is dit inderdaad wat hij 

doet. Nietzsche is van mening dat elke ‘altruïstische handeling’, of we nu aannemen dat die 

noodzakelijk voortkomt uit medelijden (cf. argument drie) of in een andere drijfveer haar oorsprong 

vindt, uiteindelijk een egoïstische is. De gelijkstelling van waardevolle handelingen met handelingen 

uit medelijden zoals Schopenhauer dit begrijpt, zou incorrect zijn. Morele handelingen zoals 

Schopenhauer ze karakteriseert, namelijk als ware altruïstische handelingen, bestaan immers niet en 

het zijn bijgevolg ook niet deze handelingen waaraan we waarde zouden moeten hechten. Aldus 

bestaat compassion niet gewoon naast pity. Nietzsche meent in zijn kritiek op pity niet over één 

bepaalde vorm van medelijden te spreken, maar over kenmerken wezenlijk aan elke mogelijke vorm 

 

                                                      

40 Schopenhauer hanteert enkel de deugdelijke invulling van medelijden, maar ‘pity’ is evengoed een vorm daarvan. (…) Toch 

heeft Schopenhauer deze vorm van medelijden niet aangehaald en afgedaan als niet moraal [moreel] waardevol (Booghs e.a., 

2012, p. 55). 

41 Dit is ook het besluit dat Martha Nussbaum trekt wanneer ze in haar artikel Nietzsches argumenten tegen een ‘medelijden 

traditie’ weerlegt (Nussbaum, 1994, pp. 154–161). 
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van medelijden. Beide auteurs hebben een radicaal andere opinie over wat medelijden inhoudt 

(Cartwright, 1988, pp. 557, 564–565).  

We kunnen besluiten dat Schopenhauer en Nietzsche het dus op tweeërlei wijze oneens zijn. Eerst en 

vooral komt hun geschil neer op de vraag of (zuiver) altruïstische handelingen mogelijk zijn. Zoals 

gezegd neemt Schopenhauer het bestaan van dergelijke handelingen als het ware als vertrekpunt en 

poogt hij deze aanname verder te ondersteunen met empirische gegevens. Hier merken we echter op 

dat ook Nietzsches opvatting dat altruïstische handelingen niet bestaan, een aanname is, een aanname 

die hij niet noodzakelijk hard kan maken. In tegenstelling tot Nietzsche wijst Schopenhauer op deze 

zwakke plek in zijn eigen redenering, onder andere wanneer hij in Dat ben jij het volgende opmerkt 

over de vraag of altruïstische handelingen ook echt in de ervaring voorkomen: 

 

Helaas kan op deze vraag geen volledig zuiver empirisch antwoord worden gegeven, omdat de 

ervaring ons altijd alleen maar de daad laat zien, terwijl de drijfveren in het verborgene blijven; 

vandaar dat het nooit is uit te sluiten dat een egoïstisch motief wel degelijk invloed op een 

rechtvaardige of goede handeling heeft uitgeoefend (Schopenhauer, 2010a, pp. 109–110). 

 

Ook Cartwright wijst op het ontbreken bij Nietzsche van een zekere realistische kijk op zijn inzicht in 

of kennis van de drijfveren achter menselijk handelen. Verder merkt Cartwright op dat Nietzsche niet 

aantoont dat het genieten van aandacht, het ervaren van een zeker superioriteitsgevoel en andere 

zaken waarop vaak gewezen wordt wanneer we over pity spreken, het doel waren met het oog waarop 

de handelingen naar de lijdende toe gesteld werden. Het feit dat we dergelijke zaken ervaren, hoeft 

echter niet te betekenen dat we de handelingen ook daarom stellen, en dat ze dus het resultaat zouden 

zijn van bijvoorbeeld egoïsme42 (Cartwright, 1988, pp. 264–265; Streubel, 2015, pp. 219–221). 

Wanneer we de argumenten van beide auteurs bekijken, moeten we besluiten dat Schopenhauer noch 

Nietzsche erin slaagt de lezers te overtuigen die niet reeds hun mening aangedaan waren43. We kunnen 

 

                                                      

42 Indien dit wel het geval zou zijn, zouden we moeten eisen dat elke altruïstische handeling (indien er iets dergelijks bestaat) 

zonder enige vreugde gepaard gaat. Altruïstisch handelen betekent echter niet dat we niet blij mogen zijn met de 

dankbaarheid van de lijdende die we onze hulp aanbieden of tevreden mogen zijn met het resultaat van onze handeling. Het 

houdt in dat ons handelen op het welzijn van de ander, niet dat van onszelf gericht is; niet dat we zonder emoties handelen 

of dat ons welzijn zelfs noodzakelijk tegengewerkt wordt (Cartwright, 1999, pp. 264–265). 

43 Tot op zekere hoogte lijkt Schopenhauer met zijn verwijzingen naar gevallen waarin hij waarachtig medelijden zegt te 

mogen herkennen, nog een poging te ondernemen zijn stelling tegen ongeloof te verdedigen. Zoals echter ook in een door 

ons aangehaald citaat uit Dat ben jij duidelijk aan bod kwam, is het hem er niet om te doen sceptici van gedacht te doen 
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ons uiteindelijk afvragen bij wie de bewijslast ligt. Moeten we een ‘bewijs’ verlangen van 

Schopenhauer of van Nietzsche? En vandaag: van filosofen en/of van wetenschappers (Cartwright, 

1988, p. 565)? Mogelijks werpen inzichten uit recent wetenschappelijke onderzoek meer licht op de 

zaak, maar we mogen niet vergeten dat dergelijke inzichten in de eeuwen waarin Schopenhauer en 

Nietzsche leefden, nog afwezig waren. Verder kunnen we opnieuw opmerken dat hoewel 

wetenschappers zeker zinnig onderzoek doen hieromtrent, we desalniettemin niet mogen vergeten 

stil te staan bij welke impact hun bevindingen kunnen hebben op ons leven, op onze samenleving. Wat 

betekent het dat we bereid zouden zijn de wetenschapper te geloven wanneer deze zou kunnen 

aantonen (hoe dit ook opgevat moet worden) dat altruïsme bestaat of net niet bestaat? Wat zegt dit 

over het tijdperk waarin we leven? Welke gevolgen kunnen dergelijke opvattingen hebben voor ons 

gedrag en de legitimatie ervan? Dit zijn interessante vragen, misschien wel interessantere dan de vraag 

wie nu uiteindelijk gelijk heeft in verband met het al dan niet bestaan van altruïstische handelingen. 

Een tweede punt van verschil tussen Schopenhauer en Nietzsche hangt samen met de vraag wat we 

(zouden moeten) waarderen.  Schopenhauer stelt medelijden (maar ook ascese) voorop, Nietzsche 

verkiest zaken als zelfredzaamheid, kracht en creativiteit. We kunnen ons afvragen wat Nietzsches 

beoordeling zou zijn van waarachtig altruïstische handelingen, indien hem een ‘onontkrachtbaar’ of 

toch zeer overtuigend bewijs voor het bestaan van dergelijke handelingen voorgeschoteld werd. Zou 

hij het kunnen geloven? Zou hij dergelijke handelingen die niet teruggaan op enige vorm van 

ressentiment minder, evenveel of meer waard achten dan de handelingen die vanuit creativiteit en 

dergelijke gesteld worden? Dit zijn alweer interessante vragen. Helaas vallen ze buiten het bereik van 

deze scriptie, waardoor we u het antwoord erop (voorlopig) schuldig moeten blijven. We hopen in 

voorgaand hoofdstuk de lezer reeds een beter inzicht te hebben gegeven in Schopenhauers narrow 

ethics en enkele interessante aspecten hieromtrent te hebben uitgediept. In wat volgt nemen we meer 

afstand van wat Nietzsche over medelijden te zeggen heeft en behandelen we enkele andere aspecten 

van Schopenhauers narrow ethics, die doorheen de eeuwen met verwarring en kritiek beantwoord 

werden. 

 

                                                      

veranderen. Schopenhauer is niet van plan met hen in discussie te gaan. Hij meent immers dat dit geen enkele zin heeft en 

dat het al dan niet bestaan van handelingen uit waarachtig medelijden uiteindelijk een kwestie van geloof blijft (Cartwright, 

1988, p. 266; Schopenhauer, 2010a, p. 110). 
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1.4 Medelijden bij Schopenhauer: verder kritieken 

1.4.1 Mitleid of Mitfreude 

Gegeven Schopenhauers fundament van de moraal, is het duidelijk dat moreel handelen44, 

noodzakelijk verbonden is met lijden. Bepaalde auteurs stellen vragen bij deze samenhang. We keren 

terug naar Schopenhauers stelling dat medelijden de enige morele drijfveer is, die hij onder andere45 

beargumenteert door erop te wijzen dat aangezien er slechts drie mogelijke drijfveren zijn voor 

menselijk handelen en aangezien noch egoïsme, noch boosaardigheid tot morele handelingen leiden, 

de enige overige drijfveer, medelijden, wel de basis moet zijn van morele handelingen (gegeven dat 

dergelijke handelingen bestaan) (Booghs, Dessein, & Vandenabeele, 2012, p. 56; Schopenhauer, 

2010a, p. 117).  

Eén van de premissen waarvan dit argument vertrekt is dat er slechts drie drijfveren voor handelen 

bestaan, meer specifiek: egoïsme, boosaardigheid en medelijden. We zouden echter van oordeel 

kunnen zijn dat de drijfveer (of drijfveren) voor moreel handelen niet te herleiden is tot of samenvalt 

met één van deze drie. Bepaalde auteurs die dergelijke weg bewandelen zien de voorwaarde van lijden 

voor moreel handelen (medelijden is immers het direct gemotiveerd worden door het wee van de 

 

                                                      

44 En daarmee ook de kardinale deugden die hij onderscheidt. Zo lezen we onder andere: (…) alle ware en zuivere liefde is 

medelijden, en elke liefde die geen medelijden is, is zelfzuchtigheid (Schopenhauer, Driessen, De Martelaere, & Doorman, 

2012, p. 433).  

45 Sommige auteurs merken terecht op dat, wanneer twee van de drie zaken niet voldoen aan een bepaald criterium, hierin 

niet besloten ligt dat de overige dit wel doet (Booghs, Dessein, & Vandenabeele, 2012, pp. 56–57). Hoewel dit een correcte 

vaststelling is, hoeft dit Schopenhauers argumentatie niet te ondergraven. De aangehaalde beargumentering is immers 

slechts één schakel binnen Schopenhauers Dat ben jij die eveneens reeds voorgaande argumenteringen en aannames 

veronderstelt (zoals dat morele handelingen bestaan, dat de morele waarde van een handeling afhangt van het motief van 

die handeling e.d.). Dit gegeven zijnde lijkt Schopenhauers argumentering wel gegrond. Auteurs die het niet met 

Schopenhauers conclusie eens zijn, zouden moeten beargumenteren dat minstens één van deze ‘premissen’ incorrect is, 

eerder dan erop te wijzen dat wanneer twee van de drie zaken niet voldoen aan een bepaald criterium, hierin niet besloten 

ligt dat de overige dit wel doet. Daarnaast heeft Schopenhauers argumentatie voor medelijden als (enige) drijfveer voor 

moreel handelen, meer om het lijf dan louter dit ‘argument uit eliminatie’. Hij zoekt bevestiging van het fundament van de 

moraal in de ervaring, beargumenteert de koppeling van medelijden met de twee kardinale deugden rechtvaardigheid en 

mensenliefde (Cartwright, 1999, pp. 277–279)… 
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ander), als problematisch. Sommigen vinden dan ook bijvoorbeeld Mitfreude (of sympathy)46 minstens 

even goed of zelfs geschikter als morele drijfveer. Het zou gaan om een bewogen worden om bij te 

dragen aan het wel van de andere, zonder dat deze zich (noodzakelijk) in een positie van lijdende 

bevindt. Schopenhauer ontkent het bestaan van dergelijke daden. Handelingen die uit Mitfreude lijken 

voort te komen, vloeien volgens hem voort uit zelfzucht/egoïsme (we beleven plezier aan de nabijheid 

van een bepaald persoon, we hopen op een toekomstige wederdienst etc.), uit medelijden (het gaat 

de anderen niet in elk opzicht voor de wind en we dragen bij aan hun welzijn omdat we geraakt zijn 

door hun vroegere lijden, hun lijden in een ander domein etc.)47, of door een combinatie van beiden 

(Booghs, Dessein, & Vandenabeele, 2012, p. 56; Schopenhauer, 2010a, pp. 145–146; Schopenhauer, 

Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, p. 433). Hoe het ook zij, elke handeling die zuiver moreel 

is, komt uit medelijden, en dus uit lijden voort: Want ongeluk is de voorwaarde van medelijden en 

medelijden de bron van mensenliefde (Schopenhauer, 2010a, p. 146).  

Schopenhauer laat deze stelling uiteraard niet onbeargumenteerd. Wanneer we willen 

begrijpen waarom lijden voor Schopenhauer een noodzakelijke voorwaarde blijkt te zijn voor moreel 

handelen, moeten we onze aandacht richten op wat volgens hem direct ervaren kan worden. Het 

directe karakter van de betrokkenheid van de medelijdende bij de lijdende is tweevoudig. Enerzijds 

slaat ze op het feit dat terwijl in de meeste omstandigheden alleen ons eigen wel en wee ons direct 

aan het hart ligt (we handelen doorgaans egoïstisch), het wel en wee van de ander ons eveneens, op 

dezelfde wijze direct aan het hart ligt wanneer we anderen met medelijden benaderen. Hiermee 

bedoelt Schopenhauer dat de anderen het uiteindelijke doel van onze wil worden, hun ervaringen 

worden onze motieven. Dergelijke directe betrokkenheid bij het wel en wee van anderen kan 

Schopenhauer moeilijk verklaren. Het impliceert een zekere identificering, dit is: een erkenning dat de 

ander in wezen niet van ons verschilt (cf. inzicht), zonder dat we echter volledig met deze samenvallen. 

De handelingen van medelijdenden getuigen van dergelijk inzicht (Schopenhauer meent ze enkel te 

kunnen begrijpen door ervan uit te gaan dat de kloof tussen onszelf en de anderen tot op zekere 

hoogte opgeheven wordt waardoor hun wel en wee ons aanbelangt zoals normaal gezien alleen ons 

 

                                                      

46 Moreel handelen is dan een handelen uit een ‘delen in vreugde’ (Mitfreude) (of een ‘delen in lijden en vreugde’ (sympathy) 

). Merk op dat sympathy hier niet samenvalt met wat Schopenhauer onder sympathie verstaat; met name drie fenomenen, 

die allen neerkomen op een vorm van het empirisch zichtbaar worden van de metafysische eenheid van de wil: medelijden 

(caritas), geslachtelijke liefde (amor), en magie (Schopenhauer, Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, p. 1178). 

47 Niemand zal van anderen blijken van echte mensenliefde ontvangen, zolang het in elk opzicht goed met hem gaat 

(Schopenhauer, 2010a, p. 145).  
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eigen wel en wee dat doet). Uiteindelijk moeten we echter een verdere verklaring van dergelijk 

fenomeen schuldig blijven. Hoe het mogelijk is (in deze zin) direct door andermans wel en wee 

gemotiveerd te worden, is volgens Schopenhauer dan ook een mysterie, het mysterie van de ethiek, 

dat filosofen slechts kunnen benaderen maar nooit volledig kunnen doorgronden48 (Schopenhauer, 

2010a, pp. 114–116, 184). 

De ervaring van medelijden houdt verder nog in een tweede zin een directe betrokkenheid in. Dat voor 

Schopenhauer mensenliefde en rechtvaardigheid slechts mogelijk zijn wanneer er sprake is van lijden, 

moet begrepen worden door te verwijzen naar zijn metafysica, die zoals gezegd, nauw samenhangt 

met zijn ethiek (Cartwright, 1999, pp. 252–254, 284–285). Al het leven is uiteindelijk een manifestatie 

of objectivatie van één en dezelfde wil. Deze wil op haar beurt is streven. Nu streven we slechts naar 

wat we (nog) niet hebben, we streven als we niet tevreden zijn met de situatie waarin we ons bevinden. 

Dit betekent dat streven een gemis, en volgens Schopenhauer dus een lijden, impliceert. Het ware 

wezen van het leven is de wil en aldus is dit leven noodzakelijk met lijden verbonden. Zaken als genot 

en bevrediging ervaren we altijd slechts in relatie tot die wil, tot het lijden: het zijn ontberingen (die 

positief/direct ervaren worden) die opgeheven worden. We ervaren aldus elk genot slechts ‘negatief’. 

Dit geldt voor ons eigen genot maar eveneens voor onze ervaring van dit van anderen. Aldus kunnen 

we besluiten dat het directe karakter van onze ervaring van andermans lijden tweevoudig is. Enerzijds 

worden we door hun lijden direct gemotiveerd zoals we normaal alleen door ons eigen lijden (en 

welzijn) gemotiveerd worden; anderzijds worden we door hun lijden direct gemotiveerd aangezien 

lijden het enige is dat we direct ervaren (in tegenstelling tot de verlossing van dergelijk lijden).  Alleen 

medelijden, waarbij we op dergelijke tweevoudig directe wijze betrokken zijn bij de ander, kan binnen 

Schopenhauers filosofie een basis vormen voor moreel handelen (Schopenhauer, 2010a, pp. 115–118; 

Schopenhauer e.a., 2012, pp. 251, 328–332).  

Terwijl verschillende auteurs de vraag stellen of rechtvaardigheid en mensenliefde effectief lijden en 

medelijden veronderstellen, wordt de samenhang tussen (reëel) lijden en medelijden zelden bevraagd. 

Medelijden wordt gezien als een meelijden met iemand, iemand die lijdt. Wij willen echter, ingaande 

tegen Schopenhauer, beargumenteren dat ongeluk/lijden geen noodzakelijke voorwaarde is voor 

medelijden. Stel we zien iemand een ongelofelijke val maken; een plas bloed vormt zich op straat. We 

snellen deze persoon te hulp (zonder dat er eigenbelang als motief meespeelt). Een daad uit 

medelijden, zouden we zeggen. Nu blijkt echter dat we ons, zonder dat we hiervan op de hoogte 

waren, op een tijdelijk opgetrokken filmset bevinden. De persoon in kwestie, een actrice, viel zacht en 

 

                                                      

48 Op de taak die Schopenhauer zichzelf als filosoof opgelegd ziet en op de grenzen van de wijsbegeerte komen we in het 

verloop van deze scriptie terug. 
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het bloed blijkt rode kleurstof te zijn. Mogelijks genoot de actrice zelfs enorm van het (spelen te) vallen. 

We kunnen hier geen lijden ontdekken. Aangezien het lijden ontbreekt, zou dit voor Schopenhauer 

moeten betekenen dat er geen sprake is van mede-lijden. We zagen immers dat volgens hem ongeluk 

noodzakelijk is voor medelijden en dat het kenmerkend is voor handelingen uit medelijden dat we als 

medelijdenden direct betrokken zijn op het wee (lijden) van de ander, het enige wat we direct kunnen 

ervaren. We vinden het echter moeilijk om te zeggen dat we, volledig overtuigd als we waren dat de 

ander leed, zouden moeten concluderen dat ons handelen niet voortkwam uit medelijden, maar dus 

uit één van de overige drijfveren: egoïsme of boosaardigheid.  

Zoals Schopenhauer toegeeft, kunnen we niet in de huid van anderen kruipen. Terwijl hij opmerkt dat 

hun leed ons aanbelangt zoals normaal alleen ons eigen leed ons aanbelangt, erkent hij eveneens dat 

dit alleen mogelijk is via een vorm van ‘kennis’ of ‘voorstelling’ die we van deze anderen hebben (en 

waarmee we ons identificeren) (Schopenhauer, 2010a, p. 115). Medelijden lijkt niet in de eerste plaats 

lijden te veronderstellen, maar de voorstelling van lijden/een lijdende. Hier kunnen we aldus besluiten 

dat Schopenhauers stelling dat ongeluk een voorwaarde is voor handelingen uit medelijden, te sterk 

of incorrect is. De directe betrokkenheid waarvan sprake, blijkt hoe dan ook gemedieerd te worden 

door de voorstellingen. En deze voorstellingen kunnen foutief zijn49. We kunnen aldus de vraag stellen 

of Schopenhauers argumentatie dat medelijden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Mitfreude, de enige 

morele drijfveer is net omdat alleen hier sprake kan zijn van een directe betrokkenheid (in de twee 

betekenissen), wel overtuigend is. Wij menen van niet. Schopenhauer poogt de onverwachte 

handelingen waarin we niet langer ons eigen goed nastreven te verklaren door te stellen dat er sprake 

is van dergelijke directe betrokkenheid. Hoewel hij zich in verband met de eerste vorm van directheid 

(betrokken op andermans lijden) veilig weet te stellen voor veel kritiek door de verklaring ervan buiten 

het domein van de wijsbegeerte (of van onze kennis tout court) te plaatsen, lijkt zijn punt in verband 

met de tweede vorm van directheid kwetsbaarder. Naast het feit dat we kunnen opmerken dat 

diegenen die Schopenhauer niet voor zijn opvattingen omtrent het wezen van de wereld als wil en het 

negatieve karakter van ons wel gewonnen heeft, weinig redenen toegereikt krijgt om aan te nemen 

dat medelijden geschikter is dan Mitfreude als basis voor moreel handelen, kunnen we ons afvragen 

of de mediatie door de voorstellingen niet eveneens afbreuk doet aan de directheid van de 

betrokkenheid, en aldus aan de overtuigingskracht van Schopenhauers argument.  

Wanneer Schopenhauer aldus wil aangeven dat medelijden en lijden noodzakelijk zijn voor moreel 

handelen, zal hij dat op een andere wijze moeten beargumenteren. Een mogelijke richting waarin hij 

 

                                                      

49 Merk op dat we als mensen zelfs uit medelijden lijken te kunnen handelen naar onbestaande, gefantaseerde wezens toe, 

wiens leed even reëel is als zijzelf.   
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zou kunnen gaan is benadrukken dat, hoewel lijden dan misschien niet noodzakelijk aanwezig moet 

zijn bij elke vorm van medelijden, de medelijdende toch in een bepaalde relatie tot lijden staat, die 

afwezig is bij mensen gedreven door andere drijfveren. Deze relatie begrepen als een dieper inzicht in 

de wereld waarvan het wezen lijden uitmaakt, zou dan een argument zijn om medelijden en niet 

Mitfreude als enige morele drijfveer te bestempelen (Cartwright, 1999, pp. 267–273, 276–277, 282–

284). Op dit inzicht en de rol die het speelt in Schopenhauers ethiek komen we later terug. In wat volgt 

komen we terug op een thema dat reeds vele auteurs heeft beziggehouden en we reeds kort 

aanhaalden: de vraag of medelijden herleid kan worden tot egoïsme. Samenhangend hiermee gaan 

we ook dieper in op (Schopenhauers opvattingen over) zelfmedelijden. 

1.4.2 Medelijden met onszelf: zelfmedelijden en egoïsme 

Bij Nietzsche vonden we reeds de kritiek terug dat handelingen uit medelijden in de grond egoïstisch 

zijn. Niet het welzijn van de ander staat centraal, maar dat van onszelf: de handelingen van de pitier 

moeten in de eerste plaats diens eigen (mede)leed verzachten. De beschuldiging dat medelijden 

egoïsme is, kan echter ook een andere vorm aannemen. Volgens Janaway en andere auteurs is 

waarachtig medelijden slechts mogelijk wanneer er een ander is, die van ons verschilt50. Vervolgens 

wijst Janaway op Schopenhauers uitspraken over het (intuïtieve) inzicht dat aan de basis van 

handelingen uit medelijden zou liggen. We identificeren ons in zekere zin met de ander, wiens wel en 

wee ons nu even nauw aan het hart ligt en motiveert zoals in normale omstandigheden alleen ons 

eigen wel en wee dat doet. Dit houdt in dat het verschil tussen onszelf en de ander tenminste tot op 

zekere hoogte opgeheven wordt. Ook Schopenhauers opmerking dat de ander voor medelijdenden 

geen ‘niet-ik’, maar een ‘andermaal ik’ is, sluit hierbij aan. Janaway werpt de vraag op of we de 

handelingen die medelijdenden voor deze ander lijken te stellen, niet moeten karakteriseren als 

voortkomende uit egoïstische motieven, aangezien deze ander voor de medelijdende niets meer is dan 

‘andermaal ik’51. Dit is een belangrijke kritiek. Schopenhauers hele onderscheid tussen egoïsme en 

medelijden lijkt aldus te vervagen, medelijden blijkt onmogelijk te zijn. Hoewel de kritiek op het eerste 

 

                                                      

50 Dit idee lijken we in eerste instantie ook terug te vinden bij Schopenhauer wanneer hij stelt dat de medelijdende gericht is 

op het verhelpen van het wee van de ander (in tegenstelling tot dit van zichzelf), wat impliceert dat er een ander moet zijn 

vooraleer er sprake kan zijn van medelijden (Schopenhauer, 2010a, p. 115). We komen hier onder andere op terug wanneer 

we zijn schrijven over zelfmedelijden analyseren. 

51 Merk op dat hoewel Janaway deze argumentering eerst volgt, hij hier later op terug lijkt te komen (Janaway & Den Bekker, 

2005, pp. 118–120). 
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zicht gegrond lijkt, moet ze toch genuanceerd worden (Janaway & Den Bekker, 2005, pp. 83–84, 117–

118; Lauxtermann, 2000, pp. 189–190; Schopenhauer, 2010a, pp. 115, 181–184; Vandenabeele, 2001, 

p. 230).  

In deze context is het interessant vooreerst dieper in te gaan op het thema van zelfmedelijden. We 

zouden Janaways interpretatie van Schopenhauer kunnen lezen als de stelling dat medelijden niets 

anders is dan medelijden hebben met onszelf. In wat volgt gaan we na wat Schopenhauer verstaat 

onder zelfmedelijden en kijken we hoe hij de relatie tussen medelijden en zelfmedelijden 

karakteriseert. Het is opvallend hoe weinig Schopenhauer over zelfmedelijden zegt, gegeven dat hij 

medelijden als grondslag van de moraal beschouwt. In zijn omvangrijke werk WWV spendeert hij er 

enkele bladzijden aan, in Dat ben jij nauwelijks enkele regels (Schopenhauer, Driessen, De Martelaere, 

& Doorman, 2012, pp. 433–435, 1168). We zullen ons in wat volgt dan ook voornamelijk baseren op 

deze passages uit WWV. Aangezien Schopenhauer het thema zelfmedelijden behandelt in zijn 

bespreking van het fenomeen huilen, gaan we vooreerst hierop verder.  

Schopenhauer karakteriseert huilen als een ‘getuigenis van medelijden met onszelf’. In een (niet al te 

overtuigende) passage beargumenteert hij dat, zelfs wanneer we lijken te huilen om anderen, we 

uiteindelijk huilen om onszelf52. Meer specifiek is huilen een ‘merkwaardige lichamelijke kramp’ 

voortkomende uit medelijden dat terugslaat op haar eigen uitganspunt: zelfmedelijden. Het is het 

merkwaardige gevolg van het direct gevoelde leed dat na een dubbele omweg terug in de perceptie 

komt: we stellen eerst het eigen leed voor als dat van een ander en lijden mee met die ander, om het 

leed vervolgens opnieuw, via een omweg, te ervaren als het eigen leed. Hoewel we Schopenhauers 

analyse van het fenomeen huilen in vraag kunnen stellen, is het hier voornamelijk interessant om te 

kijken naar wat hij over zelfmedelijden zegt en hoe hij dit waardeert. We kunnen opmerken dat hij 

zelfmedelijden niet afkeurt en het evenmin karakteriseert, zoals we in eerste instantie zouden kunnen 

denken, als amoreel. Integendeel, wanneer we iemand (oprecht) zien huilen, een getuigenis van 

zelfmedelijden, mogen we hier volgens Schopenhauer uit afleiden dat deze persoon een goed karakter 

heeft. Zoals we zagen veronderstelt het zelfmedelijden waarover hij in de context van het huilen 

spreekt, immers een meelijden met een (ingebeelde) ander. We zouden kunnen argumenteren dat 

deze drijfveer louter van richting en niet van aard verandert wanneer die terugslaat op onszelf (het 

 

                                                      

52 Wanneer wij niet door eigen leed, maar door dat van anderen tot tranen worden bewogen, dan komt dat doordat we ons 

in onze fantasie in het slachtoffer verplaatsen, of doordat we zijn lot beschouwen als het lot van de hele mensheid en dus 

vooral dat van onszelf. Langs een grote omweg huilen we dus toch weer om onszelf, en hebben we medelijden met onszelf 

(Schopenhauer e.a., 2012, p. 435). 
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medelijden wordt geen egoïsme). Het is medelijden ervaren met een ander, waarna blijkt dat wijzelf 

toevallig deze ander zijn. Het gevoel van medelijden wordt aldus niet (direct) opgewekt door ons eigen 

lijden, maar door de voorstelling van een lijdende ander. Het medelijden en aldus ons willen van het 

wel van een ander, is primair (Schopenhauer, Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, pp. 434–

435, 1168). 

Uit het weinige dat we met Schopenhauer over zelfmedelijden gezegd hebben, kunnen we afleiden 

dat er volgens deze auteur, in tegenstelling tot wat Cartwright meent, een vorm van zelfmedelijden 

bestaat die verschilt van self-pity en waarvoor een positieve waardering gepast is53. We besluiten dat 

volgens hem zelfmedelijden in de eerste plaats getuigt van medelijden. Wanneer we Schopenhauers 

begrip van zelfmedelijden hanteren, kunnen we aldus tegen Janaway opmerken dat medelijden niet 

zoals hij zegt,  zelfmedelijden is, maar zelfmedelijden medelijden. Na deze passage, die vooral bedoeld 

was om de lezer inzicht te verschaffen in wat Schopenhauer onder zelfmedelijden verstaat, keren we 

terug naar Janaways eigenlijke kritiek. Zijn punt is niet zozeer dat medelijden zelfmedelijden is, waarbij 

dan gediscussieerd kan worden over wat zelfmedelijden precies is, maar hij meent dat de 

medelijdende in de eerste plaats op het eigen wel is gericht, en aldus niet zou verschillen van de egoïst. 

In wat volgt formuleren we een mogelijk antwoord op deze kritiek. 

We zouden kunnen stellen dat het ethische aspect van medelijden niet zozeer gesitueerd moet worden 

in het handelen, maar in het doorschouwen van het principium individuationis. Vandenabeele 

beargumenteert dat ‘het puur ethische’ in Schopenhauers filosofie de ethische houding is van het 

schouwen sub specie aeternitatis (met onpersoonlijke blik), terwijl morele opvattingen over het 

medelijden daarentegen slechts secundair zijn. Niet ons handelen, maar onze innerlijke integriteit 

staat centraal (Vandenabeele, 2001, pp. 230–231).  

 

Men kan tegen Janaway opmerken dat het volgens Schopenhauer niet moreel waardevoller is, 

maar fundamenteel ‘correcter’ is om de wereld en zichzelf vanuit een onpersoonlijk standpunt 

te bekijken in plaats van zich te laten leiden door het principium individuationis. Of daar al dan 

 

                                                      

53 In Schopenhauers compassion and Nietzsches pity poogt Cartwright het onderscheid tussen medelijden begrepen als 

compassion enerzijds en medelijden begrepen als pity anderzijds, te duiden. Over de eerste vorm van medelijden merkt 

Cartwright het volgende op: Unlike pity, it is not self-reflexive. We do not talk about individuals who are self-compassionate 

or who have compassion for themselves (Cartwright, 1988, p. 560). Terwijl Cartwright vervolgens (in een voetnoot) wel 

toegeeft dat Schopenhauer een vorm van self-compassion lijkt te erkennen, sluit hij zelf in de hoofdtekst dergelijke opvatting 

uit. Veel argumentatie geeft hij echter niet, wat jammer is aangezien het artikel toch onder andere Schopenhauers ideeën 

omtrent medelijden als onderwerp heeft. Cartwright afwijzing van het bestaan van self-compassion lijkt vooral gebaseerd te 

zijn op het feit dat dergelijke term in het Engels niet terug te vinden zou zijn (Cartwright, 1988, pp. 559–560).  
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niet onbaatzuchtige handelingen uit voortvloeien, is in dat opzicht van minder belang. Alle 

interessante opmerkingen die Schopenhauer aan zaken als altruïsme en gerechtigheid wijdt, 

mogen de uiteindelijke inzet van zijn ethische overwegingen niet verdoezelen (Vandenabeele, 

2001, p. 230). 

 

Zoals blijkt uit dit citaat zou ethiek dan volgens Vandenabeele voor Schopenhauer in de eerste plaats 

een kwestie van een ‘juister of fouter beeld’ van de werkelijkheid zijn, eerder dan een kwestie van 

goed en kwaad. Dit valt inderdaad te beargumenteren, zeker wanneer we kijken naar de laatste 

passages uit Dat ben jij, waarin Schopenhauers ethiek en metafysica ‘samenkomen’. Hij 

beargumenteert hier dat de medelijdende niet gewoon moreel gezien beter handelt dan de egoïst, 

maar ook correcter, dit is: diens handelingen getuigen van een juister perspectief op de 

werkelijkheid54. Het is een interessante denkpiste om medelijden en egoïsme als contrasterende 

perspectieven op de werkelijkheid op te vatten, eerder dan de nadruk te leggen op hun functie als 

drijfveer voor morele en amorele handelingen (Schopenhauer, 2010a, pp. 171, 177, 181–183; 

Vandenabeele, 2001, pp. 230–231).  

Dat verschillende auteurs, zoals Janaway in eerste instantie, het primaat van het onpersoonlijke 

standpunt van waaruit medelijdenden de wereld benaderen, niet als dusdanig lijken te erkennen, is 

mogelijks te verklaren door te verwijzen naar de structuur van Dat ben jij. Zoals gezegd spendeert 

Schopenhauer hier voornamelijk aandacht aan medelijden als de drijfveer voor morele handelingen en 

koppelt hij dit pas in de laatste pagina’s aan het metafysische inzicht van de medelijdende. 

Schopenhauer start vanuit de vaststelling van handelingen die voor het welzijn van anderen lijken te 

worden gesteld, om vervolgens over de drijfveer die erachter ligt uit te wijden en slechts op het einde 

van het boek te spreken over tat tvam asi. Deze opeenvolging en de lengtes van bespreking hoeven 

echter niet te betekenen dat de waarde van medelijden volgens Schopenhauer vooreerst gesitueerd 

dient te worden in de onbaatzuchtige handelingen waarvan ze de drijfveer vormt. Naast het feit dat 

Schopenhauer zich probeert te houden aan de contouren van de door de Academie opgelegde 

 

                                                      

54 Het doorschouwen van het principium individuationis correspondeert met een onpersoonlijk standpunt. We aanschouwen 

de wereld en onszelf los van persoonlijke betrokkenheden (Vandenabeele, 2001, pp. 230–231). Wanneer we in deze scriptie 

spreken over ‘inzicht’ in verband met medelijdenden (en asceten en heiligen), doelen we niet op een bepaalde gedachte, die 

we met anderen kunnen communiceren. Het gaat om een (in-)zien van het ene wezen van de wereld, om een doorschouwen 

van het principium individuationis, wat ons kijken naar (standpunt) afzonderlijke verschijningen vormgeeft. We komen hier 

onder andere op terug wanneer we pogen te bepalen waarin asceten en medelijdenden precies van elkaar verschillen. 
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prijsvraag55, valt de opeenvolging in zijn werk ook te verklaren doordat hij meent steevast vanuit de 

ervaring, vanuit wat feitelijk en aantoonbaar voorhanden is, te moeten vertrekken, om niet zoals 

andere filosofen, luchtkastelen te bouwen. In het laatste hoofdstuk van Dat ben jij geeft hij duidelijk 

aan dat elke goede daad getuigt van medelijden als drijfveer ervan, die echter op haar beurt de 

manifestatie vormt van een bepaald perspectief op de wereld (Schopenhauer, 2010a, pp. 101–102, 

171, 181–185). 

Aldus geloven we dat Vandenabeele gelijk heeft wanneer hij in verband met dit inzicht van de 

medelijdende stelt: Of daar al dan niet onbaatzuchtige handelingen uit voortvloeien, is in dat opzicht 

van minder belang (Vandenabeele, 2001, p. 230). Hoewel hiermee een antwoord is gegeven op 

Janaways kritiek (het ethische verschil tussen de egoïst en medelijdende ligt vooreerst in hun 

perspectief ten aanzien van de wereld, niet in hun handelen (volgens een bepaalde drijfveer), aldus 

kunnen we de medelijdende ook net door te verwijzen naar dit inzicht niet herleiden tot een egoïst), 

is het laatste woord in deze thesis over het doorschouwen van het principium individuationis zeker nog 

niet gezegd. Zoals zal blijken, is de medelijdende niet de enige waaraan Schopenhauer dergelijk inzicht 

toeschrijft; we vinden het eveneens terug bij twee figuren waaraan Schopenhauer veel aandacht 

besteedt in zijn bredere ethiek: de asceet en de heilige. Terwijl we een verschil kunnen opmerken in 

het handelen van heiligen, asceten en medelijdenden, is ook hier het cruciale punt van onderscheid 

gelegen in dit inzicht. We stellen verdere opmerkingen hieromtrent voorlopig uit, aangezien we de 

lezer eerst een helderder beeld dienen te geven van wat we precies onder ‘asceten’ en ‘heiligen’ 

verstaan, alvorens in te gaan op de verhouding van dezen tot medelijdenden. 

 

 

 

                                                      

55 We kunnen ons de vraag stellen of hij hier effectief in slaagt. Over de prijsvraag merkt Schopenhauer op: De vraag wordt 

opgeworpen door een academie: die wil (…) van alle positieve wetten, alle onbewezen veronderstellingen en dus van alle 

metafysische, of ook wel mythische hypostasen onafhankelijke, objectieve, onbemantelde en naakte uiteenzetting van de 

laatste grond van alle moreel goede gedrag (Schopenhauer, 2010a, p. 11). Hoewel hij stelt zijn metafysische deel uit te stellen 

tot de laatste hoofdstukjes van Dat ben jij, bijna als een soort aanhangsel dat eventueel weggelaten kan worden, lijkt hij 

doorheen dit boek toch vaak te bouwen op of te verwijzen naar bepaalde metafysische opvattingen. 
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Deel 2  

Ethiek in De wereld als wil en voorstelling: lezen in de 

laatste boeken 

2.1 Ethiek in brede zin? 

Zoals we reeds opmerkten, omspant Schopenhauers ethiek meer dan zijn twee essays over wilsvrijheid 

en de grondslag van de moraal. In WWV spendeert hij, gegeven dat deze ‘moraal in engere zin’ reeds 

uitgebreid in deze essays aan bod komt, zoals gezegd meer aandacht aan andere thema’s. Thema’s als 

seks, de dood, het leven, resignatie, ascese etc. komen aan bod. Uiteraard kunnen we veel van deze 

overwegingen uit telkens het vierde en laatste boek van de twee volumes van WWV niet los zien van 

aannames en argumenteringen uit de andere boeken. In wat volgt pogen we te duiden wat 

Schopenhauer verstaat onder asceten, heiligen en resignatie, en behandelen we hiermee 

samenhangende thema’s zoals de dood, zelfdoding, geluk en ‘niets’. De verheldering van deze zaken 

moet ons toelaten om tenslotte dieper in te gaan op de relatie tussen medelijdende en asceten en 

heiligen, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar het inzicht dat aan deze levenswijzen ten grondslag 

lijkt te liggen. Wij hopen de lezer op deze manier een duidelijker beeld te verschaffen van 

Schopenhauers ethiek, maar ook verschillende van zijn aannames zichtbaar te maken en enkele 

vraagtekens te plaatsen bij verscheidene van zijn argumenten. 

2.2 Asceten en heiligen 

Het onderscheid dat Schopenhauer maakt tussen de asceet en de heilige is niet altijd even duidelijk. 

Schopenhauer lijkt beide termen soms door elkaar te gebruiken. Wanneer hij het heeft over asceten, 
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verwijst hij voornamelijk naar een levenswijze waarin praktijken of gedragingen zoals versterving, 

vrijwillige armoede en kuisheid primeren. Dergelijke handelingen vormen pogingen om tot de 

volledige opheffing van de wil, die neerkomt op een verlossing (met name (onder andere) van het 

lijden), te komen. Wij geloven dat het onderscheid tussen asceten en heiligen gesitueerd kan worden 

in de ‘zekerheid’ van deze verlossing. Terwijl de heilige per definitie diegene is die de verlossing bereikt 

heeft, zijn asceten, terwijl ze pogingen ondernemen om tot de verlossing te komen, niet zeker dat ze 

deze effectief zullen bereiken. Op wat deze verlossing precies inhoudt en hoe we ertoe komen, gaan 

we in het verloop van deze scriptie dieper in. Hier onthouden we alvast dat heiligen ‘verlosten’ zijn en 

asceten proberen op te klimmen tot het niveau van deze heiligen. Om te begrijpen wat de verlossing, 

de ontkenning van de wil tot leven, van de heiligen inhoudt en waarom Schopenhauer deze waardeert, 

is het vooreerst nodig deze te contrasteren met haar tegenpool: de bevestiging van de wil tot leven. 

In wat volgt bekijken we deze twee ‘grondhoudingen’. (Schopenhauer, Driessen, De Martelaere, & 

Doorman, 2012, pp. 436–439, 449, 454–55, 461–465; Vandenabeele, 2015, pp. 34-35).  

2.2.1 Bevestiging of negatie van de wil tot leven 

Schopenhauer meent dat we twee grondhoudingen ten aanzien van de wil tot leven kunnen 

onderscheiden.  

 

De wil bevestigt zichzelf; dat wil zeggen dat wanneer hem in zijn objectiviteit, namelijk de 

wereld en het leven, zijn eigen wezen als voorstelling volmaakt en duidelijk wordt gegeven, 

deze kennis zijn willen geenszins remt, maar dat juist dit aldus gekende leven ook als zodanig 

door hem wordt gewild: zoals het tot dusverre, zonder kennis, als blinde drang werd gewild, zo 

wordt het nu met kennis, bewust en weloverwogen gewild. Het tegendeel hiervan, de 

ontkenning van de wil tot leven, doet zich voor wanneer deze kennis gevolgd wordt door de 

beëindiging van het willen, doordat de waargenomen, afzonderlijke verschijnselen niet meer 

als motieven op de wil inwerken, maar de integrale kennis van het wezen van de wereld (als 

een spiegel van de wil), volwassen geworden door de kennis van de Ideeën, tot een quiëtief 

wordt van de wil, en de wil zich aldus in alle vrijheid opheft (Schopenhauer, Driessen, De 

Martelaere, & Doorman, 2012, p. 341). 

 

Het is belangrijk dat de subtiliteit van dit onderscheid tussen het beamen en negeren van de wil niet 

verloren gaat. Dit verschil dient niet begrepen te worden als een tegenstelling tussen ‘ja-zeggen’ en 

‘neen-zeggen’. Terwijl de beaming weldegelijk opgevat moet worden als een willen (ja-zeggen), kan de 

ontkenning beter geduid worden als een niet willen (niet ja-zeggen) dan als een willen van een negatie 
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(neen-zeggen). De ontkenning van de wil tot leven is een ontkenning van deze wil (door die wil), niet 

het willen van de ontkenning ervan. Zoals we verder zullen zien, is het al dan niet komen tot de 

resignatie (de negatie van de wil), een kwestie van genade, iets waar we zelf in laatste instantie geen 

zeggenschap over hebben. Heiligen zijn diegene die door deze genade overvallen worden en aldus in 

een toestand van volledige resignatie vertoeven. De wil is er bij hen na kennisname van zichzelf toe 

gekomen zichzelf te ontkennen; wat voordien als motief fungeerde, verwordt tot een quiëtief, 

waardoor de wil uitdooft. Asceten hebben daarentegen deze toestand (nog) niet bereikt. Uit hun 

streven naar de volledige resignatie, blijkt immers dat zij nog willen. Hier lijkt dus sprake te zijn van wat 

we een ‘neen-zeggen’ hebben genoemd, eerder dan van een ‘niet ja-zeggen’ eigen aan de volledige 

resignatie. In wat volgt verduidelijken we waarom volgens Schopenhauer de verlossing niet in het 

beamen van de wil tot leven gesitueerd kan worden (Schopenhauer e.a., 2012, pp. 341–342, 354, 436–

437). 

2.2.2 Het leven als pendule: tussen pijn en verveling 

Om te begrijpen waarom Schopenhauer de verlossing situeert in de ontkenning van de wil tot leven,  

dienen we vooreerst een idee te hebben van wat hij onder ‘leven’ verstaat. Leven karakteriseert hij als 

de spiegel/objectivatie van deze wil, het leven is niets anders dan de manier waarop dat willen zich aan 

de voorstelling presenteert (Schopenhauer e.a., 2012, p. 331). We weten echter dat de wil lijden1 

impliceert. Willen is immers streven en aan al dit streven ligt gebrek, behoeftigheid en pijn ten 

grondslag. Voor leven geldt hetzelfde, aangezien het de objectivatie is van de wil: leven en lijden zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden (Raes & Boullart, 1998, pp. 122–125; Schopenhauer, Driessen, De 

Martelaere, & Doorman, 2012, pp. 331, 364–365, 377–379).  

Schopenhauer poogt deze stelling verder te onderbouwen door te verwijzen naar wat hij ziet als de 

algemene teneur van het menselijk leven. We worden volgens hem voortdurend heen en weer 

geslingerd tussen gemis en verveling, twee vormen van lijden. Uiteraard gebeurt het soms dat we ons 

doel daadwerkelijk bereiken. Dergelijke ‘wilsvervulling’ wordt door Schopenhauer ‘bevrediging’ 

genoemd. Ligt hier een uitweg uit het lijden? Hoewel we geneigd zijn te geloven dat een dergelijke 

bevrediging, de deur naar een gelukkig leven zal openen, moeten we vaststellen dat, telkens als we 

 

                                                      

1 Waarbij Schopenhauer lijden definieert als de belemmering van het bereiken van een (voorlopig) doel (Schopenhauer e.a., 

2012, p. 366). 
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een doel bereikt hebben, de bevrediging slechts van korte duur is. ‘Geluk’2 vergaat sneller dan het 

komt. Dit hangt samen met het feit dat, zoals we reeds zagen, elke bevrediging slechts ‘negatief’ van 

aard is, in tegenstelling tot het lijden (het meest reële). Daarbij komt nog dat deze bevrediging steevast 

een einde inhoudt van zichzelf, aangezien bij een behoeftebevrediging het gemis en de behoefte, die 

haar voorwaarden zijn, verdwijnen3. Aldus zien we dat na de eerste vreugde die gepaard ging met de 

bevrediging, al snel teleurstelling intreedt. Het bereikte blijkt toch niet datgene te zijn wat we zochten 

of dachten te zoeken. Het is dan ook niet toevallig dat we geluk steevast in de toekomst of het verleden 

situeren. In de overtuiging echter dat het geluk dan wel om een andere hoek moet schuilen en aldus 

verstoken van inzicht in de ware aard van het leven, projecteren we haast automatisch ons verlangen 

op iets anders. Een nieuw doel wordt geboren, voortkomende uit alweer een gemis. Volgens 

Schopenhauer worden deze opeenvolgende periodes en momenten van streven en kortstondige 

bevrediging vaak, zeker wanneer te gemakkelijke bevredigingen de wil haar objecten in sneltempo 

ontneemt, afgewisseld met periodes van verveling (Janaway, 1999, pp. 323–325, 327; Schopenhauer, 

2010a, p. 117; Schopenhauer, Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, pp. 366, 368, 371, 375–376, 

1069, 1148–1149).  

 

Zijn leven slingert dus als een pendel heen en weer tussen pijn en verveling, die er inderdaad de 

fundamentele bestanddelen van zijn. Dit komt merkwaardig genoeg ook hierin tot uitdrukking, 

dat de mens, nadat hij al het lijden en alle kwellingen in de hel had gesitueerd, voor de hemel 

niets anders overhield dan juist die verveling (Schopenhauer e.a., 2012, p. 368).  

 

Merk op dat niet alleen de verveling vaak een welkome afwisseling lijkt te vormen voor pijn, maar dat 

ook het streven en bijhorende gemis frequent als wenselijk alternatief voor deze verveling gezien 

worden. Wanneer we streven, kijken we reikhalzend uit naar een moment van vrije tijd, van ‘rust’. 

Eenmaal we echter, verlost van onze doelstellingen, over dergelijke vrije tijd beschikken, voelen we 

ons geteisterd door verveling en blikken we vol melancholie terug op ons leven vol streven en willen 

 

                                                      

2 Schopenhauer onderscheidt verschillende zaken die we onder de noemer ‘geluk’ plaatsen. De hier besproken vorm van 

geluk, namelijk behoeftebevrediging, is volgens hem noch duurzaam, noch waarachtig. Aangezien het belangrijk is dat de 

lezer een duidelijk beeld heeft van wat Schopenhauer zoal onder geluk zegt te verstaan, zullen we aan dit thema een korte 

passage wijden (Schopenhauer e.a., 2012, pp. 366, 370).  

3 Alle bevrediging of wat gewoonlijk geluk wordt genoemd, is in essentie louter negatief, en nooit of te nimmer positief. Het is 

altijd de bevrediging van een bepaalde wens en geen oorspronkelijk geluksgevoel, dat zomaar aan komt waaien. Want de 

wens – dat wil zeggen het gemis – is de absolute voorwaarde van elk genot. Maar met de bevrediging komt er een einde aan 

de wens en dus ook aan het genot (Schopenhauer e.a., 2012, p. 376).  
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(Schopenhauer e.a., 2012, pp. 368, 1069). Beide ‘ontsnappingen’, uit de verveling en uit de pijn, in 

elkaar, zijn uiteraard slechts schijnbare verbeteringen, zoals dit reeds snel aan ons duidelijk wordt eens 

we (een tijd) ontsnapt zijn.  

Gegeven onze voorgaande beschrijving, zou de lezer zich kunnen vergissen en zich bij de verveling een 

lusteloze en passieve toestand voorstellen, waarbij elk streven afwezig is. Verveling wordt dan 

voorgesteld als iets waarbij we dan wel geen vreugde, maar eveneens geen lijden ervaren. Dit doet 

echter geen recht aan Schopenhauers invulling van verveling en opvattingen over het leven als lijden. 

Kenmerkend voor de verveling is een gebrek aan objecten voor de wil (door een te gemakkelijke 

bevrediging) (Schopenhauer e.a., 2012, p. 368). Wanneer we ons vervelen, ‘hebben we niet iets om te 

willen’. Houdt dit in dat we niet lijden? Zeer zeker niet. We moeten opmerken dat ook verveling een 

specifieke vorm van gemis inhoudt: we missen een doel. Wij geloven dat het onderscheid tussen wat 

Schopenhauer hier ‘pijn’ en ‘verveling’ noemt, niet gesitueerd moet worden in een aan-, respectievelijk 

afwezigheid van streven, gemis en lijden, als wel in de aard van hetgeen waarnaar we streven. 

Wanneer Schopenhauer spreekt over pijn kunnen we ons situaties indenken waarbij we bijvoorbeeld 

van voedsel, reputatie en dergelijke zaken verstoken zijn. De verveling kan begrepen worden als het 

missen van doelen: we missen niet de zaken, materie of erkenning waarvan we in situaties van pijn 

verstoken zijn, maar missen objecten om te willen. Wanneer we ons vervelen, gaan we op zoek naar 

zaken om ons mee bezig te houden, om ‘de tijd te doden’, wat neerkomt op een poging te ontsnappen 

aan de verveling (Schopenhauer e.a., 2012, pp. 369, 376). Verveling blijkt aldus door een specifieke 

vorm van streven gekarakteriseerd te worden. Bijgevolg kunnen we besluiten dat voor Schopenhauer 

het volgende geldt: het leven is willen, of we ons nu vervelen of niet; aldus is het lijden.  

2.2.3 De dood: zelfdoding en ascetische zelfdoding 

De bevindingen uit de voorgaande paragrafen: dat leven en lijden hand in hand gaan, dat 

bevredigingen slechts negatief en noodzakelijk kortstondig zijn, en dat het leven niet veel meer 

inhoudt dan een heen en weer geschommel tussen pijn en verveling; leren ons dat een beaming van 

de wil tot leven niet zal leiden tot een ‘waarachtig gelukkige toestand’ (hier begrepen als een toestand 

waarin we verlost zijn van het lijden dat het leven tekent). Aldus moet de verlossing niet in een 

bevestiging van de wil tot leven gezocht worden. Waar dient deze, indien zij mogelijk is, dan wel 

gesitueerd te worden? In wat volgt gaan we na waarom een vlucht in de dood zoals we die bij 

zelfmoordenaars terugvinden, hoewel dit op het eerste zicht een handeling lijkt te zijn gekant tegen 

dit leven en bijhorend lijden, toch eveneens een bevestiging van de wil tot leven inhoudt en aldus niet 

naar de verlossing leidt (Schopenhauer e.a., 2012, pp. 251, 331, 364–365).  
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Na een beeld te hebben geschetst van wat Schopenhauer onder het leven verstaat, gaan we kort in op 

zijn begrip van de dood, om vervolgens te duiden waarom zelfmoord niet het pad van de heilige is. We 

hebben gezien dat willen leven impliceert, wat sterft is aldus niet de wil zelf. De dood is daarentegen 

steeds de dood van een individu, ze vormt het einde van een bepaalde objectivatie van de wil. In zekere 

zin kan zij gezien worden als een illusie die het einde van een illusie inluidt: een illusie-beëindigende 

illusie. Met de stelling dat de dood zelf een illusie is, bedoelen we dat hoewel ze pretendeert een einde 

te vormen, ze niet raakt aan ons ware wezen, ze behoort immers tot het domein van de verschijningen 

(afspiegelingen van de wil), waar de illusie van veelheid heerst. Anderzijds wordt met de dood evenwel 

een illusie beëindigd. Doordat de dood de teloorgang van ons bewustzijn impliceert, stopt ze de 

begoocheling die vaak van dit bewustzijn uitgaat, namelijk dat we in wezen ons bewustzijn zijn 

(waarnaar dan gerefereerd wordt als ons ‘zelf’) en dat dit bewustzijn hetgeen is dat ons fundamenteel 

van anderen onderscheidt4. De dood luidt het einde in van onze individualiteit, die zoals gezegd 

uiteindelijk niet meer dan een illusie is. Zo wordt aldus een illusie door een illusie beëindigd5 (Franken, 

2009, pp. 100–101; Jacquette, 1999, pp. 298–300; Schopenhauer, 1908, p. 199; Schopenhauer, 

Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, pp. 331–333, 339, 1047, 1057, 1084, 1177).  

Wanneer we de dood nu opvatten als een illusie-beëindigende illusie, kunnen we ook gemakkelijk 

inzien waarom zelfmoord volgens Schopenhauer niet tot ware verlossing kan leiden. We merken 

vooreerst op dat zijn afwijzing van zelfmoord geen morele veroordeling van dergelijke praktijk is. 

Schopenhauer stelt niet dat zelfdoding immoreel is, maar dat het nutteloos is en uit dwaasheid 

voortkomt. Meer algemeen kunnen we hier opnieuw opmerken dat Schopenhauer geen ‘soorten’ van 

handelingen (zoals zelfdoding) op hun morele waarde beoordeelt, maar dergelijke oordelen slechts 

kan vellen over specifieke instanties van zo’n soorten van handelingen, waarbij het motief van waaruit 

ze gesteld worden allesbepalend is voor de uitkomst van dit waardeoordeel. Aldus komt de enige wijze 

waarop Schopenhauer zou kunnen supponeren dat zelfdoding immoreel is, neer op het stellen dat elke 

zelfdodingsactie noodzakelijk uit boosaardigheid voortkomt. Er is echter geen reden om dergelijke 

stelling aan te nemen: we kunnen ons met Schopenhauer voorbeelden indenken van mensen die 

zichzelf opofferen ten gunste van anderen of van zelfdodingen voortkomende uit egoïstische 

motieven. Terwijl we dus kunnen besluiten dat Schopenhauer zelfdodingen uit boosaardigheid 

afkeurenswaardig acht, is er nog een andere, en voor Schopenhauer gewichtigere, reden waarom hij 

 

                                                      

4 (…) de dood maakt een einde aan de begoocheling die zijn bewustzijn van dat van de anderen scheidt (Schopenhauer e.a., 

2012, p. 339).  

5 (…) dan zullen we in het verlies van de eigen individualiteit uitsluitend het verlies van de verschijning zien, met andere 

woorden een schijnbaar verlies (Schopenhauer e.a., 2012, p. 1085). 
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zich uitspreekt tegen (de meeste) zelfdodingen (Hamlyn, 1980, pp. 158–160; Jacquette, 1999, pp. 302–

307; Schopenhauer, 1908, pp. 234–237, 2010a, pp. 112–113; Schopenhauer e.a., 2012, pp. 337, 432).  

Volgens Schopenhauer gaat aan zelfdoding (meestal) een ongenoegen met ons leven vooraf 

(Schopenhauer e.a., 2012, pp. 440–442, 449–452, 455–456). Een mens die zelfdoding overweegt, is 

iemand die: 

 

(…) gebukt gaat onder de lasten van het leven, wie weliswaar van het leven houdt en het 

bevestigt maar zijn kwellingen verafschuwt en vooral het harde lot dat juist hem ten deel is 

gevallen niet langer wenst te dragen (Schopenhauer e.a., 2012, p. 337). 

 

Zelfdoders zijn ontevreden met hun lijden, ze willen het leven wel, maar niet zoals het voor hen is 

uitgevallen. Merk op dat dit impliceert dat ze hoe dan ook weldegelijk willen! Zelfdoding gaat hand in 

hand met een bevestiging van de wil tot leven. Dergelijke houding komt niet overeen, laat staan ook 

maar in de buurt van deze van heiligen in wie de wil zichzelf genegeerd heeft. De zelfdoder doodt uit 

frustratie, de heilige kent geen frustratie, want kent geen gemis en geen streven. Zelfdoders hopen 

door zichzelf te doden hun lijden, datgene waarvan ze willen dat het niet het geval zou zijn, te 

beëindigen. Maar het enige waaraan de dood een einde kan stellen is hun illusoire individualiteit. Hun 

wezen, de wil, en daarmee dus ook het lijden, laten ze uiteindelijk ongeroerd. Hier kunnen we 

Schopenhauers overtuiging dat zelfdoding dwaas en vruchteloos is, begrijpen. Zelfdoders vertrekken 

vanuit een foutief wereldbeeld. Verblind als ze zijn door de sluier van Maya, schijnt het hen toe alsof 

hun lijden in hun zelf gesitueerd moet worden, in plaats van in de wil tot leven. Door deze vertroebelde 

blik zullen zelfdoders er niet toe komen de kern van de zaak aan te pakken (of toch een poging hiertoe 

te ondernemen – cf. de asceet). De verlossing is voor hen uitgesloten (Dienstag, 2006, pp. 102–103; 

Jacquette, 1999, pp. 206–307; Schopenhauer e.a., 2012, pp. 337, 424, 455–458, 1177). Merk op dat 

deze kritiek van Schopenhauer op zelfdoding, namelijk zijn benadrukken van het dwaze karakter ervan, 

eveneens de gewichtigheid van inzicht in verband met zijn ethiek illustreert. De reden waarom hij 

bepaalde ‘levenswijzen’ verkieslijk6 acht boven andere, zowel in zijn narrow ethics7 als in zijn bredere 

 

                                                      

6 Verkieslijk moet hier uiteraard niet begrepen worden alsof we zouden kunnen kiezen welke levenswijze we opnemen. 

Dergelijke keuze wordt volgens Schopenhauer immers uitgesloten door de aangeboren en onveranderlijke aard van ons 

karakter(Schopenhauer, 2010a, p. 117). 

7 We denken hier terug aan het verschil tussen medelijdend (moreel) en egoïstisch (amoreel) gedrag. Terwijl dit eerste blijk 

geeft van een dieper inzicht in het wezen van de wereld, getuigt het tweede ervan dat we nog volledig verblind zijn door de 

sluier van Maya (Schopenhauer e.a., 2012, pp. 388–390).    
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ethiek, blijken te maken te hebben met het beschikken over een bepaald inzicht of een bepaalde graad 

van inzicht waarvan deze levenswijzen getuigen (Schopenhauer, Driessen, De Martelaere, & Doorman, 

2012, p. 456).  

Eén van de mensen die in grotere mate lijken te beschikken over dergelijk inzicht, is de asceet. Terwijl 

ook bij ascetisme sprake lijkt te zijn van een versterving en dus een soort doden van het lichaam,  

hebben asceten de sluier van Maya weldegelijk in een hogere mate doorschouwd en is bij hen wel het 

besef gedaagd dat alles uiteindelijk een manifestatie vormt van de wil, die lijden impliceert. Zij beseffen 

dat een vlucht in de dood geen reële oplossing is voor dit lijden (Schopenhauer e.a., 2012, pp. 437–

440, 448, 458, 1212). In verband de asceet en diens inzicht merkt Schopenhauer op: 

 

Er ontstaat in hem een afschuw voor het wezen dat in zijn eigen verschijning tot uitdrukking 

komt, voor de wil tot leven, de kern en de essentie van een wereld waarvan hij weet dat ze een 

en al ellende is. Hij verloochent daarom datzelfde wezen dat in hem verschijnt en dat alleen al 

in zijn lichaam tot uitdrukking komt. Zijn handelen logenstraft zijn verschijning en treedt er 

openlijk mee in tegenspraak (Schopenhauer e.a., 2012, p. 427). 

 

Nadat asceten aldus inzicht verkregen in het wezen van de wereld, vatten zij er afschuw voor op, wat 

een aanzet vormt voor het proberen verder te breken van dit wezen, dat onder andere in hun lichaam 

tot uiting komt. De resignatie lijkt te zijn ingezet, maar is zeer zeker nog niet voltooid. De periode van 

versterving voor de dood van het lichaam vergt veel inspanningen. De (verdere) ontkenning van de wil 

moet voortdurend door de asceet bevochten worden. Ze moet niet opgevat worden als een verworven 

eigenschap, maar als een proces dat, eenmaal ingetreden, steeds teruggedraaid kan worden8. Hoe 

hard asceten ook hun best doen om de wil te breken, in laatste instantie kan de verlossing niet 

doelbewust afgedwongen worden, net omdat ze een niet-willen inhoudt. Asceten die effectief tot een 

volledige negatie van de wil komen, hebben dit niet zozeer aan hun inspanningen te danken (hier willen 

ze immers nog). De volledige opheffing van de wil blijft tenslotte een kwestie van genade9. Zo gesteld 

 

                                                      

8 De passage waarin Schopenhauer spreekt over de noodzaak om de resignatie voortdurend te bevechten is één van deze 

waarin het onderscheid tussen heiligen en asceten lijkt te vervagen. Terwijl hij enerzijds lijkt op te merken dat de negatie van 

de wil definitief bereikt kan worden (waaronder we dan het heiligenleven zouden verstaan), stelt hij anderzijds dat de zalige 

rust van de heilige het resultaat is van een voortdurende strijd die gevoerd moet worden willen we de ontkenning behouden 

(waarbij ascetisme kenmerkend is voor heiligen) (Schopenhauer e.a., 2012, pp. 448–449).  

9 Op deze genade en haar relatie tot inzicht komen we in een volgende paragraaf terug. 

 



 

 49 

lijken we zelf geen beslissende rol te kunnen spelen in het bereiken van resignatie (Schopenhauer, 

Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, pp. 448–449, 1212).  

Ondanks de voorgaande opmerkingen over Schopenhauers opvattingen over zelfdoding, lijkt er één 

vorm van zelfdoding te zijn die wel diens goedkeuring wegdraagt, namelijk deze die hij benoemd als 

de ‘ascetische zelfdoding’10. Terwijl het zich benemen van het leven bij zelfdoders voortkomt uit de wil 

tot leven, zou dit bij de ascetische zelfdoding niet het geval zijn. Resignerende asceten houden alleen 

maar op met leven, omdat zij geheel en al opgehouden zijn met willen. De dood vormt hier het 

resultaat van de volledige uitdoving van de wil. We begrijpen dit als het feit dat zelfs de wil, die voor 

instandhouding van de vegetatieve functies van het lichaam door middel van het tot zich nemen van 

voedsel, wegvalt (Schopenhauer, Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, p. 458). Er kan aldus 

alleen over ascetische zelfdoding gesproken worden als de wil werkelijk volledig genegeerd is, met 

andere woorden: als de asceet een heilige is11. Een ascetische levenswijze die gekenmerkt wordt door 

absolute kuisheid en vrijwillige armoede en waarin het lichaam langzaam uitgehongerd en uitgedroogd 

wordt, kan eveneens de dood van de asceet teweegbrengen. Zolang deze ascetische praktijken echter 

zoals gezegd nog doelbewust gesteld worden, met name pogingen vormen om de wil verder te breken 

nadat de resignatie is ingezet, vormt deze dood geen ascetische zelfdoding. De asceet is dan niet 

opgehouden met willen (Jacquette, 1999, pp. 310–314; Schopenhauer e.a., 2012, pp. 436–439, 438–

440, 449, 458, 1183–1185).  

We besluiten dat, hoewel we van het leven geen duurzaam genot kunnen verwachten, een vlucht in 

de dood evenmin een uitweg uit het lijden vormt. De dood kan hoogstens, in uitzonderlijke gevallen, 

het resultaat zijn van de volledige verzaking van de wil (de enige ware verlossing), zij zal echter nooit 

een middel daartoe vormen. Nu we met Schopenhauer beargumenteerd hebben waarom ons heil niet 

gesitueerd moet worden in (de verschillende ‘vormen’ van) de beaming van de wil tot leven – waar 

een wil is, is een weg, maar geen uitweg uit het lijden –, maar in de negatie ervan kenmerkend voor 

de heilige, zou de lezer zich kunnen afvragen wat het precies inhoudt zo’n heilige te zijn. Zoals zal 

blijken zullen we er echter niet in slagen diens nieuwsgierigheid ten volle te bevredigen. Terwijl 

 

                                                      

10 Van de verwoording ‘ascetische zelfmoord’ kunnen we zeggen dat ze slecht gekozen is. Asceten zijn er niet op gebrand een 

einde te maken aan hun zelf, want ze beseffen dat dit slechts uit het principium individuationis voortkomt. Wat ze met hun 

ascetische praktijken pogen te bereiken is daarentegen de toestand van de heilige, de volledige opheffing van de wil 

(Schopenhauer e.a., 2012, pp. 448–450). 

11 Als de asceet aldus door de genade is overvallen. Zoals gezegd schrijft Schopenhauer dat heiligheid, het bereiken van de 

verlossing, een kwestie van genade is.  Wanneer we in het vervolg van de tekst uitspraken doen zoals ‘door de genade 

getroffen worden’ of ‘door de genade overvallen zijn’, dan moet dit niet gelezen worden alsof de genade ‘iets zou zijn dat 

dingen doet’. In dergelijke uitspraken doelen we op hetgeen een kwestie van genade is, niet op een soort Genade als actor . 
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Schopenhauer stelt dat de toestand van de heilige gekarakteriseerd kan worden als een ware toestand 

van geluk, merkt hij eveneens op dat we weinig kunnen zeggen over de volledige opheffing van de wil 

tot leven, behalve in uitsluitend negatieve termen, zoals ‘niets’. In wat volgt bieden we vooreerst nog 

enkele opmerkingen over geluk bij Schopenhauer, om vervolgens in te gaan op datgene waarmee het 

vierde boek van het eerste volume van WWV eindigt: niets. 

2.2.4 Het ‘gelukzalige’ niets 

In het tweede volume van zijn hoofdwerk merkt Schopenhauer op: 

 

Er is maar één aangeboren dwaling, en die luidt dat wij bestaan om gelukkig te zijn 

(Schopenhauer e.a., 2012, p. 1209). 

 

Deze uitspraak moet begrepen worden binnen zijn kritiek op het optimisme. Volgens Schopenhauer 

stelt dit ons bestaan voor alsof het iets is dat in dank aanvaard moet worden, alsof het prijzenswaardig 

en prettig is; kortom: als een welkom geschenk. Om in te zien dat dergelijke opvattingen ver van de 

waarheid verwijderd zijn, volstaat het volgens Schopenhauer gewoon al de wereld eerlijk in 

ogenschouw te nemen en onze blik niet af te wenden van de ellende die daar zo talrijk aanwezig is. Of 

beter: Om te zien zijn deze dingen inderdaad mooi, maar ze te zijn, dat is heel wat anders 

(Schopenhauer e.a., 2012, p. 1157). Ook de voorgaande analyse van het leven als lijden, als een heen 

en weer slingeren tussen pijn en verveling, kan gebruikt worden om dergelijk optimisme te 

ondergraven. Schopenhauer gaat zelfs zover te stellen dat we niet zozeer leven in de best mogelijke 

van alle werelden – een opvatting die hij niet alleen bij bepaalde filosofen, maar tevens in het Griekse 

heidendom, het jodendom en de islam meent terug te vinden –, maar in de slechtst mogelijke12 

 

                                                      

12 Pott ziet het pessimisme van Schopenhauer waarvan deze opvatting getuigt, als onderscheiden van andere vormen van 

pessimisme, waarin vaak nog banden op te merken zijn met optimisme. Bij Schopenhauer ligt de nadruk op de negatieve pool 

van de conclusie, dit is: ‘optimistische momenten’ uit zijn filosofie zijn mysterieus, zeldzaam en nauwelijks realiseerbaar. 

Verder is zijn pessimisme allesomvattend, hij behandelt zo goed als alle aspecten van de werkelijkheid. We zouden kunnen 

spreken over een ‘pessimistisch totaalprogramma’ (Pott, 1988, pp. 12, 45–50). Aangezien een verdere bespreking van 

verschillende vormen van pessimisme die we kunnen onderscheiden zowel binnen als in contrast met Schopenhauers denken, 

buiten het bestek van deze scriptie valt, gaan we hier niet dieper op in. Geïnteresseerde lezers raden we aan Pessimisme als 

filosofie : Inleiding tot het denken van Arthur Schopenhauer van Heleen Pott en Pessimism: Philosophy, Ethic, Spirit van Joshua 

 

http://www.goodreads.com/book/show/1677700.Pessimism
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(Schopenhauer, Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, pp. 1146, 1152, 1156–1158, 1199, 1218; 

Vermeersch & Mortier, 2008, pp. 257–260).  

Hoewel Schopenhauers argumentatie van de stelling dat deze wereld de slechts mogelijke is, niet per 

se overtuigend is13, geeft ze wel goed Schopenhauers afkeer van de wereld zoals hij ze begrijpt, 

namelijk als lijden, weer. Uiteindelijk besluit hij dat het optimisme niet alleen incorrect is, maar zelfs 

verderfelijk. Het laat ons geloven dat ‘het doel van het leven’ in ons eigen geluk, begrepen als een 

(duurzame) bevrediging, ligt, wat een aanzet tot en legitimatie kan vormen voor handelingen uit 

egoïsme (of zelfs boosaardigheid). De wil tot leven, volgens Schopenhauer de bron van al het lijden, 

wordt hier verheerlijkt. Het optimisme schuift een zienswijze naar voor die ons de tegenovergestelde 

richting van deze van de verlossing uitduwt: het beamen van de wil (Schopenhauer, Driessen, De 

Martelaere, & Doorman, 2012, pp. 412, 1158–1160, 1218). 

Gegeven voorgaande argumenten tegen het optimisme, en gegeven Schopenhauers reeds besproken 

inschatting van het leven als slingerbeweging tussen pijn en verveling en van elke bevrediging als louter 

negatief, is het duidelijk dat en waarom volgens hem waarachtig geluk niet gezocht moet worden in 

de bevestiging van de wil tot leven14. Ook het eudaimonisme waarbij gesteld wordt dat uit de deugd 

geluk volgt, moeten we afdoen als quatsch. Waarachtig geluk definieert Schopenhauer zoals Epicurus 

dit doet: geluk is een smarteloze toestand. Het komt niet neer op onstuimige vreugde, we dienen het 

veeleer te begrijpen als een toestand van rust waarin we verlost zijn van de dwang van de wil (Hamlyn, 

1980, pp. 144–146; Nussbaum, 1999, pp. 351–352; Schopenhauer, 2010a, pp. 21, 117; Schopenhauer, 

 

                                                      

Dienstags te lezen. Voor een bekritisering van de verschillende argumenten voor een pessimistisch wereldbeeld, adviseren 

we Christopher Janaways Schopenhauer ’s pessimism. 

13 Schopenhauer merkt eerst op dat we onder ‘mogelijk’ niet ‘dat wat we kunnen fantaseren’ moeten verstaan, maar wel 

‘wat effectief werkelijk kan existeren of bestaan’. Volgens hem is deze wereld de slechts mogelijke omdat ze, wanneer ze 

zelfs maar een beetje slechter was, niet langer zou kunnen bestaan. Deze laatste stelling kunnen we in twijfel trekken 

(Schopenhauer e.a., 2012, pp. 1159–1160). 

14 Het ‘maximale levensgeluk’ dat met dergelijke bevestiging gepaard kan gaan is een toestand waarin ons lijden minimaal is, 

met name wanneer wens en bevrediging zonder al te korte of al te lange tussenpauze op elkaar volgen (Schopenhauer e.a., 

2012, p. 370), waardoor het lijden dat hieruit voortkomt zo beperkt mogelijk is. Schopenhauer heeft ook enkele praktische 

tips uitgegeven voor mensen die een zo comfortabel en gezond mogelijk leven willen leiden. In tegenstelling tot boeken die 

we vandaag in de boekhandel terugvinden en waarin eveneens dergelijke tips gegeven worden, poogt Schopenhauer de lezer 

niet te overtuigen dat het volgen van dergelijke tips tot waarachtig geluk of tot een verlossing zouden leiden, maar geeft aan 

dat het gaat om ‘relatief geluk’, begrepen als een zo pijnloos mogelijk bestaan. Werkelijk geluk is immers slechts weggelegd 

voor heiligen die hun verlossing niet te danken hebben aan het volgen van bepaalde raadgevingen maar aan de genade 

(Dienstag, 2006, pp. 111–112; Lauxtermann, 2000, pp. 233–235, 190–192).  
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Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, pp. 251, 376–378, 418–419, 425, 447–448, 466–468, 1178, 

1215–1216). In een andere bewoording:  

 

Daarentegen is degene bij wie de ontkenning van de wil tot leven een aanvang heeft genomen, 

hoe arm, treurig en vol ontberingen zijn toestand van buitenaf ook moge lijken, vervuld met 

innerlijke vreugde en ware, hemelse rust (Schopenhauer e.a., 2012, p. 447).  

 

Terwijl het ontkennen van de wil met waarachtig geluk gepaard gaat, presenteert het zich volgens 

Schopenhauer eveneens als een overgang in het lege niets (Schopenhauer e.a., 2012, p. 466). Zoals hij 

echter direct na deze bemerking opmerkt, is ‘niets’ steeds relatief, heeft het steevast betrekking op 

wat het negeert. Spreken over een nihil negativum of absoluut niets is volgens Schopenhauer een 

vermomd spreken over relatief niets. Dit eerste is zelfs niet denkbaar, elk niets is slechts niets voor 

zover het in relatie staat tot iets (waarvan het de negatie vormt). Specifiek staat het niets waarover 

sprake is in verband met de resignatie, in relatie tot de wereld als voorstelling (de objectiviteit/spiegel 

van de wil ) (Moonen, 2009, pp. 162–165; Schopenhauer e.a., 2012, pp. 466–467, 1058). Hierover 

merkt Schopenhauer op:  

 

Wij komen er liever openlijk voor uit: wat er na de volledige opheffing van de wil overblijft, is 

voor al diegenen die nog vol zijn van de wil, inderdaad niets. Maar ook omgekeerd is voor 

diegenen, bij wie de wil een keer heeft genomen en zichzelf heeft ontkend, onze o zo reële 

wereld met al haar zonnen en melkwegstelsels – niets (Schopenhauer e.a., 2012, p. 469). 

 

Terwijl Schopenhauer voordien wees op de relatie tot iets noodzakelijk voor elk niets, wordt hier 

duidelijk dat wat nu precies gezien wordt als iets, respectievelijk als niets, afhangt van het perspectief 

van waaruit we vertrekken. Moesten we het omgekeerde standpunt kunnen aannemen van datgene 

dat we nu innemen, dan zou het zijnde niets zijn en het niets het zijnde. Voor diegenen die de wil 

beamen valt over heiligheid slechts in negatieve termen te spreken. Binnen bepaalde religies of 

mythologieën wordt de verlossing15 bijvoorbeeld gekarakteriseerd als een toestand waarin dood, 

ziekten, geboorte en ouderdom ontbreken. Maar ook filosofen zijn beperkt tot het spreken over 

bijvoorbeeld de negatie van de wil, het niets; ze beschikken niet over positieve begrippen om heiligheid 

te duiden. Het enige dat ze kunnen doen is aldus spreken over wat ontkend en opgeheven wordt, niet 

 

                                                      

15 Merk op dat de term ‘verlossing’ zelf eveneens een negatief karakter heeft. 
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over wat gewonnen wordt16. De verlossing vormt een punt dat ontoegankelijk blijft voor alle 

menselijke kennis als zodanig, de blinde vlek in ons denken. Dit kan verklaard worden doordat, met de 

opheffing van de wil ook het onderscheid tussen subject en object verdwijnt, wat een noodzakelijk 

voorwaarde vormt van kennis (Moonen, 2009, pp. 162–163; Schopenhauer, Driessen, De Martelaere, 

& Doorman, 2012, pp. 413, 466–469, 1085–1087, 1136, 1184–1187; Vandenabeele & Wolfs, 2009, pp. 

38–39). 

Nu we een duidelijker beeld gekregen hebben van wat Schopenhauer verstaat onder zaken als ascese 

en resignatie en ook hebben aangegeven dat we beperkt zijn in het spreken over dit laatste, kunnen 

we overgaan tot een vergelijking van heiligheid, ascese en medelijden.   

2.3 Medelijdenden, asceten en heiligen: inzicht in Schopenhauers 

ethiek 

Zoals gezegd zijn filosofen beperkt in hun spreken over de verlossing. Filosofisch inzicht leidt dan ook 

niet tot deze verlossing. Wanneer we bijvoorbeeld Schopenhauers argumenteringen omtrent de wil, 

het leven en het lijden, volgen, hoeft dit niet te betekenen dat we een ascetisch bestaan zouden gaan 

leiden of ermee ophouden de wil te beamen. Dit hangt onder andere samen met het feit dat we niet 

van het inzicht van asceten en heiligen overtuigd kunnen worden. Het is vóór alles een intuïtief inzicht, 

een in-zicht, een doorschouwen van het principium individuationis, dat verloren gaat wanneer we het 

zouden proberen om te zetten in een talige uitdrukking of argumentering (Schopenhauer e.a., 2012, 

pp. 440–446, 1187–1190, 1215). 

 

                                                      

16 Filosofen die dit toch trachten te doen, overschrijden de grenzen van positieve kennis en pogen te bespreken wat niet 

besproken kan worden. Volgens Schopenhauer is het belangrijk ons bewust te zijn van de grenzen van ons denken en spreken. 

Hij keurt grensoverschrijdend gedrag dat hij bij andere filosofen zegt op te merken, af (Schopenhauer e.a., 2012, pp. 1186–

1187). We kunnen echter de vraag stellen of hij zelf niet schuldig is aan dergelijk overschrijden. Wanneer de ontkenning van 

de wil voor wie de wil beaamt niet op een positieve wijze gekarakteriseerd kan worden, waarom lijkt Schopenhauer dan te 

kunnen stellen dat dergelijke ontkenning met innerlijke vreugde en hemelse rust gepaard zou gaan. Houdt dit geen positieve 

kennis in over wat gewonnen wordt door de heilige? Mogelijks. Ter verdediging van Schopenhauer zouden we kunnen 

opmerken dat deze ‘rust’ gezien moet worden als de afwezigheid of negatie van de onrust die kenmerkend is voor het streven, 

de wil. Voor de innerlijke vreugde daarentegen, lijkt dit moeilijker te beargumenteren. Het spreken over wat niet in positieve 

begrippen uit te drukken is, blijft een moeilijke zaak. 
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Terwijl nu filosofen enerzijds en asceten en heiligen anderzijds over een ander soort inzicht lijken te 

beschikken, lijkt dit verschil niet aanwezig te zijn wanneer we deze laatsten vergelijken met 

medelijdenden. Zoals gebleken is en zoals we geprobeerd hebben te benadrukken in verschillende 

passages van deze thesis, komt het handelen van asceten en medelijdenden voort uit een bepaald 

inzicht in het wezen van de wereld. Sommige auteurs menen dat het inzicht van medelijdenden 

fundamenteel verschilt van dat van asceten en heiligen. Voor ons is het echter duidelijk dat 

Schopenhauer aangeeft dat het om hetzelfde soort inzicht gaat, namelijk het doorschouwen van het 

principium individuationis. Het verschil tussen asceten en heiligen enerzijds en medelijdenden 

anderzijds is volgens ons niet zozeer gelegen in de soort van het inzicht, als wel in de gradatie van het 

doorschouwen van de sluier van Maya (Schopenhauer, 1908, pp. 240–241, 2010a, p. 184; 

Schopenhauer, Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, pp. 436–437; Wolfs, 2009, pp. 86–87).  

Schopenhauer spreekt in WWV over een helderder wordende doorschouwing van het principium 

individuationis (Schopenhauer e.a., 2012, p. 465). Van de egoïst, die volledig verstoken blijkt te zijn van 

inzicht, gaat de mate van inzicht in stijgende lijn van rechtvaardigen naar menslievenden om te 

eindigen bij heiligen en asceten17. Zoals we verderop zullen beargumenteren geloven we dat heiligen 

en asceten dezelfde mate van inzicht in het wezen van de wereld hebben. Om de komende bespreking 

van het verschil in inzicht tussen heiligen en asceten enerzijds en medelijdenden anderzijds te 

vereenvoudigen beperken we ons tot een vergelijking van medelijdenden en asceten, omdat het 

onderscheid tussen hen precies samenhangt met de mate van inzicht, terwijl bij het verschil tussen 

medelijdenden en heiligen daarnaast ook de factor genade, waarover zo dadelijk meer, meespeelt.  

Het grote verschil tussen asceten en medelijdenden is nu de graad van hun inzicht (Cartwright, 1989, 

pp. 60–61; Hamlyn, 1980, pp. 147–148; Schopenhauer, Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, 

pp. 436–437, 461–465, 1190). Het is echter niet duidelijk hoe we dit verschil in gradatie moeten 

begrijpen. Heffen asceten de sluier van Maya volledig op en medelijdenden slechts een tipje ervan? 

Eén manier om dit te begrijpen is het verschil in gradatie situeren in het aantal verschijningen waarin 

we ons wezen herkennen. We zouden kunnen denken dat medelijdenden bijvoorbeeld telkens wel 

inzien dat hun wezen en dat van diegenen waarmee ze meelijden niet werkelijk van elkaar verschillen, 

maar dat ze dit niet ‘doortrekken’ naar andere verschijningen. Asceten zouden dan een inzicht in 

hogere mate hebben, aangezien zij dit wel doen. Dergelijke interpretatie is echter moeilijk te 

verzoenen met uitspraken van Schopenhauer zoals: 

 

                                                      

17 Het verschil in gradatie moeten we niet alleen tussen de inzichten van egoïsten, asceten, medelijdenden e.d. situeren, maar 

ook binnen dergelijke groepen. We kunnen meer of minder egoïstisch zijn, meer of minder menslievend (Schopenhauer e.a., 

2012, p. 432)...  
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De morele deugden, dus rechtvaardigheid en mensenliefde, ontstaan in hun pure vorm hieruit, 

dat de wil tot leven het principium individuationis doorziet en zichzelf in al zijn verschijningen 

herkent (Schopenhauer e.a., 2012, p. 1181).  

Zoals ik genoegzaam het bewezen, vloeien de morele deugden voort uit het besef van die 

eenheid van alle wezens, een eenheid die alleen in het ding-op-zichzelf aanwezig is en niet in 

de verschijning (Schopenhauer e.a., 2012, p. 1185). 

 

Medelijdenden blijken weldegelijk intuïtief in te zien dat hun wezen overeenstemt met dit van alle 

andere objectivaties van de wil. Aldus lijkt onze eerste poging tot interpretatie op het verkeerde spoor 

te zitten.  

Het verschil tussen asceten en medelijdenden wordt vooreerst duidelijk uit het motief waaruit hun 

handelingen voortkomen18. Medelijdenden handelen om het lijden van anderen, van wie zij inzien dat 

ze in wezen niet verschillen van henzelf, te verminderen. Handelingen van asceten daarentegen, ook 

wanneer deze een ondersteuning vormen voor anderen, komen niet voort uit de wens het welzijn van 

anderen te bevorderen. Zij vormen een voortdurende poging de wil verder te breken, gegeven het 

inzicht in de wil als wezen van alle verschijningen en diens noodzakelijke samenhang met lijden. 

Medelijdenden verzetten zich tegen het lijden in de wereld, de asceet daarentegen omarmt het lijden 

als middel om de wil verder te breken. Van het inzicht van medelijdenden kunnen we afleiden, zoals 

Schopenhauer ook doet, dat het beperkt is, gegeven dat het aanleiding geeft tot handelingen die 

getuigen van het geloof het lijden in de wereld te kunnen tegengaan door behulpzaamheid. Het lijden 

wordt aldus niet herkend als noodzakelijk samenhangend met leven. We kunnen concluderen dat er 

een verschil is in inzicht in de zin dat medelijdenden wel lijken in te zien dat hun wezen en dat van alle 

verschijningen hetzelfde is, maar nog niet helemaal inzien wat dit wezen precies is. Asceten 

daarentegen lijken dit wel te doen en staan met hun inzicht een trapje hoger dan deze medelijdenden 

(Schopenhauer e.a., 2012, pp. 435–437).  

Nu we een beter begrip hebben van wat het verschil is tussen de gradatie van het doorschouwen van 

medelijdenden en asceten (en heiligen; cf. infra), merken we opnieuw op dat het inzicht, kenmerkend 

voor medelijdenden, asceten en heiligen niet aangeleerd kan worden. Naast het reeds vermelde feit 

dat het inzicht niet talig uit te drukken is, lijkt er ook geen enkele andere manier te zijn waarop we het 

 

                                                      

18 Uiteraard zijn heiligen niet langer gevoelig voor motieven. Dit komt echter, zoals gezegd, doordat ze door de genade zijn 

overvallen. Verder in deze thesis volgen nog opmerkingen over hoe we de motivatie van de asceet precies dienen te 

begrijpen. 
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zouden kunnen oproepen of provoceren (Schopenhauer e.a., 2012, pp. 461, 463). Gegeven dat we zelf 

geen zeggenschap hebben over of we (een bepaalde graad van) intuïtief inzicht al dan niet bereiken 

en gegeven dat ook de resignatie iets is waar we niet doelbewust naar toe kunnen werken, zouden we 

kunnen menen dat (de hoogste graad van) het doorschouwen van het principium individuationis 

overeenstemt met de voor de verlossing beslissende ‘genade’. Het cruciale verschil tussen de heilige 

en de asceet zou dan eveneens liggen in de mate van dit inzicht. 

Het is niet meteen duidelijk hoe Schopenhauer de relatie tussen hetgeen noodzakelijk is voor de 

verlossing en het intuïtieve inzicht karakteriseert. Desalniettemin menen we dat een interpretatie 

waarin ‘de hoogste graad van’ inzicht en de genade niet samenvallen, meer aansluit bij Schopenhauers 

denken.  

Uit zijn narrow ethics lijken we te kunnen concluderen dat de mate van inzicht als het ware aangeboren 

is. We zagen immers dat ons gedrag bepaald wordt door de mate waarin we het principium 

individuationis doorschouwen. Mensen die elk inzicht dat alle wezens in metafysische zin identiek zijn, 

missen, zullen egoïstische (of boosaardige) handelingen stellen; mensen met een dieper inzicht, zetten 

zich in voor het welzijn van anderen. In ons leven zien we geen verandering in de specifieke motieven 

waarvoor we gevoelig zijn en wat ons motiveert wordt bepaald door ons inzicht in het wezen van de 

werkelijkheid. Wanneer we het inzicht bijgevolg interpreteren als iets aangeboren19, moeten we 

besluiten dat een bepaalde mate van dit inzicht niet de genade is waardoor de heilige getroffen wordt. 

Schopenhauer stelt immers dat mensen op een bepaald moment in hun leven overgaan van het 

beamen naar het ontkennen van de wil; we worden heiligen, eerder dan dat we als heiligen geboren 

zijn. Het aangeboren inzicht (of de aangeboren gradatie van inzicht) valt dus niet samen met de genade 

waarover sprake in verband met resignatie (Schopenhauer, 2010a, pp. 177, 181–183; Schopenhauer, 

Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, pp. 460–465) 

Het idee dat hetgeen dat als het ware ‘van buitenaf’ komt aanwaaien en de resignatie veroorzaakt, 

niet (de hoogste graad van) het intuïtieve doorschouwen van het principium individuationis is, 

impliceert dat het fundamentele verschil tussen heiligen en asceten niet in de mate van dit 

 

                                                      

19 In verband met het inzicht van de medelijdende merkt Schopenhauer in WWV op dat de vereiste doorschouwing van het 

principium individuationis bij iedereen zou plaatsvinden, ware het niet dat de wil zich daartegen verzet (Schopenhauer e.a., 

2012, p. 1177). De wil vinden we terug in ons karakter dat, zoals gezegd, aangeboren is. Stellen dat mensen geboren worden 

met de potentie van inzicht en stellen dat het aangeboren karakter bepaalt of deze potentie gerealiseerd wordt, impliceert 

eveneens dat het inzicht aangeboren is (Schopenhauer, 2010a, pp. 107, 160–165; Schopenhauer e.a., 2012, p. 1177).  

Aldus lijkt hij te suggereren dat iedereen met de potentie van het inzicht geboren wordt. 
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doorschouwen ligt. Wij geloven dat we mogen stellen dat asceten dezelfde mate van inzicht hebben 

als heiligen. Asceten hebben herkent dat hun wezen hetzelfde is als dat van alle anderen en hebben 

ingezien wat dit wezen inhoudt; wat hun pogingen om dit wezen, de wil, te breken, verklaart. Heiligen 

hebben ditzelfde (en dus niet een dieper) inzicht. Het verschil tussen beide ligt volgens Schopenhauer 

in de ‘wijze van kennen’. Bij de heilige vinden we die wijze van kennen die alle motieven uitschakelt en 

als een universeel quiëtief al het willen tot bedaren brengt (Schopenhauer e.a., 2012, p. 449), terug en 

dit, eerder dan de mate van het doorschouwen, is waar we de genade dienen te situeren20 (Cartwright, 

1989, pp. 60–61; Schopenhauer, Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, pp. 436–437, 461–465, 

1190).  

Gegeven dat de mate van het doorschouwen van het principium individuationis aangeboren lijkt te zijn 

en dat heiligheid een kwestie van genade is, ziet Schopenhauer geen nut in het propageren van een 

bepaalde levenswijze21. Hij zegt dit dan ook niet te doen. Ook tegen de kritiek dat Schopenhauer, 

terwijl hij vol lof en bewondering lijkt te spreken over bijvoorbeeld ascetisme, zelf geen ascetisch leven 

geleden heeft, kan hier gewezen worden op zijn opvattingen omtrent het niet-afdwingbare karakter 

van het inzicht dat tot dergelijke levenswandel aanleiding geeft. Terwijl Schopenhauer aangeeft geen 

aanbevelingen te doen, aangezien dit dwaas en zinloos is, lijkt hij in sommige passages toch gevaarlijk 

dicht bij het propageren van een bepaalde levensstijl te komen22 (Schopenhauer, Driessen, De 

 

                                                      

20 Terugkomende op ons spreken uit het hoofdstuk over egoïsme, medelijden en zelfmedelijden, menen we dat we het 

volgende kunnen besluiten. Wanneer we stellen dat het inzicht van medelijdenden correspondeert met een benadering van 

de belangen van anderen vanuit een onpersoonlijk standpunt, dan bedoelen we daarmee dat dezen hun eigen belangen niet 

waardevoller achten dan deze van anderen. Uit hun te hulp schieten blijkt dat ze wel gedreven zijn het welzijn (van henzelf 

en) van de ander na te streven (Vandenabeele, 2001, pp. 230–231). Ieders belangen tellen voor evenveel mee en zijn 

‘nastreefbaar’. De asceet daarentegen, die de wereld eveneens bekijkt vanuit een onpersoonlijk standpunt waarin de eigen 

belangen niet boven die van anderen gesteld worden, heeft een afschuw opgevat voor het wezen dat allen delen. Ieders 

belangen tellen voor evenveel mee, maar zijn niet nastreefbaar; het streven zelf wordt veracht. Heiligen tenslotte worden 

gekenmerkt door een indifferentie ten aanzien van alle belangen. De belangen van anderen, het streven van anderen wordt 

door hen noch gewaardeerd, noch verafschuwd, doordat zij zelf opgehouden zijn met streven. Het is deze indifferentie die 

een kwestie is van genade.  

21 Merk op dat dit niet impliceert dat Schopenhauer alle houdingen dezelfde waarde zou toekennen. Ascese is een betere 

levenshouding dan medelijden, maar de heilige is uiteindelijk een in ethisch opzicht geniaal mens (bij Schopenhauer: iemand 

voor wie één geval van lijden representatief is voor alle andere en voor wie het leven als geheel, gezien als noodzakelijk 

verbonden met lijden, beweegt tot resignatie). Er is dus wel degelijk een hiërarchie op te merken, waarbij de heilige aan de 

top staat. We komen hierop terug (Schopenhauer e.a., 2012, p. 453). 

22 Schopenhauer zegt bijvoorbeeld dat we morele deugden als ‘een middel ter bevordering van zelfverloochening’ kunnen 

zien. We kunnen ons de vraag stellen hoe we ‘middel’ moeten interpreteren. Uit het voorgaande is immers gebleken dat we 
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Martelaere, & Doorman, 2012, p. 342). De grens tussen waardering uitspreken over een bepaalde 

levenswijze en deze recommanderen is vaag. maar soms lijkt Schopenhauer deze te overschrijden. 

(Murdoch, 1992, p. 69; Schopenhauer e.a., 2012, pp. 428–429, 432–437, 1181–1182). 

We besluiten hier dat inzicht een belangrijke rol speelt in Schopenhauers ethiek. Voor welke motieven 

we gevoelig zijn, hangt samen met de graad van ons inzicht in het wezen van de wereld. Egoïsten zijn 

volledig verblind door de sluier van Maya, medelijdenden zien reeds hun eigen wezen terug in alle 

anderen en asceten en heiligen zien daarenboven in wat dit wezen is. Terwijl de mate van inzicht niet 

lijkt te veranderen doorheen ons leven, kan er wel een radicale verandering optreden in de wijze van 

kennen. Deze laatste is een kwestie van genade waar het verschil tussen de asceet en heilige 

gesitueerd moet worden. In de volgende paragrafen komen we terug op egoïsme, nu niet in verband 

met medelijden zoals in Nietzsches kritiek het geval was, maar met het oog op asceten en heiligen en 

gaan we tenslotte in op de vraag of Schopenhauers brede en enge ethiek compatibel zijn.  

2.4 Een weerkerend thema: egoïsme 

The saint, however, denies the reality of the other as a being whose welfare merits consideration 

and neither refrains from harming others, at least in the sense that not helping may harm, nor helps 

others. Now the saint resembles the egoist. Both are indifferent towards the suffering of others. 

And like the self-absorbed egoist the saint only concentrates on herself, her will as object-to-be-

denied. (…) In spite of these considerations, Schopenhauer regards the saint as the crown of 

creation, as the highest development of representationalkind  (Cartwright, 1989, p. 61). 

 

Terwijl Cartwright in tegenstelling tot Nietzsche niet stelt dat medelijdenden egoïsten zijn, 

beargumenteert hij dat de saint, die bij Schopenhauer nog hoger ‘in aanzien’ staat dan deze 

medelijdende, egoïstisch handelt. Eerst en vooral moeten we opmerken dat Cartwrigth in het artikel 

waaruit bovenstaand citaat afkomstig is, Schopenhauer as Moral Philosopher - Towards the Actuality 

 

                                                      

de resignatie niet bewust kunnen nastreven. ‘Middel’ lijkt daarentegen te suggereren dat dit wel kan. Wanneer we iets als 

middel kunnen aanwenden om de resignatie te bereiken, en gegeven Schopenhauers waardering van deze resignatie, zouden 

dergelijke uitspraken opgevat kunnen worden als een aansporing tot  bepaald gedrag (Schopenhauer e.a., 2012, p. 1181). 
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of his Ethics, onder ‘saint’ zowel lijkt te begrijpen wat wij onder ‘asceet’ als onder ‘heilige’ verstaan23. 

Enerzijds merkt hij op dat de saint de wil doelbewust verder poogt te breken (asceet), anderzijds is 

deze saint volgens Cartwright voor Schopenhauer the crown of creation (heilige) (Cartwright, 1989, p. 

61). Laat ons, om het geciteerde argument zinvoller te interpreteren en mogelijks te weerleggen, toch 

het onderscheid tussen beiden bewaren. We starten met de heilige.  

Op het eerste zicht kan het handelen van heiligen inderdaad doen denken aan dit van egoïsten. Zoals 

Cartwright aangeeft zullen zij bijvoorbeeld in bepaalde situaties niet te hulp snellen wanneer zij met 

lijdenden geconfronteerd worden. Zij komen net als de egoïst niet tussen. Opnieuw moeten we echter 

opmerken dat we door louter te kijken naar de handeling (inclusief het afzien van handelingen) die 

gesteld wordt, niet zomaar de waarde ervan kunnen afleiden. Om uit te maken of een handeling 

egoïstisch is, moeten we weten uit welk motief deze voortkomt. Bij de egoïst komt het afzien van hulp 

bieden voort uit een focus op zelfbehoud en het eigen welzijn. Op de heilige daarentegen hebben 

(dergelijke) motieven geen vat, net omdat wat voordien motieven waren, nu ‘quiëtieven’ geworden 

zijn. Heiligen en egoïsten delen weldegelijk een bepaalde indifferentie ten aanzien van het lijden van 

anderen. Maar terwijl deze indifferentie bij de egoïsten beperkt blijft tot het welzijn van anderen, staan 

heiligen daarentegen indifferent ten aanzien van alles, inclusief hun eigen wel. Over deze heiligen zou 

Cartwright dus niet kunnen zeggen dat ze egoïstisch zijn, aangezien egoïsme neerkomt op het streven 

naar het eigen wel, maar de heilige indifferent staat ten aanzien van (onder andere) dit wel (en het 

dus niet nastreeft) (Cartwright, 1989, pp. 61–65; Schopenhauer, 2010a, p. 116; Schopenhauer, 

Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, pp. 438, 447, 467–469).  

Vervolgens kijken we wat Cartwrights argument zou inhouden wanneer we ‘saint’ opvatten als 

‘asceet’. Volgens Cartwright handelen asceten egoïstisch aangezien hun handelingen enkel op het 

breken van hun eigen wil gericht is. Zij streven ernaar om de verlossing te bereiken en in dit streven 

zouden zij niet inzitten met anderen (Cartwright, 1989, pp. 58–61).  

 

                                                      

23 In het verdere verloop van zijn artikel spreekt Cartwright weldegelijk kort over asceten, in contrast met heiligen, maar daar 

stelt hij deze gelijk aan mensen die via een specifieke weg tot de negatie van de wil overgaan, namelijk startende vanuit het 

eigen ervaren leed (Cartwright, 1989, pp. 61–62). Schopenhauer spreekt inderdaad over twee mogelijke ‘wegen naar 

resignatie’: Het verschil – dus wat wij als twee wegen hebben omschreven – daarbij is of dat inzicht in het leven wordt geroepen 

door het lijden dat we alleen van buitenaf kennen en dat we vrijwillig op onszelf betrekken doordat we het principium 

individuationis doorschouwen, of door het lijden dat we zelf direct aan den lijve ondervinden (Schopenhauer e.a., 2012, pp. 

454–455). Zoals we echter opmerkten is inzicht niet voldoende om tot resignatie te komen, uiteindelijk blijft het een kwestie 

van genade. Terwijl er aldus twee wegen zijn waarlangs mensen tot het volledige doorschouwen van het principium 

individuationis komen, hoeft dit niet te betekenen dat iedereen die deze wegen bewandelt effectief tot de verlossing komt. 

Het inzicht kan aanwezig zijn terwijl de genade uitblijft. 
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We gaan vooreerst in op deze laatste stelling. In tegenstelling tot deze auteur menen we dat asceten 

niet indifferent staan ten aanzien van het lijden van anderen. (De heilige wel, maar dit bleek geen 

argument te zijn om deze van egoïsme te beschuldigen). Asceten bevestigen de wil tot leven nog in de 

zin dat ze doelbewust pogingen ondernemen om deze te breken. Ze hebben doorheen de sluier van 

Maya getuurd en een afschuw voor het wezen van de wereld, dat onafscheidbaar is van lijden, opgevat. 

De asceet verafschuwt het lijden (van indifferentie is aldus geen sprake), maar gelooft in tegenstelling 

tot de medelijdende dat elke hulp geboden iedere reële impact op dit lijden mist of er geen werkelijke 

oplossing voor biedt (Schopenhauer e.a., 2012, pp. 435–437). Asceten zouden er dan ook geen nut in 

zien lijdenden te hulp te schieten. Hier kunnen we aldus opmerken dat het afzien van het helpen van 

anderen niet noodzakelijk impliceert dat we indifferent staan ten aanzien van hun lijden.  

Zoals gezegd meent Cartwright dat asceten alleen gefocust zijn op het bereiken van de verlossing die 

het einde vormt van hun lijden. Aldus zijn ze slechts geïnteresseerd in hun eigen wel, wat hun handelen 

egoïstisch maakt. Merk op dat Cartwright hier uitgaat van een ‘individualistische’ interpretatie van de 

verlossing: de verlossing vormt het einde van het leed voor één individu, de anderen blijven in hun 

ongeluk gevangen. Cartwright beseft dat een andere lezing, die hij ziet als een soort reddingspoging 

om van de asceet toch geen egoïst te moeten maken, eveneens mogelijk is. Hij verwijst naar een 

argumentatie die erop neerkomt dat we kunnen stellen dat Schopenhauers saint niet alleen uit is op 

de eigen verlossing, op de negatie van ‘de eigen wil’, maar op de negatie van ‘de wil als geheel’, 

waarmee al het lijden zou stoppen24. Volgens Cartwright komt deze interpretatie overeen met het 

toeschrijven van een altruïstische motivatie aan de saint (hier begrepen als de asceet). Ascetisme 

vormt een poging ieders lijden te stoppen en is dus niet (of toch zeker niet louter) egoïstisch 

(Cartwright, 1989, pp. 59–64).  

Eerst en vooral zouden we in verband met de asceet als egoïst kunnen opmerken dat Cartwright hier 

de ‘vierde drijfveer’ lijkt te vergeten. We zouden kunnen zeggen dat asceten onder deze vierde 

drijfveer geplaatst dienen te worden en niet hun eigen wel, maar net hun eigen wee opzoeken. 

Boosaardigheid is immoreel, medelijden moreel, en egoïsme en ascese lijken amoreel. Terwijl deze 

laatste twee aldus amoreel zijn en gekenmerkt worden door het feit dat ze geen gerichtheid op een 

 

                                                      

24 Dergelijke interpretatie vloeit voort uit het feit dat volgens Schopenhauer de wil één is. Wanneer de wil zichzelf negeert 

zoals in de verlossing zou gebeuren, kan het niet zijn dat het gaat om een deel (van deze wil) dat genegeerd wordt of negeert. 

Aldus moet dergelijke negatie volgens deze interpretatie begrepen worden als de volledige opheffing van de wil (een 

gedeeltelijke is niet mogelijk), waardoor het lijden, voortkomende uit deze wil eveneens opgeheven wordt in zijn totaliteit. 

Merk op dat dergelijke interpretatie zou inhouden dat er nog geen heiligen zijn geweest, aangezien er nog lijden (en een 

wereld als voorstelling) is (Cartwright, 1989, pp. 61–65).  
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ander inhouden, hoeft dit niet te betekenen dat ze tot elkaar herleidbaar zouden zijn. Niet alleen de 

persoon waarnaar ons handelen uitgaat, bepaalt over welke drijfveer sprake is – anders zou er immers 

eveneens geen onderscheid gemaakt kunnen worden tussen medelijden en boosaardigheid –, maar 

ook datgene waarop het gericht is: met name het wel of het wee van deze persoon. Aldus zouden we 

niet noodzakelijk moeten besluiten dat de asceten, die inderdaad volledig gefocust zijn op zichzelf, 

daarom ook egoïstisch handelen (Schopenhauer, 2010a, pp. 116–117; Schopenhauer, Driessen, De 

Martelaere, & Doorman, 2012, p. 1182).  

Cartwright lijkt echter te suggereren dat asceten hun wee zien als hun wel, of toch als middel om 

datgene wat zij onder ‘wel’ zouden begrijpen, namelijk de verlossing, te bereiken. Zo gesteld zou de 

asceet inderdaad egoïstisch handelen. We moeten toegeven dat we hier op een moeilijkheid stuiken. 

In WWV stelt Schopenhauer het inderdaad regelmatig voor alsof asceten in hun ascetische praktijken 

de verlossing nastreven. Ze pijnigen hun lichaam om de toestand van de heilige te bereiken. Cartwright 

lijkt gelijk te hebben wanneer hij meent dat asceten niet hun eigen wee als ultieme motivatie hebben. 

Aldus lijkt de vierde drijfveer niet op het gedrag van deze asceten van toepassing te zijn. Moeten we 

daarom akkoord gaan met Cartwright en zeggen dat asceten hun eigen wel op het oog hebben en dus 

egoïstisch handelen? We menen van niet. Zoals we gezien hebben hangt de gevoeligheid voor 

bepaalde motieven samen met ons inzicht in het wezen van de werkelijkheid. De asceet, die dit wezen 

verafschuwt, heeft een hogere graad van inzicht dan de medelijdende en zeker dan de egoïst. Hieruit 

zouden we moeten besluiten dat de drijfveer waarvoor de asceet gevoelig is, niet overeen kan 

stemmen met deze van de egoïst. We denken dat het belangrijk is hier de vraag te stellen wat hetgeen 

is waarnaar de asceet streeft. Volgens Cartwright is het antwoord: diens wel. Wij antwoorden 

daarentegen: niets. De asceet verlangt naar de verlossing, dit is: de volledige opheffing van de wil tot 

leven. Over deze opheffing kunnen we slechts in negatieve termen spreken. Wanneer nu de wil 

genegeerd is, kan er niet langer sprake zijn van wel of wee. Het wel waarnaar verwezen wordt in de 

definitie van egoïsme is het ‘geluk’ zoals dit begrepen wordt door wie de wil beaamt: de 

behoeftebevrediging. De verlossing, waarin we niet langer over wel (en wee) kunnen spreken, mag 

volgens ons niet gelijk gesteld worden aan het ‘wel’ waar het bij de egoïst om draait. Bijgevolg kunnen 

we de asceet niet egoïstisch noemen25 (Cartwright, 1989, pp. 59–64).  

 

                                                      

25 Merk op dat het niet duidelijk is welke drijfveer dan wel toepasbaar is op het handelen van asceten. Immers, met de 

opheffing van de wil gaan wel én wee verloren, waardoor de asceet evenmin het eigen wee lijkt na te streven. Aangezien 

asceten niet gericht lijken te zijn op het wel of wee van anderen of van henzelf, maar toch doelbewust handelen, zou dit er 

mogelijks op wijzen dat Schopenhauer een vijfde drijfveer zou moeten onderscheiden. Deze zou dan neerkomen op het willen 
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We komen nu terug op de ‘reddingspoging’ waarbij een altruïstische motivatie aan de saint wordt 

toegeschreven. Uit het voorgaande kan de lezer afleiden dat we niet akkoord gaan met dergelijke 

lezing. Het is de asceet uiteindelijk niet om het wel te doen zoals dit onder andere in de definities van 

egoïsme en medelijden opduikt. Aldus zouden we niet willen stellen dat asceten handelen uit 

altruïsme, gericht op het welzijn van anderen. Ook Cartwright heeft een probleem, wel een ander dan 

hetgeen wij zojuist opmerkten, met dergelijke interpretatie van Schopenhauers asceet. Hij merkt op 

dat, wanneer we de reddingsoperatie uitvoeren, niet duidelijk is wat het morele verschil dan wel zou 

moeten zijn tussen de asceet met een altruïstische motivatie en de medelijdende. Beiden zijn erop 

gericht het wel van anderen te bevorderen, wat het handelen van beiden onder de drijfveer 

medelijden zou plaatsen. Aldus zou het verschil tussen de asceet en de medelijdende niet gelegen zijn 

in de motivatie voor hun handelingen, wat, zoals Schopenhauer zelf aangeeft in Dat ben jij, de morele 

waarde van dit handelen bepaalt. Het enige verschil tussen beide lijkt gelegen in de mate van hun 

intuïtieve inzicht, waarvan Cartwright niet zegt in te zien waarom dit op een moreel verschil zou 

moeten wijzen en waarom Schopenhauer de asceet meer zou waarderen dan de medelijdende 

(Cartwright, 1989, pp. 59–65). Hier komen we bij een belangrijk punt uit.  

Terwijl Cartwright volgens ons niet voldoende heeft aangetoond dat een saint, in één van beide 

betekenissen, egoïstisch zou zijn, wordt in zijn argumentatie wel de cruciale rol zichtbaar die het inzicht 

speelt in Schopenhauers ethiek. Terwijl Cartwright voornamelijk wijst op deze rol binnen 

Schopenhauers bredere ethiek, menen wij dat zij minstens even belangrijk is in zijn narrow ethics. 

Hoewel Schopenhauer, zoals gezegd, doorheen Dat ben jij vooreerst lijkt te focussen op het feit dat 

het de motieven zijn achter een handeling die de morele waarde ervan bepalen, wordt zeker naar het 

einde van dit werk toe duidelijk dat de gevoeligheid voor dergelijke motieven voortkomt uit een 

bepaald inzicht in het wezen van de wereld. Hier vinden we Vandenabeeles opmerkingen uit het 

antwoord op Janaways kritiek op medelijden terug. Medelijdenden verschillen inderdaad van egoïsten 

(en boosaardigen) in de zin dat hun gedrag geleid wordt door ‘altruïstische motieven’, maar de 

gevoeligheid voor dergelijke motieven komt net voort uit een bepaalde mate van doorschouwen van 

 

                                                      

van ‘niets’ (hier de opheffing van de wil). Wie anderzijds Schopenhauers vier motieven niet wil uitbreiden met een vijfde 

motief, zou kunnen proberen te beargumenteren dat het einddoel van de asceet ‘niets’ is, waardoor we het middel tot dit 

einddoel als doel zouden mogen opvatten. Aangezien bij asceten dit middel hun eigen wee is, zou dit betekenen dat hun 

handelen wel onder de vierde drijfveer geplaatst zou kunnen worden. Hoe het ook zij, het blijft een moeilijke vraag hoe we 

de motivatie van de asceet moeten begrijpen. Ook Schopenhauer zelf, die opvallend zwijgzaam is over bijvoorbeeld de vierde 

drijfveer, lijkt deze vraag eerder te ontwijken dan te beantwoorden.  
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het principium individuationis, het cruciale in Schopenhauers ethiek (Schopenhauer, 2010a, pp. 171, 

177, 181–183).  

Wanneer Cartwright Schopenhauer (binnen voorgaande interpretatie) wil bekritiseren voor het feit 

dat het enige verschil tussen de medelijdende en de saint een verschil in inzicht lijkt te zijn en waarbij 

het voor deze auteur niet duidelijk is waarom dit een moreel verschil zou zijn; dan zou hij eveneens 

deze kritiek moeten formuleren in verband met het verschil tussen bijvoorbeeld egoïsten en 

medelijdenden. Hiermee bedoelen we dat Cartwright er foutief van uit lijkt te gaan dat het 

fundamentele verschil tussen deze laatste twee gelegen is in hun (gevoeligheid voor) ‘altruïstische 

motivaties’. Doordat hij zich niet bewust lijkt te zijn dat voor Schopenhauer ook in Dat ben jij het 

verschil in inzicht tussen egoïsten en medelijdenden op ethisch vlak fundamenteler is dan dit in 

motivatie26, ziet Cartwright een discrepantie ontstaan tussen Schopenhauers ethiek in bredere en 

nauwere betekenis27 (Cartwright, 1989, pp. 61–64; Schopenhauer, 2010a, pp. 177, 181–184; 

Schopenhauer, Driessen, De Martelaere, & Doorman, 2012, pp. 448–449, 1212). Wanneer we ons 

echter bewust zijn van de nadruk op inzicht in beide vormen van ethiek, is er geen reden om te geloven 

dat deze niet zouden kunnen samengaan. Aldus moet Cartwright, indien hij consequent wil zijn en 

wanneer hij meent dat inzicht of het doorschouwen van het principium individuationis niet als iets 

behorende tot de ethiek gezien moet worden, of toch zeker niet zo’n cruciale rol moet spelen hierin, 

zowel Schopenhauers brede als nauwere ethiek onder vuur nemen. Dat hij dit niet doet, suggereert 

dat hij Schopenhauers specifieke begrip van ethiek niet ten volle heeft doorgrond.  

We besluiten aldus dat Cartwright de fout lijkt te maken ‘altruïsme’ centraal te willen plaatsen in 

Schopenhauers ethiek28, waardoor de stijgende lijn van diens waardering gaande van egoïsme naar 

 

                                                      

26 Zoals gezegd: het verschil in de gevoeligheid voor motivatie kan verklaard worden door de mate van inzicht die iemand 

heeft. Medelijden als drijfveer is een manifestatie van inzicht (Schopenhauer, 2010a, pp. 171, 181–182).  

27 However,I cannot see any consistent way of resolving Schopenhauer's "narrower sense" of morality and his analysis of moral 

goodness and his theory of salvation (Cartwright, 1989, p. 61). 

Thus I cannot understand why Schopenhauer goes past his "narrower sense" of morality which ends at the morally good 

character (Cartwright, 1989, p. 64). Ook Wolfs voelt zich genoodzaakt de vraag op te werpen of medelijden en ascese met 

elkaar te verzoenen zijn (Wolfs, 2009, p. 80). 

28 Uit Cartwrights artikel lijken we te kunnen afleiden dat hij ervan uit gaat dat bijvoorbeeld Schopenhauers saint (hier de 

heilige), net omdat Schopenhauer deze ‘de in ethisch opzicht geniaal mens’ noemt, zou moeten samenvallen met iemand die 

uitsluitend morele, deugdzame handelingen stelt (Cartwright, 1989, pp. 54–57; Schopenhauer e.a., 2012, p. 453). Merk verder 

op dat, gegeven dat Schopenhauer inderdaad de heilige als ethisch geniale mens ziet, naast de mate van het doorschouwen 

van het principium individuationis (dat binnen onze interpretatie hetzelfde is bij asceten en heiligen), ook de genade een rol 
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medelijden, naar ascese, om te eindigen bij heiligheid, incoherent lijkt te zijn. Deze hiërarchie in 

volmaaktheid moet echter niet begrepen worden als bepaald door de morele waarde van de 

handelingen die we stellen, dan wel door het inzicht in het wezen van de werkelijkheid waarvan deze 

handelingen getuigen29. Bijgevolg zijn Schopenhauers ‘beide ethieken’ verzoenbaar. Het is dan ook niet 

toevallig dat deze uiteenzetting startende vanuit een weergave van Schopenhauers bredere ethiek, 

net als onze voorgaande bespreking van zijn narrow ethics, eindigt in een conclusie over het belang 

van inzicht in het wezen van de werkelijkheid, in zijn ethiek.  

 

 

 

                                                      

lijkt te spelen in de ethische hiërarchie. Naast inzicht speelt aldus ook de wijze van kennen mee, beide bepalen ons standpunt 

ten aanzien van of onze verhouding tot, de verschijningen. 

29 Merk op dat voor Schopenhauer een ‘reddingspoging’ waarin de asceet en medelijdende hetzelfde, of dezelfde graad van, 

inzicht zouden hebben maar een verschil in motivatie, veel problematischer zou zijn dan deze die Cartwright beschrijft en 

waarin er sprake is van een gedeelde motivatie maar verschil in inzicht. 
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Algemeen besluit 

We zijn bij het einde van deze scriptie aanbeland. We hopen de lezers mee te hebben genomen op 

een interessante doortocht doorheen Schopenhauers ethiek, waarvan we de weelde en subtiele 

nuances hopen belicht te hebben. Niet alleen medelijden – logischerwijs – is een weerkerend thema 

gebleken. In deze thesis komen we herhaaldelijk terug op onder andere egoïsme, het geloof in het 

bestaan van handelingen gericht op het welzijn van anderen, de verlossing, de grenzen van ons spreken 

en de wijsbegeerte en het doorschouwen van het principium individuationis, waar we het ‘puur 

ethische’ voor Schopenhauer menen te mogen situeren. We willen ter besluit enkele bevindingen uit 

deze scriptie uitlichten. 

Uit onze korte presentatie van de structuur en van enkele begrippen uit Dat ben jij blijkt dat medelijden 

voor Schopenhauer één van de – meer specifiek één van de drie of vier – mogelijke drijfveren voor ons 

handelen is. Het zijn deze drijfveren en niet bijvoorbeeld de soort van een handeling die er de morele 

waarde van uitmaken. Medelijden houdt het willen van het wel van anderen in en brengt morele (in 

contrast met amorele en immorele) handelingen voort. Over drijfveren en motieven stelt 

Schopenhauer dat ze noodzakelijk aanleiding geven tot handelen (inclusief het afzien van bepaalde 

handelingen), tenzij er een sterker motief gegeven is dat deze handeling uitsluit. Hoewel deze 

benadering vruchtbaarder lijkt te zijn dan één waarin bijvoorbeeld medelijden als ‘een louter 

meevoelen’ wordt gekarakteriseerd dat al dan niet aanzet tot handelen, ontbreekt er nog een element. 

We besluiten dat wanneer we uit het handelen de gevoeligheid voor bepaalde drijfveren van een 

persoon willen afleiden, wat ons toelaat een moreel oordeel te vellen over deze persoon, het voor 

deze persoon mogelijk moet zijn om de handeling die beantwoordt aan het sterkste motief (of de 

sterkste motieven), uit te voeren.  

Met de opvatting dat medelijden de enige drijfveer is voor moreel handelen hebben verschillende 

auteurs het moeilijk. De redenen hiervoor zijn divers. We kunnen het bestaan van handelingen die 

werkelijk gericht zijn op het wel van de ander, in vraag stellen. In verband hiermee komt het debat 

tussen Nietzsche en Schopenhauer uiteindelijk neer op een geloofskwestie. Verder kan ook bij de 

vereiste van lijden voor moreel handelen een vraagteken geplaatst worden. Volgens Schopenhauer is 
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er een zekere dubbelle directheid op te merken in verband met medelijden. Wanneer sprake van 

medelijden, motiveert het welzijn van de ander ons op directe wijze zoals in normale omstandigheden 

alleen ons eigen leed dat doet. Verder kan alleen lijden direct ervaren worden, terwijl elk genot, 

opgevat als een behoeftebevrediging of tijdelijke opheffing van dit leed, slechts negatief is. Aangezien 

we echter lijken te kunnen meelijden met bijvoorbeeld louter imaginaire lijdenden, kunnen we (reëel) 

lijden als noodzakelijke voorwaarde voor medelijden in vraag stellen. Daarmee wordt ook het ‘directe’ 

karakter van medelijden, dat deels beargumenteerd werd door te verwijzen naar haar relatie tot lijden, 

betwijfelbaar. Aldus zou Schopenhauer extra argumentaties nodig hebben om aan te geven waarom 

Mitleid en niet bijvoorbeeld Mitfreude de enige drijfveer voor moreel handelen is.  

Verder menen vele auteurs het onderscheid tussen medelijden en egoïsme in vraag te kunnen stellen. 

Medelijden wordt dan geplaatst onder egoïsme, we blijken slechts schijnbaar gericht te zijn op het 

welzijn van anderen. Enerzijds is er Nietzsche die stelt dat medelijdenden erop gericht zijn zich van hun 

eigen (mede-)leed te ontdoen, wat ons onder andere opnieuw leidt tot vragen omtrent de verhouding 

tussen medelijden en pity en het geloof in altruïsme. Daarnaast kunnen we, zoals Janaway dit doet, 

opmerken dat het inzicht dat Schopenhauer noodzakelijk acht voor medelijden, ervoor zorgt dat 

medelijden onmogelijk is en dat alle handelingen uit ‘medelijden’ uiteindelijk egoïstisch zijn. We 

kunnen immers niet gericht zijn op het wel van anderen wanneer er geen anderen zijn, wanneer alle 

‘anderen’ andermaal wijzelf zijn. In deze context merken we op dat het verschil tussen egoïsten en 

medelijdenden en het verschil in de waardering van beide door Schopenhauer niet zozeer in hun 

handelen en bijhorende gevoeligheid voor bepaalde drijfveren gelegen is, als wel in hun beeld van de 

werkelijkheid, het standpunt van waaruit ze deze benaderen. Medelijdenden hebben een correcter 

beeld van de werkelijkheid, ze doorschouwen het principium individuationis waardoor ze hun eigen 

welzijn niet langer als belangrijker kunnen beschouwen dat van enig ander.  

Dit doorschouwen van het principium individuationis blijkt gradaties te kennen. Na enkele 

omzwervingen langs leven, dood, zelfdoding, geluk en verlossing, konden we besluiten dat zowel de 

medelijdende als de asceet en de heilige een bepaalde mate van inzicht hebben in het wezen van de 

werkelijkheid. Het is echter de heilige, die de negatie van de wil of de verlossing, een kwestie van 

genade, bereikt. De overige figuren, zelfs de asceet, blijven uiteindelijk gevangen in het beamen van 

de wil tot leven, en aldus verstoken van waarachtig, duurzaam geluk. In de laatste paragrafen hebben 

we eveneens benadrukt dat, wanneer we de centrale plaats van inzicht in Schopenhauers ethiek niet 

over het hoofd zien, er geen discrepantie hoeft te zijn tussen zijn bredere ethiek en narrow ethics. 

Er is ook gebleken dat filosofen weinig te vertellen hebben over het doorschouwen van het principium 

individuationis; hun inzicht verschilt fundamenteel van dit schouwen. Ook over de verlossing kunnen 

wijsgeren ons geen positieve informatie bieden, maar blijven ze beperkt tot het gebruik van negatieve 
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termen zoals ‘negatie’, ‘niets’… We merken op dat pogingen van Schopenhauer om bijvoorbeeld deze 

verlossing op dergelijke wijze te benaderen – we hebben de vraag gesteld of hij zich aan deze 

begrenzing houdt –, aanleiding tot verwarring kunnen geven bij verschillende lezers. Daarnaast kan 

ook gesteld worden dat bepaalde passages uit bijvoorbeeld WWV soms nogal aan de vage kant zijn en 

dat er bepaalde leemtes zijn, die verschillende interpretaties maar ook interpretatie moeilijkheden 

toelaten. Zoals opgemerkt, is het bijvoorbeeld niet duidelijk of Schopenhauer nu drie of vier drijfveren 

erkent en waar we de motivatie van de asceet moeten onderbrengen.   

Zoals Schopenhauer aangeeft, leest wie een werk degelijk wil vatten en de dingen eruit in hun 

samenhang wil begrijpen1, dit werk idealiter een tweede maal door. We raden het de lezers dan ook 

zeker niet af dit in verband met deze thesis te doen. Het besluit hoeft geen eindpunt te vormen; van 

het lezen, noch van het onderzoek. Helaas konden we, zoals in de inleiding aangegeven werd, niet alle 

thema’s van Schopenhauers ethiek behandelen. Het zou interessant zijn Schopenhauers ideeën 

omtrent seksuele liefde, de eeuwige rechtvaardigheid, schuld, de vrijheid van de wil, maar ook deze 

terug te vinden in bijvoorbeeld zijn esthetica eveneens diepgaander te bestuderen en na te gaan hoe 

deze mogelijks samenhangen met de hier besproken thema’s. Tenslotte kan ook een onderzoek van 

Schopenhauers evaluatie van lijden een boeiende aanvulling vormen op deze thesis. Er kan nog zeer 

veel gelezen, geschreven en gediscussieerd worden over Schopenhauers ethiek en we hopen dat deze 

masterscriptie ertoe kan bijdragen dat dit ook effectief gebeurt. 

 

 

 

                                                      

1 Schopenhauer, 1908b, p. 434 
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