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DE GLIMLACH VAN HET MEER 

 

Op de website van de krant “La Libre Belgique” las ik onlangs volgend zinnetje :  

“Le vaccin contre le Covid-19 est l’arme qui devrait tuer le virus qui nous pourrit la vie”. 

Nochtans is de aanwezigheid van de pandemie zeker geen pretje, maar zijn het de 

overheidsmaatregelen die het leven belasten, niet het virus.  

In de Nederlandstalige pers heet het dat “Het Rijk van de Vrijheid” nakend is. Na Pasen, of 

zeker niet ervoor. Anders gezegd: “Uw Koninkrijk Kome”, daarmee “de Bevrijding”, maar pas 

na de zomer bij het voltooien van de vaccinatiecampagne1. Het gebruik van de frase “Het 

Rijk der Vrijheid” is echter meer dan bedenkelijk: het is niet omdat de Coronamaatregelen 

een (onrechtmatige) inbreuk betekenen op de menselijke vrijheid, dat met het intrekken van 

die maatregelen plotsklaps alles in orde zou zijn wat betreft vrijheid in onze samenleving. 

Alsof het “oude normaal” een “vrij normaal” was, welk geen emancipatie behoefde. 

De propagandamachine draait op volle toeren, zij moet waarmaken dat alle afwijkende 

meningen verdwijnen of minstens gemarginaliseerd worden2. De maatschappelijke 

doordringing van de nieuwe ideologie moet volledig zijn, “totaal”, daarin ligt ook het 

basiskenmerk van elk totalitair regime en dus ook van het huidige Coronabeleid. De 

aantasting van de vrije meningsuiting is schrijnend en tekenend tegelijk. 

Meer dan een 

pandemie beleven 

we vandaag het 

politiek misbruik van 

“crisissen” door 

nieuwe 

(zelfverklaarde) 

wereldleiders. Het 

gaat daarbij niet 

langer om 

verantwoordelijken 

van belangrijke landen, neen, het gaat nu om een aantal mensen en instellingen die het 

ongevraagd op zich hebben genomen om een wereldpolitiek te voeren3. Corona blijkt meer 

en meer een try-out voor een totalitair klimaatbeleid. Een klimaatbeleid is nodig, mondiaal 

 
1Het is interessant deze slogans te vergelijken met Lucas 17, en met het integrale, politieke katholicisme van 

Pius XI. 
2 Nu gaat het om top-down-censuur, maar de nu opkomende herformulering daarvan als “breed 
maatschappelijk debat” kan best gewantrouwd worden als een “dictatuur van een gemanipuleerde 

meerderheid”, met de gebruikelijke beperkingen van “directe democratie”. 
3 Op deze overzichtsfoto ontbreekt nog het portret van Franciscus, die naar zijn deel in de wereldmacht streeft. 
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totalitarisme kunnen we missen, tenminste als we een leefbare en gezonde samenleving 

wensen. 

Het coronapaspoort wordt een belangrijk gegeven - zoals het nu al in Israël bestaat - immers, 

het is een manifeste vorm van discriminatie4, van het maken van “onverantwoord 

onderscheid”. Gaan we naar een samenleving waarin discriminatie de norm is?  

Alles te samen beschouwd, kondigt de toekomst van de wereld zich aan als “miserabel”: 

naast de klimaatopwarming zijn er als grote probleemgebieden de overbevolking, de zesde 

uitstervingsgolf, het kapitalistische nihilisme en de economische ontmenselijking, de blinde 

digitalisering, de evolutie naar een mondiaal-totalitaire politiek, een totalitarisme door 

middel van de Coronacrisis als politiek experiment, zonder volledig te zijn. 

We komen dus in een tijdvak met een bijzonder negatieve maatschappelijke werkelijkheid, 

een toestand “qui nous pourrit la vie”, zo zegt het citaat waar ik mee startte.  

De vraag is dan ook hoe mensen gelukkig kunnen zijn en een vreugdevol leven kunnen leiden 

in en ondanks zulk een bijzonder destructieve context. Hoe kan men geluk in tegenspoed 

vinden? Hoe vinden we vreugde in een tranendal?  

Moeten we onszelf (onze medemensen en onze kinderen) iets wijsmaken, een goed 

bedoelde vorm 

van zelfbedrog 

om een harde 

werkelijkheid 

draagbaar en 

leefbaar te 

maken, zoals 

Roberto Benigni 

schetste in zijn 

prachtige film 

“La vita è bella”?  

 

De titelsong5 - gemaakt door Noa - begint met deze strofe: 

Smile, without a reason why 

Love, as if you were a child, 

Smile, no matter what they tell you 

Don't listen to a word they say 

Cause life is beautiful that way. 

 
4 Het onderscheid besmettelijk-onbesmettelijk is een verantwoord onderscheid, het onderscheid gevaccineerd-

ongevaccineerd is een onverantwoord onderscheid, en dus discriminatie. 
5 De originele clip, zie: https://www.youtube.com/watch?v=-OyXpzd6WBk 
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Het is zeker niet de eerste keer dat een samenleving door zulk een negatieve en repressieve 

periode gaat, en de maatschappelijke werkelijkheid is ook nooit “perfect positief” geweest. 

Constructief omgaan met het negatieve en het destructieve6 is een onderwerp van alle 

tijden en streken. Zo kwam ik eveneens in “La Libre” bij volgend fragment: 

Bien-être: comment redonner du sens à sa vie ? C’est en construisant sa vie pas à pas 
qu’on lui trouve un sens. Où va mon existence, dans cette ère de la rapidité et de 

l’impatience ? Voici quelques pistes pour trouver sa voie. 

Les philosophes questionnent : quel est le sens de la vie ? Je transforme cette question 
en : quel est le sens de ma vie ? À cette époque où les réseaux sociaux veulent guider 
notre pensée et notre façon d’apparaître, où les conflits sociaux et les pandémies 
menacent, la vie file à toute vitesse. Et entre vie professionnelle et vie familiale, elle 
ne nous laisse pas le temps de nous poser des questions alors que paradoxalement, la 
liberté dont nous jouissons nous amène à nous interroger davantage que nos parents 
sur le sens que nous souhaitons lui donner. 

 

In aanvulling met de vraag hoe men vreugde in tegenspoed kan vinden, is er uiteraard die 

andere vraag, wat het betekent om vreugdevol en gelukkig te zijn. In deze tekst wil ik graag 

een reis maken langs enkele belangrijke denkers en tradities, om te zien wat zij te zeggen 

hadden over menselijke vreugde en geluk. Om tot een relevanter geheel te komen, heb ik 

ook enkele algemene thema’s en basisvragen in de tekst verwerkt. 

1 

Onze reis begint in het vroegere Romeinse Keizerrijk, meer bepaald bij de filosofie van 

Marcus Aurelius. Marcus Aurelius was in de feiten de laatste keizer van de Romeinse 

oudheid. Na zijn dood in 180 raakte het “Imperium” in ernstige problemen7 tot het in 235 in 

een ware uitzichtloze crisis belandde waaruit het zich nooit meer zou herstellen. Op het 

 
6 “Constructief omgaan met tegenspoed” is het tegendeel van positivisme, want positivisme is gebaseerd op 

ontkenning van het negatieve. Het gaat eerder om een existentiële benadering. 
7 Deze overgang is de historische achtergrond voor de film “Gladiator”. 
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einde van de derde eeuw werden de invoering van een theocratie en de versterking van de 

politieke macht van de “geruiterde” militairen gebruikt, om van het “Principate” een 

“Dominate” te maken. De één-makende godsdienst was eerst de cultus van “Sol Invictus” 

(de onoverwinnelijke zon), later, na Constantijn, het Katholicisme. De keizer was daarbij 

“Deus et Dominus” en niet langer gewoon “Princeps”. De cultus van “Sol Invictus” sloot de 

aanbidding van andere (al dan niet Romeinse) goden niet uit, maar na de invoering van het 

Katholicisme als staatsgodsdienst was het belijden van elke andere vorm van Christendom 

en van elke andere godsdienst formeel verboden8. Het katholieke despotisme van het Late 

Romeinse Rijk was gerealiseerd. In dit Romeinse katholieke despotisme van de vierde en de 

vijfde eeuw, ligt een belangrijk fundament van wat we vandaag “Europa” noemen9. 

Honderd jaar daarvoor was Marcus Aurelius dus de laatste keizer van het antieke Rome, hij 

was tevens één van de vijf “goede keizers”. Het bestuur van zulk een groot imperium was 

geen gemakkelijke klus, maar hij zette zich in om op een integere en menselijke manier het 

beleid in te vullen. Naast keizer, was Marcus Aurelius ook filosoof, ’s nachts noteerde hij 

persoonlijke bedenkingen. Die waren niet bedoeld voor publicatie, maar omvatten eerder 

een soort filosofisch dagboek voor eigen gebruik, als een soort oefenboek. Later werden  de 

bezinningen verzameld, geordend in twaalf boeken, en uitgegeven onder de titel “Meditaties 

van Marcus Aurelius”. Het boek werd een standaardreferentie van de Stoïcijnse school.  

Leven in het antieke Rome was hard, Marcus Aurelius had een levensvisie nodig om daarmee 

om te gaan. Zo schreef hij in “Meditatie 7.68”: 

“Ga ontspannen en met de grootste tevredenheid door het leven, zelfs al schreeuwt 

iedereen tegen je wat die wil, zelfs al rukken wilde beesten de ledematen van je arme 

lichaam. Wat zou in deze gevallen de geest ervan weerhouden om zijn rust te 

bewaren, om een correct oordeel te vellen over de situatie? (…) Want een god of een 

mens kan alles verwerken wat er gebeurt: het zal niet nieuw of moeilijk zijn om te 

hanteren, maar vertrouwd en gemakkelijk.” 

Niets kan je geluk verstoren, vond Marcus Aurelius, tenzij je dat zelf wil, of sterker: tenzij je 

geest het toelaat. Externe omstandigheden kunnen je niet ongelukkig maken, dat doe je zelf 

door er negatief over te denken. In “4.8” formuleerde hij het zo: 

 
8 En zo verliet Nestorius het Romeinse Rijk, hij trok Oostwaarts. Zijn volgelingen bereikten uiteindelijk al heel 

vroeg China. Andere christenen, zoals de Gnostici, de Arianen of de volgelingen van Pelagius, werden vervolgd. 
9 Het streven naar maatschappelijke macht en monopolie blijft een basiskenmerk van het Vaticaan: door de 

Kerk te koppelen aan de macht, wil ze die macht gebruiken om de Kerk en haar leer ingang te doen vinden. Die 

wederzijdse koppeling behoort tot de basiskenmerken van “Europa” als cultureel-politiek gegeven, en zo ook 

van het Euro-centrisme. Zo bv. voerde Pius XI “Het Feest van Christus Koning” in als actiemiddel tegen de 

secularisering en bij wijze van herdenking van het Concilie van Nicea in het jaar 325. In 2007 bevestigde het 

Vaticaan dat “de katholieke kerk de enige echte kerk van Christus is”. Augustinus (354-430) wordt nu 

voorgesteld als een “denker voor de 21ste eeuw”. Of, met de recente woorden van de katholieke bisschop 

Johan Bonny: “De kerk heeft het land gemaakt, en wil het mee blijven maken”. Zie ook een artikel in De Standaard 

van 6 maart 2021, over de invloed van de politiek van Otto von Bismarck 

(https://www.standaard.be/cnt/dmf20210305_98181909).  
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“Wat je als mens niet slechter maakt, kan je leven ook niet slechter maken: het kan je 

niet kwetsen van buiten naar binnen.” 

“Kwetsen” betekende voor hem uitsluitend het verlies aan morele integriteit, en die kan je, 

volgens hem, alleen aan jezelf ontnemen, een uitwendige oorzaak kan dat niet. Als iemand 

of iets je verwondt, maar die gebeurtenis laat je integriteit intact, of eerder, je laat niet toe 

dat zulks geschiedt, ben je niet gekwetst. Daarover ben je, naar zijn mening, absoluut 

soeverein. Hij verwoordde deze gedachte in “11.5” bondig:  

“Wat is je beroep? Een goed mens te zijn” 

Als je daarin slaagt, ben je gelukkig, ongeacht de wreedheid van de omstandigheden. 

Het lijkt wel of hij zijn geest meester achtte over zijn lichaam, zoals hij als keizer heerste over 

zijn Rijk. Het leest als wat extreem, maar het contrast tussen de levensvisie van Marcus 

Aurelius en die binnen de huidige kapitalistische consumptie-samenleving is bijzonder 

leerzaam en verhelderend. Deze levenshouding maakte hem erg vriendelijk en 

verdraagzaam, aangezien hij ervan uitging dat niets of niemand hem kon schaden. Elke 

kwetsuur was voor hem een (morele) zelfverwonding. Zoals ik reeds schreef: de Romeinse 

werkelijkheid was hard, en met deze houding kon hij die leefbaar én bestuurbaar maken. 

Moreel-integere bestuurders maken voor een deel een gelukkige samenleving. 

Een andere visie op vreugde en geluk lag ten grondslag aan “De tuin van Epicurus”. Die tuin 

zou men in een wat ouder jargon een “lusthof” kunnen noemen10, “un jardin secret”, maar 

niet in de betekenis van laveloze uitspattingen, integendeel. Het ideale, goede leven was 

voor Epicurus (341-270 v.o.t.) een leven in soberheid, ondersteund door rede en deugd, 

genietend van het 

gezelschap van 

vrienden en van de 

kleine dingen in het 

leven. De tuin was 

gelegen nabij 

Athene, hij kocht 

hem na jaren van 

omzwervingen om 

er in alle rust een 

teruggetrokken 

leven te kunnen 

leiden11. 

Zowel de 

Epicuristen als de 

Stoïcijnen wezen een leven van party’s en grenzeloos plezier-najagen formeel af als 

ongewenst en minderwaardig. Anderzijds stonden ze voortdurend met elkaar op gespannen 

 
10 Hierin liggen alvast interessante beginselen van de tuinfilosofie. Hoe men denkt over tuinaanleg en gebruik, 

is een wezenlijk onderdeel van iemands levensvisie. 
11 Zie bv “Historiek”, Epicurus’ Hedonisme (https://historiek.net/epicurus-hedonisme/55295/)  
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voet. Tijdens de eerste eeuw schreef Seneca (4 v.o.t. - 65) een boek over hun subtiel maar 

fundamenteel verschil, “De Vita Beata”, “Over het Gelukkige Leven”. In het algemeen 

koesterden de Stoïcijnen een groot respect voor Epicurus, ze citeerden geregeld sommige 

van zijn uitspraken, al had hij het naar hun mening fundamenteel bij het verkeerde eind.  

In ”De Vita Beata” maakt Seneca het onderscheid tussen 

voluptas (plezier) en gaudium (vreugde) en stelt beide 

tegenover virtus (deugd)12. Plezier ziet hij in hoofdzaak 

als lichamelijk en opgewekt door prikkels buiten de 

mens, en vreugde als meer geestelijk en intern. Gaudium 

is voor hem dan ook “vera voluptas”, “ware vreugde”. In 

tegenstelling daarmee bestaan er ook “falsa gaudia”, 

valse vreugden zoals rijkdom en status. Maar voor hem is 

ook de ware vreugde ondergeschikt aan de deugd, 

immers, men moet het goede doen omdat het goed is, 

niet omdat het vreugde verschaft. 

Seneca was van 54 tot 62 een belangrijk adviseur van de 

Romeinse keizer Nero. Hij schreef naast filosofische 

werken ook meerdere toneelstukken, uitsluitend 

tragedies. Opmerkelijk toch, toen zijn taak als raadgever 

hopeloos bleek, trok hij ook zich terug op zijn landgoed in 

de buurt van Rome en leefde een rustig leven van contemplatie, studie en schrijven. Nero 

verdacht er hem echter van om deel te hebben aan een samenzwering en veroordeelde hem 

tot zelfmoord. Opmerkelijk omdat zich terugtrekken uit het openbare leven één van de 

andere punten van kritiek was van de Stoïcijnen tegenover het Epicurisme. Ook Seneca 

eindigde zijn leven in zijn tuin. 

Epicurus en de latere Seneca waren het eens in hun afwijzing van wat we “radicaal 

hedonisme” kunnen noemen, beiden kozen voor een leven in relatieve soberheid waarin 

vreugde en plezier hun gematigde plaats hadden. Hun geschil bestond in de vraag welk nu 

de hoogste waarde was waar een mens zich best op richt: plezier (en de afwezigheid van 

pijn) of morele integriteit?  

Seneca wees o.m. op contradicties in de leer van “Plezier als hoogste goed”. Wie ernaar 

streeft om plezier te bezitten, riskeert erdoor bezeten te worden, en wordt juist ongelukkig. 

En, als plezier onder controle gehouden wordt door de rede, zoals Epicurus leerde, welk van 

beide is dan de hoogste waarde? Hoe kan een hogere waarde (plezier) binnen de nodige 

grenzen gehouden worden door een lagere waarde (de rede)? Anderzijds was in 

argumentatie van Seneca zelf ook een tegenstrijdigheid aanwezig, zelfs een heel relevante.  

“De Vita Beata” is onderverdeeld in 28 korte stukken. In nr. 16 vraagt Seneca zich af wat de 

beloning is van het verkiezen van deugd als hoogste goed. Vrijheid, zegt hij, niet geraakt 

worden door de spelingen van het lot omdat men alles kan missen. Dit bekent wel dat er een 

 
12 Zie een uitvoerige studie, die spijtig genoeg (te) veel onvertaald Latijn bevat: “The stoic Seneca on virtus, 

gaudium and voluptas” , Willy Evenepoel (https://core.ac.uk/download/pdf/34631386.pdf ) 
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waarde bestaat die nog hoger is dan de deugd, in dit geval Vrijheid, maar dan is deugd niet 

de hoogste waarde, en is men dus gemotiveerd door een beloning. De vraag zelf is echter 

fundamenteel: zelfs als plezier niet de hoogste waarde is, waarom zouden we kiezen voor 

een moreel integer leven? Vrijheid (van onderwerping) is hier een eerste antwoord13. 

Het korte boekje omvat een imaginaire discussie met - of beter “tegen”- een epicurist. Hoe 

ziet Seneca de inhoud van een gelukkig leven? “Gelukkig leven is hetzelfde als leven in 

overeenstemming met de/onze Natuur” (nr. 8); “Ware vreugde ligt in de deugd”; “Ik veracht 

de overheersing door Fortuna” (nr. 16); “Rijkdom is een dienaar in het huis van een Wijze, 

maar een meester in dat van een Dwaas.”. 

Net als bij Marcus Aurelius honderd jaar later, wou Seneca meester zijn over zijn gevoelens 

en verlangens, zoals een Romeinse edelman meester was over zijn slaven: een omkering der 

waarden moest absoluut vermeden worden. Evenzeer staan het belang van morele 

integriteit en het vermijden van vals geluk of valse vreugde centraal. Deze nadruk op deugd 

is nauw verbonden met een ervaring van eindigheid van het leven in een soldatenbestaan. 

Bij wijze van vergelijking: in een vorige meditatie vermelde ik reeds “Forêts paisibles”14 uit 

het opera-ballet “Les Indes Galantes” van Jean-Philippe Rameau. Het stuk eindigt eveenens 

met een pleidooi voor een natuurlijk teruggetrokken bestaan in rust, eenvoud en 

levensvreugde. De tekst daar is15: 

Forêts paisibles, 
Jamais un vain désir ne trouble ici nos coeurs. 
 

S'ils16 sont sensibles, 
Fortune, ce n'est pas au prix de tes faveurs. 
Dans nos retraites, 
Grandeur, ne viens jamais 
Offrir tes faux attraits! 
Ciel, tu les as faites 
Pour l'innocence et pour la paix. 

 
Jouissons dans nos asiles, 
Jouissons des biens tranquilles! 
Ah! peut-on être heureux, 

Quand on forme d'autres voeux? 

 

Denkend aan de samenleving van vandaag, kunnen we ons afvragen wat we nu zouden 

mogen verstaan onder de noemer van “faux attraits” die we beter kwijt dan rijk zijn? 

 

 
13 In het Nederlands kan men zeggen “deugd doet deugd”, maar het Latijnse vir-tus is uitdrukkelijk “mannelijk”, 

wegens het afstand doen of overwinnen van het emotionele: passies zijn een teken van (mannelijke) zwakte. 
14 Zie ook mijn eerste Meditatie, “Les Sauvages” 
15 Zie: https://www.youtube.com/watch?v=3zegtH-acXE  
16 Dwz de Westerse (hier Spaanse en Franse) kolonisten uit het verhaal, die met hun aanwezigheid, 

inmengingen en “valse verlokkingen” de rust en de integriteit verstoren, zijn “geen geschenk van het Lot”. 
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Laten we onze reis nu verder zetten, en gaan kijken hoe men in het vroegere China over 

deze onderwerpen dacht. In de wereld van de Chinese symboliek vindt men “De Drie 

Vrienden van de Winter” pijnboom, bamboe en 

pruimenbloesem die goed bestand zijn tegen de 

omstandigheden van een koud seizoen. Het 

maken van een werk met dit thema was een vorm 

van maatschappijkritiek, immers, de kunstenaar 

gaf zo aan dat voor hem het actuele regime een 

winter was, en geen zomer. De “Drie Vrienden” 

stonden symbool voor de nobele mens die zijn 

standvastigheid bewaart in barre 

omstandigheden. Het hier gekozen schilderij van 

Bian Jingzhao (of ook: Bian Weijin) heet “Drie 
Vrienden van de Winter en Honderd Vogels”. De 

honderd vogels die samen zingen, stellen vrede 

voor, en zo ook geluk en vreugde. Hij had er vier 

zegels aan vastgemaakt, waarvan één vermeldt: 

“Spirituele zelf-cultivering langs de Natuur”.  
 

Verschillende basiselementen uit het voorgaande  

vinden we nu terug, maar er zijn ook belangrijke 

en aanzienlijke verschillen. Laat ons die samen 

ontdekken… . 

 

De Analecten17 bevatten twintig hoofdstukken 

met genummerde herinneringen aan gesprekken 

met Confucius18. Vanaf het begin wordt het 

algemene onderwerp duidelijk gesteld: “Leren, en 
de gelegenheid hebben om het geleerde te 

beoefenen, is dat geen vreugde? “ (1.1), en in (6.20) klinkt het: “Wie het kent, is niet gelijk 
aan wie ervan houdt, en wie ervan houdt, is niet gelijk aan wie er vreugde in schept.”. Iets 

leren, zichzelf cultiveren en het in de praktijk brengen van het geleerde, zijn een grote bron 

van vreugde.  

 

Nog in een ander fragment (11.26) vraagt Confucius aan zijn leerlingen naar hun plannen 

voor de toekomst. Hij luistert aandachtig naar hun bevlogen idealen en voornemens, en 

eindigt bij Zeng Dian (Zengxi), die samen met zijn bekende zoon Zengzi tot de leerlingen 

behoorde. Het verhaal gaat zo: 

“ Tenslotte keerde de Meester zich naar Zengxi, "Wel, Zengxi, wat zou jij doen?" 

Zengxi stopte met het bespelen van de luit, legde het instrument opzij terwijl de klank 

van de laatste noten nagalmde, en zei "Mijn wensen verschillen van die van de 

 
17 Zie bv: http://nothingistic.org/library/confucius/analects/ 
18 De echte naam van Confucius was Kong Qiu. “Zi” betekent “Meester”, “Fuzi”, “Grootmeester”. “Kong Fuzi”, 

dwz “Grootmeester Kong”, werd door de Jesuïten gelatiniseerd tot “Confucius” 



 

9 

 
Peter Van de Ven – februari 2021 

anderen." "Waarom zou dat kwaad kunnen?" zei de Meester; "kom maar uit voor je 

wensen, net als zij deden." Toen zei Zengxi: "In deze laatste maand van de lente, 

gekleed volgens het seizoen, samen met vijf of zes jonge medestudenten, en zes of 

zeven jongelingen, in de Yi-rivier gaan baden, van de lentebries genieten op het 

Regendansaltaar en zingend terug huiswaarts keren". De Meester slaakte een diepe 

zucht en zei: “Ik ben met Zengxi!” 

Zulk een ontspannen vreugde was duidelijk heel belangrijk voor Confucius, het voelt zelfs 

wat aan als de “Tuin van Epicurus”, maar die vergelijking zou ook weer niet terecht zijn. In 

(16.5) lezen we alvast een verschil tussen opbouwende en schadelijke vormen van vreugde 

of plezier. Vreugde vinden in de ontwikkeling van menselijkheid door riten en muziek, in de 

bewondering voor de goedheid en kwaliteiten van anderen, en in waardige vriendschappen, 

zag hij als constructief. Daarentegen, plezier zoeken in arrogantie, gemakzucht en overmatig 

feesten, zag hij als destructief. Wat telt is wat de activiteit met een mens doet: bouwt ze op 

of breekt ze af?  

Maar ook voor Confucius kon vreugde niet het hoofddoel zijn, en ook hij pleitte voor een 

onafhankelijkheid tegenover uitwendige factoren. Over zijn lievelingsleerling Yan Hui, zei hij:  

“Wat een waardig mens was Yan Hui! Hij leefde in een steegje, met alleen een 

mandje rijst en een kom water – anderen zouden zulke hardheid niet kunnen 

verdragen – maar het verstoorde nooit Yan Hui’s vreugde”. (6.11) 

Levensvreugde kan gevonden worden in soberheid en tegenspoed. Na Yan Hui’s vroegtijdige 

dood was Confucius diep bedroefd, en weende vele dagen. Sommige van zijn leerlingen 

vroegen zich af of dat expliciete verdriet wel kon voor zulk een meester. Is dit nu niet 

buitensporig? “Als ik voor hem niet huil, over wiens verlies ga ik dan wel huilen?” (11.10) was 

het antwoord. Er is niets mis met emotie, als ze in verhouding staat tot de situatie, en voor 

Confucius ging het nu om een groot verlies.  

Het contrast met de Stoïcijnse onverstoorbaarheid is scherp, al was voor Confucius morele 

integriteit eveneens de hoogste waarde. Hetzelfde geldt voor vreugde, evenwicht is een 

belangrijk criterium: niet te weinig en niet te veel, zonder tekortschieten of overdrijven. 

In de Analecten en in het Confucianisme in het algemeen, is persoonlijk geluk verbonden 

met een beeld van een harmonieuze maatschappij. Zo gaat (13.3) over het “rechtzetten van 

de namen”. Wanneer de dingen slecht benoemd zijn, raakt de hele samenleving in de knoop 

en draait alles vierkant. Door de gepaste namen te gebruiken kunnen we bijdragen aan het 

genezen van een zieke samenleving, en dus aan het geluk van haar leden. 

In Mencius 1B.119 lees je ook over de sociale dimensie van vreugde. Een koning spreekt hem 

aan omdat hij zich enigszins schaamt over zijn liefde voor “eigentijdse” muziek. Mencius 

vindt het niet zo erg, maar moedigt de vorst om aan zijn vreugde te delen met de bevolking, 

want gedeelde vreugde is een grotere vreugde. 

 
19 http://nothingistic.org/library/mencius/mencius05.html  
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Het meest uitgesproken staat in “Het Grote Leren”20 het thema van de harmonische 

samenleving centraal. Zengzi stelt er een acht-stappenplan voor, startend van “onderzoek 

van alle dingen” tot “vrede brengen in het Rijk”, waarbij zelf-cultivering de vijfde plaats 

inneemt bij de overgang van innerlijke naar uiterlijke transformaties. Daarom lees je er ook: 

“Van de Zoon van de Hemel, tot de gewone mens, ieder moet zelf-cultivering als beginpunt 

nemen”. Anders gezegd: zelf-cultivering is de sleutel tot het creëren van een gelukkige 

samenleving. 

Zelf-cultivering krijgt zo drie dimensies van vreugde en geluk. Allereerst is er de vreugde van 

het proces van het leren zelf. Ten tweede zijn er de vreugde en de voldoening van de 

beoefening van het geleerde. En tot slot is zelf-cultivering de wortel van het scheppen van 

een betere, meer gelukkige wereld. 

Laten we nu gaan kijken naar de bron waar vreugde expliciet vermeld staat, in het “Boek der 

Veranderingen”. 

De I Ching21 (of Yijing) bespreekt vreugde als thema in hexagram 58, “Tui” 

(Dui). Het is opgebouwd door een verdubbeling van het trigram “Meer”, en 

heet “Het Vrolijke”22. Het hexagram stelt dus “een meer op een meer” 

voor. “Meer” is de jongste dochter van Hemel en Aarde, het hexagram 

verwijst naar de glimlach van het meer dat de omgeving verfrist en voedt. 

Het onderliggende trigram zelf bevat een Yin-lijn bovenaan, ondersteund door twee Yang-

lijnen: 

 

 

De bovenste Yin-lijn verwijst naar melancholie, waar de vreugde doorschijnt met de 

aanwezigheid van de twee sterke Yang-lijnen. Het gaat om ware vreugde, een innerlijke 

kracht die zich toont doorheen tederheid en vriendelijkheid, en daarin gegrond is. Die 

combinatie van vreugde en zachtheid, vind je ook bij de “nucleaire trigrammen”23 Vuur en 

Wind. “Vuur” staat voor plezier en passie, “Wind” voor de zachte beïnvloeding van een 

lentebries. 

 

 

Vuur  Wind 

De I Ching kan gelezen worden als een verhaal, als een bezinning, als een komen en gaan van 

Yin en Yang, maar ook als een analyse. Elk van de trigrammen of poorten (Pakua, Bagua) 

 
20 Zie: Daniel K. Gardner, “Chu Hsi and the Ta hsueh”, naar mijn mening de meest adequate vertaling. 
21 Ik verwijs hier naar de bekende vertaling van Richard Wilhelm & Carla Baynes. Het boek bevat de 

commentaren van de fonoloog Lao Naixuan (1843-1921), die Richard Wilhelm hielp met het opstellen van de 

Duitse tekst. (http://en.wuzhen.com.cn/web/celebrity/details?id=24) . 
22 Zie blz. 223-226 en 685-688, en http://www.pantherwebworks.com/i_ching/bk1h53-64.html#58 . 
23 Dwz de trigrammen met de 2de, 3de en 4de lijn enerzijds en de 3de, 4de en 5de lijn anderzijds. 
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heeft een “huis” dat ontstaat door variaties24 van de lijnen van het basistrigram. Bij het “Huis 

van Het Vrolijke” behoren hexagrammen als Onderdrukking (47), Samen Komen (45), 

Beïnvloeding (31), Obstructie (39), Bescheidenheid (15), De Overmacht van het Kleine (62) 

en Het Huwende Meisje (54). 

Als mobiliserende, blijvende invloed is ware vreugde het tegendeel van intimidatie. “Tui” 

(Dui) betekent ook “mond”, en zo discussie en gesprek, samen leren en oefenen met 

vrienden. Elk van de lijnen heeft zijn betekenis (van onder naar boven): 

1. Een vreugde in zichzelf gegrond, stevig en bescheiden; 

2. Geloof in zichzelf, in de eigen wil en de afwijzing van “laag plezier”; 

3. Innerlijke leegte trekt inhoudsloze afleiding en verstrooiing aan, ware vreugde komt 

van binnen; 

4. Een duidelijke keuze in wat men een waardevolle vreugde vindt, brengt rust; 

5. Het is belangrijk zich te beschermen tegen destructief plezier; 

6. Innerlijke stabiliteit is nodig om zich niet te laten meeslepen door misleiding. 

De combinatie van innerlijke stabiliteit met vriendelijkheid, die we lazen bij de Stoïcijnen, 

vinden we ook hier terug, evenals het verschil tussen ware en valse vreugde die zowel in het 

denken van de Stoa en Epicurus naar voor kwam, weze het op een heel andere manier. 

In de Confucianistische klassieke werken vindt men de leer van “De zeven vergiften”, 

fundamentele menselijke emoties die op zich niet destructief zijn, ook niet ongewenst, maar 

die het wel kunnen worden door onevenwicht. De oudste opsomming ervan was plezier, 

woede, verdriet, liefde, haat, begeerte en vrees. In de latere Daoxue werd dit eerder plezier, 

woede, verdriet, genot, liefde, haat en begeerte. In de huidige TCM (Traditionele Chinese 

Geneeskunde) klinkt het als plezier, woede, verdriet, vrees, schrik, angst en piekeren. Welke 

opsomming we ook gebruiken, plezier komt er tevoorschijn als iets fundamenteel 

menselijks, dat echter wel controle nodig heeft. 

Verder, binnen de klassieke “Vijf Elementen Leer”25, die de menselijke werkelijkheid ziet als 

opgebouwd uit een evenwichtige verhouding van Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water, hoort 

plezier bij het element (of beter “Fase”) Vuur. Bij de andere elementen of fasen hoort ook 

een emotie, en deze benadering leert evenzeer dat plezier iets fundamenteel menselijks is, 

maar dat evenwicht nodig heeft met andere emoties, en dus nooit “de meest hoogstaande 

kan zijn”. 

Plezier en vreugde behoren dus onverbrekelijk bij ons mens-zijn, een leven zonder is niet 

mogelijk, maar enige opvolging is nodig wil dit plezier niet “giftig” worden. Binnen de 

discussie van het Koreaanse 4/7-debat omschrijft men nog vier basisemoties naast deze 

zeven, die uitsluitend constructief zijn en die aan de basis liggen van onze morele integriteit: 

empathie, verontwaardiging (schaamte), bescheidenheid en een gevoel voor het verschil 

tussen goed en kwaad. Deze opsomming was afkomstig uit de leer van Mencius, die ze zag 

 
24 Zie I Ching, blz 725 
25 Zie bv https://www.sacredlotus.com/go/foundations-chinese-medicine/get/5-elements-associations  
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als de “vier kiemen” van menselijkheid. Zij maken dus deel uit van onze universele 

menselijke natuur, en zijn de bestanddelen van ons universele talent tot Goedheid.  

Het zijn die vier goede emotie die de zeven leiden, wat we kunnen oefenen bv. door te 

“Gronden in Stilte”, de Neo-Confucianistische meditatie.  Door het handelen te gronden in 

stilte, kan men de goedheid van de menselijke natuur in de samenleving brengen. In deze 

meditatievorm laat men de zeven (potentieel destructieve) emoties tot rust komen opdat ze 

geen belemmering zouden zijn voor de werking van de vier constructieve. Het zijn deze vier 

goede emoties die de zeven gewone in evenwicht brengen. Echter, elk van deze emoties, of 

het nu de zeven of de vier zijn, behoort tot de kern van onze menselijkheid. Daarom ook 

noemde Mencius, veel vroeger al, niet rationaliteit, maar moraliteit de essentie van onze 

menselijkheid. 

Eveneens wordt dikwijls het beleven van een mystieke ervaring als een grote bron van geluk 

vermeld. In tegenstelling tot het lid worden van geloofsgemeenschappen en het volgen 

vastgelegde doctrines, is er hier sprake van een persoonlijk religieuze ervaring als bevestiging 

menselijke autonomie. Een expressie van dit soort extase vind je bv. in de Zhong-Yong, het 

boek van Zisi, de kleinzoon van Confucius. Daar lees je bij 26.926: 

“De Weg van Hemel en Aarde is breed en substantieel, hoog en schitterend, ver-

rijkend en duurzaam. De Hemel die nu boven ons is, lijkt slechts een lichtgevende 

plaats; maar bekeken vanuit zijn onuitputtelijke grootte, zijn zon, maan, sterren en 

sterrenbeelden erin opgehangen, en zijn alle dingen erdoor overdekt. De Aarde nu 

voor ons lijkt slechts een handvol grond; maar bekeken vanuit zijn diepte en breedte, 

steunt ze bergen zoals de Hua en de Yo zonder hun gewicht te voelen, en bevat ze 

rivieren en zeeën zonder dat ze weglekken. De berg nu voor ons lijkt alleen maar 

steen; maar wanneer beschouwd vanuit zijn grootsheid, zien we hoe grassen en 

bomen erop groeien, en vogels en dieren erop verblijven, en kostbare dingen die 

mensen koesteren erop kunnen gevonden worden. Het water nu voor ons lijkt maar 

een kopje vol; maar als we onze blik verruimen naar zijn onpeilbare dieptes, leven er 

de grootste schildpadden, iguana’s, iguanodons, draken, vissen, en kleinere 

schildpadden, en waardevolle dingen en bronnen van weelde zijn er overvloedig 

aanwezig.” 

In de 16de eeuw, beschreef Gao Panlong een gelijkaardige ervaring tijdens een bootreis: 

“De scène was prachtig. Ik was alleen met mijn dienaar, en alles was volledig rustig. 

(…). Ik zat even stil op de rotsen. De klank van de rivierarm, het gezang van de vogels, 

de uitbundige bomen, en het hoge bamboe verblijdden mijn ziel, maar ik raakte niet 

gehecht aan de omgeving. (…). Ik beleefde een plotse helderheid. Alle verstrikkingen 

van mijn zorgen waren weg, een last viel van me af. (…). Ik ging op in de Grote 

Verandering. Er was geen scheiding meer tussen Hemel en mens, tussen innerlijk en 

uiterlijk.”27 

 
26 Zie: http://nothingistic.org/library/confucius/mean/mean05.html  
27 Zie “Neo-Confucian Cultivation and the Seventeenth-Century “Enlightenment” “, Theodore De Bary, in “The 

Unfolding of Neo-Confucianism”, blz 182 
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Zulke belevingen van natuur-mystiek, zijn echter alleen mogelijk als er nog natuur overblijft. 

Mens en Natuur zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden, de Natuur is een grote bron van 

vreugde en geluk. 

3 

Nu kunnen we terugkeren naar Europa, allereerst naar de bekende behoeftepiramide van 

Abraham Maslow. Daarin maakte hij een hiërarchie van menselijke behoeften met 

elementaire basisbehoeften onderaan en zelf-verwezenlijking en spirituele behoeften 

bovenaan aan de top. Daarbij hoort ook de behoefte aan creativiteit, aan scheppende kunst. 

De vreugde die samenhangt met zelf-cultivering, krijgt zo nog een vierde dimensie, 

aanvullend op de reeds genoemde drie: vreugde als menselijke behoefte. Vreugde is een 

essentieel facet van een gezond en vervullend leven. 

Ook de vreugde van fysiek contact is hierbij fundamenteel. Lichamelijk contact is immers een 

manier van communiceren vanuit het diepste van ons wezen, het is de eerste 

verbondenheid die een baby voelt, nog voor hij  duidelijk kan zien en horen. Het hormoon 

oxytocine, dat daarbij vrijkomt in het bloed, is belangrijk voor de algemene gezondheid, en, 

omgekeerd, betekent het ontbreken van lichamelijk contact een chronisch tekort aan dit 

hormoon, met alle gevolgen van dien. Na het emotionele, is ook het lichamelijke een 

fundamenteel deel van ons mens-zijn28. Fysiek contact is even belangrijk als eten en drinken. 

De verhouding van de eigen vreugde tot die van de medemens, blijft een onduidelijk pad. 

Voor wie naastenliefde echter als een (hoogstaande) zelf-opoffering ziet, zijn aandacht voor 

de medemens en vreugde tegengestelde krachten. Echter, zoals Joseph Butler (1692-1752) 

stelde in zijn sermoen “Upon the Love of Our Neighbour”, kan naastenliefde even goed tot 

vreugde leiden als enig ander verlangen, en is er (op zijn minst) dus geen sprake van een 

tegenstelling. Om de uitdrukking “Bemin je naaste zoals jezelf” waar te maken, is het 

noodzakelijk te beginnen bij zelfwaardering. Butler zag het concept “de naaste “of “de buur” 

ook heel concreet als de mensen met wie hij leeft, niet als iets universeels of abstracts, die 

benadering wees hij nadrukkelijk af. Francis Hutcheson (1694-1742) benadrukte van zijn kant 

dat de mens naast zelfwaardering een moreel instinct heeft dat hem naar het geluk van 

anderen laat verlangen. Vreugde en geluk nemen bij beiden een centrale plaats in. 

Niettemin lijkt me zo dit thema niet helemaal uitgeklaard, ik kom er verder nog op terug. 

Toch blijkt steeds elke vreugde zijn correctie nodig te hebben, om niet te ontsporen. Mensen 

kunnen soms dermate enthousiast worden over een “Blijde Boodschap” (van welke aard 

ook) dat het gevaar ontstaat van een overijverig gedweep met een als onbetwistbaar 

geachte waarheid. Het onderwerp waarover men zich verheugt, toont impliciet welk onze 

opvatting is van “het goede leven”, welke men dan voor absoluut geldig neemt. Hierin ligt 

 
28 Zie bv “The Oxytocin Factor” van Kerstin Uvnas Moberg, of de recente bijzonder mooie ARTE-documentaire: 

“Le pouvoir des caresses: le toucher, un contact vital”. 
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het afglijden naar militantisme, fanatiek activisme of “lekenapostolaat”29. Binnen zulk een 

zelotische begeestering raakt men vast in een tunnelvisie (over een vreugde) waaraan de 

wereld onderworpen moet worden: de verwerping van de eigen voorkeur door zelfs maar 

één medemens zou immers diens absoluut karakter in vraag stellen. Hier dreigt het gevaar 

van expliciete onverdraagzaamheid. 

4 

Een eeuw geleden werden kapitalisme en hedonisme gezien als tegengesteld. De typisch 

kapitalistische levensstijl was gierig en op hard 

werken gericht, hedonisme werd beschouwd 

als een alles verbrassende genotzucht30, zoals 

ook veel vroeger al Seneca en Epicurus afstand 

namen van “radicaal hedonisme”. In de 

hedendaagse consumptiesamenleving echter 

hebben beide, werk en plezier, elkaar 

gevonden: de plezier-maximalisering is een 

parallel van winst-maximalisering. Plezier wordt 

daarin het enige of op zijn minst allerhoogste 

goed. Verwerping daarvan lijkt onmogelijk, 

want levensstijl is een kwestie van persoonlijke 

voorkeur en identiteit. “Gezondheid” is hierbij 

niets meer dan een basisvoorwaarde voor, een 

middel tot, plezier-consumptie, de cultus van 

de “volksgezondheid” niets meer dan de cultus 

van de hyperconsumptie. Is dit “Het Leven 

Vieren” echt boven alle kritiek verheven31? Zijn 

er waarlijk geen bemerkingen mogelijk bij 

“plezier als morele maxime”? 

Neem nu twee mensen, de ene vindt zijn vervulling in rechtschapenheid, de andere in 

amusement. Waar ligt een verschil? Noch rechtschapenheid, noch plezier zijn waarden “in 

abstracto”. Wie rechtvaardig wil zijn, is het altijd tegenover iemand, tegenover een ander 

persoon. Wie zich wil amuseren, spreekt noodzakelijker wijze over het eigen plezier. 

Rechtvaardigheid is een beweging naar de medemens, plezier naar zichzelf. Wie plezier als 

hoogste waarde neemt, eindigt in egoïsme, of maakt minstens zichzelf tot het centrum van 

alle beschouwing32. 

 
29 “Om hen tot het geloof te brengen”…zie: 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=653&id=2718&highlight=concilie 
30 In “The Great Gatsby” werd het thema van de zelf-ondermijnende en pronkerige genotzucht uit de “jaren 20” 

in beeld gebracht. 
31 Men zou kunnen zeggen: “Huo-shen” of “Xiu-shen”? Huoshen is “De god van het Vuur”, maar draait nu om 

de focus op “vitaliteit”. Xiushen is zelf-cultivering. 
32 Zie ook hoger, de beschouwing van Joseph Butler. 
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Omdat het hierbij gaat om persoonlijk amusement, zijn er anderen nodig die het organiseren 

en mogelijk maken. Voor elk mens die plezier tot hoogste waarde maakt, is er dus minstens 

één die daarvoor moet zorgen, en die zich niet amuseert. “Plezier als hoogste norm” is niet 

veralgemeenbaar, het blijft de ambitie van een “happy few” ten koste van de medemens of 

de natuur. Wie van amusement de hoogste norm maakt, is niet meer in staat tot ware 

vreugde, omdat de relaties inboeten aan authenticiteit. Daarin ligt “de paradox van 

egoïsme”. 

Verder, genieten is een kunst, het is iets wat je moet leren, je moet het onderwerp leren 

kennen en leren appreciëren. Wie die inspanning niet wil doen wegens “te saai”, zal niet tot 

het genot van verfijnde goederen komen. Gastronomie is geen fastfood, je moet er kunnen 

van genieten. 

Soms wordt ook gezegd: “Je neemt toch niets mee”, dat moge waar zijn, maar je laat wel iets 

achter. Een contrast met de bemerkingen van Marcus Aurelius is hier relevant. Hij besloot uit 

de sterfelijkheid van de mens dat genietingen futiel zijn en dat alleen morele integriteit 

blijvend was en daarom waardevol. In het kapitalistisch hedonisme wordt die redenering 

omgekeerd: hou je niet bezig met het morele, want uiteindelijk telt alleen “wat je gehad 

hebt”. “Heb ik bijgedragen aan een betere wereld ?” is misschien een meer waardevolle 

overweging. 

Plezier als hoogste doel nemen, blijkt dus niet zo waardenvrij of een onschuldige voorkeur. 

Het risico is dat men alleen oog heeft voor het eigen plezier, en niet voor de kwalijke 

maatschappelijke gevolgen ervan. Een ander risico is dat men de medemens ziet als een 

louter middel tot het eigen plezier, ipv als een waarde op zich, als persoon, als mens. Nog 

een risico is dat men een speelbal wordt van datgene wat als “echt niet te missen” geacht of 

gepromoot wordt33: men wordt gemanipuleerd tot “geleefd worden” ipv zelf-bewust te 

leven. 

Ware vreugde is zeker niet te vinden in heroïsche zelf-opoffering, maar ook niet in de 

opoffering van de andere en het andere aan het eigen amusement. Vreugde is een 

essentieel aspect van een vervullend leven, maar ze is er slechts één aspect van, en alleszins 

niet “het hoogste”. Louter amusement als hoogste waarde is contra-productief, daarin ligt 

de paradox van het “hedonistisch kapitalisme”, het is de kern van een vervreemdende 

“ongelukseconomie”34, van een een cultuur van “valse vreugde”. 

Maar, zelfs als we plezier niet als hoogste norm zouden beschouwen, waarom zou deugd of 

morele integriteit het dan wèl zijn? Deugd bevrijdt ons, zei Seneca. Moraliteit is de kern van 

onze menselijkheid, zei Mencius35. Bij Gao Panlong vinden we deze gedachte nog verder 

 
33 Op VTM werd bv de reportage over Britney Spears, die algemeen als “lijkenpikkerij” werd ervaren, 

aangekondigd als “niet te missen”. Ook hier kan het contrast met de Stoïcijnse leer niet groter zijn. Waar 

Seneca zichzelf vrij achtte omdat hij alles kon missen, heb je nu “het doel van je leven gemist” als je een 

bepaald product niet geconsummeerd hebt. Moeten we ons als mens mislukt voelen wanneer we geen 

veertiendaas verblijf in een ruimtehotel beleefd hebben? 
34 Dwz. een economie die mensen ongelukkig maakt, waarna deze ongeluksgevoelens gerecupereerd worden in 

kapitalistische consumptie.  
35 Zie bv. voor een bespreking: Yong Huang, “Confucius, a Guide for he Perplexed”, blz 71 ev. 
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uitgewerkt. Op een vergadering, en als antwoord op de vraag of de Hemel hen zou belonen 

als ze deugdzamer zouden zijn, antwoordde Gao Panlong de aanwezigen: 

Er zijn twee wegen. 

Er is de Weg van de menselijkheid, de Weg van het Leven. 

Er is de Weg van de onmenselijkheid, de Weg van de Dood. 

 

Wie kiest voor morele integriteit als hoogste waarde, kiest voor het leven, maar dan wel 

voor het Leven in brede zin, als het grote geheel waar we deel van uitmaken. “Het Leven 

Vieren” is niet hetzelfde als “Eerbied voor het Leven”. 

Zo komen we uiteindelijk terug naar de vraag van deze tekst: “Hoe kan men geluk in 

tegenspoed vinden?” 

5 

Met innerlijke kracht en standvastigheid, bleek een veel terugkerend antwoord. Het kan 

echter nog sterker, met vreugde als wapen. Zich concentreren op één punt, op de kern van 

de eigen zingeving, beschermt de levensvreugde, en die vreugde vernietigt andere negatieve 

gevoelens. In de “Vijf Elementen Leer” (en in de studies over oxytocine) brengt vreugde een 

tegengewicht voor 

angst en verdriet. 

Hoe meer men 

vreugde cultiveert36, 

hoe sterker ze 

negativisme en onlust 

verjaagt. Genieten 

wordt zo een 

belangrijke 

levenskunst. 

Als geen ander kon 

Charlie Chaplin 

vreugde zo als wapen 

gebruiken. Met 

humor kan men 

wantoestanden 

relativeren en ridiculiseren. Met vreugde kan men “de moed erin houden”, een boodschap 

die Charlie Chaplin brengt op het einde van “Modern Times”. Hier zie je het origineel 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps6ck1ejoAw, het thema werd later ontelbare malen 

herwerkt37 in heel diverse bezettingen, zoals deze in het boeiende Chaplin-project van 

Philippe Quint: https://www.youtube.com/watch?v=ekl271vZZPk. 

 
36 We kunnen denken aan het cultiveren van de persoonlijke autonomie, zelfzorg en ontspanning. 
37 Zoals bv: 
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In deze wereldreis heb ik stil gestaan bij een aantal vragen die me tijdens het opstellen voor 

de geest kwamen. Hoe vreugde vinden in onderdrukking? Welk is de verhouding tussen 

vreugde en deugd? Waarin ligt het onderscheid tussen ware en valse vreugde? Hoe kan men 

vreugde delen met de medemens, en samen geluk nastreven? Hoe verhouden zich daarbij 

de verschillende dimensies van ons mens-zijn? 

Enkele punten kwamen daarbij naar voor. Plezier en vreugde zijn essentiële menselijke 

behoeften, die daarom ook open staan voor misbruik. Ware vreugde komt van binnen, en is 

te vinden in eenvoud en soberheid, in het leren genieten van de kleine dingen, in zelf-

cultivering en in humanisering, gericht op het goede leven, waarvan de morele betekenis 

niet mag vergeten worden: plezier is niet de enige, noch de hoogste waarde. Het emotionele 

en het lichamelijke zijn daarbij fundamenteel. Zo zou men kunnen spreken van een 

levensgerichte, spirituele lichaamscultuur waarvan vreugde een onmisbaar bestanddeel is.  

Met vreugde als wapen, kan men het eigen leven en de eigen autonomie bevestigen. Zo krijg 

je een existentiële, werkelijkheidsgerichte, maar geen geforceerde, positivistische invalshoek 

op een moeilijke toekomst in een erg lastige wereld. 

 
John Barry: https://www.youtube.com/watch?v=K8Iq_DmelqA  

Gipsy-Smile: https://www.youtube.com/watch?v=w-917aNQytw  

Met tekst: Jazzy:https://www.youtube.com/watch?v=GGjzELUUpDo 

https://www.youtube.com/watch?v=yF10dAQYy6E (Sinatra, Streisand, Jackson, Garland, Josh Groban, …) 

Nathalie Cole: https://www.youtube.com/watch?v=ION5R6zLEYYe 


