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Handleiding — Ethiek 

Onderwerp 2: Hoe word je gelukkig? 

 

Doel 

Leerlingen denken na over de vraag hoe je gelukkig kunt worden. Zij leren dat hier verschillende opvattingen 

over zijn. 

 

Onderzoek 1 

Onderzoek 1: het gaat erom dat de leerlingen een eigenlijk simpele vraag als "waar word je gelukkig van?" 

bekijken, waardoor blijkt dat het toch eigenlijk een vrij ingewikkelde vraag is. 

 

Voorbeeld: Epicurus over geluk 

De uitleg zoomt in op de visie van Epicurus over geluk. Tip: kijk met de klas ook naar de pagina over "Epicurus", 

met name het filmpje wat op deze pagina staat gaat grotendeels ook over zijn visie op geluk. 

 

Onderzoek 2 

Probeer hierbij goed het onderscheid tussen "lichamelijke pijn" en "geestelijke pijn" helder te krijgen. 

 

Verdieping 

• "Je hebt een beetje geluk nodig om gelukkig te worden." (Aristoteles) - je moet mazzel hebben om 

gelukkig te worden (het ligt dus ook aan omstandigheden) 

• "Het echte geluk is het onbeperkte gebruik van het verstand." (Aristoteles) - al zou je fysiek beperkt zijn, 

als je maar je verstand onbeperkt kunt gebruiken ben je gelukkig. Maar wat houdt "onbeperkt 

gebruik" in? 

• "Het zou een hoofdelement van de opvoeding der jeugd moeten zijn haar te leren eenzaamheid te 

verdragen, daar deze een bron van geluk en gemoedsrust is." (Schopenhauer) - Volgens Schopenhauer 

is het verdragen van eenzaamheid, ermee om kunnen gaan om alleen te zijn, iets waar je gelukkig 

van wordt. Daarom zou aan kinderen geleerd moeten worden hoe je alleen kunt zijn 

• "Een gezonde geest en een gezond lichaam is een korte doch volledige beschrijving van een gelukkige 

toestand in deze wereld." (Locke) - Volgens Locke ben je gelukkig als je lichaam en je geest gezond 

zijn. Dus geen fysieke ziektes, en ook geen geestesziektes (denk aan depressie, schizofrenie etc. als 

zijnde geestesziekten). 
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• "Geluk: een goede bankrekening, een goede kok, en een goede spijsvertering." (Rousseau) - Volgens 

Rousseau word je gelukkig van geld, lekker eten en "een goede spijsvertering": dit kun je ook lezen 

als een gezond lichaam. 

• "Eén woord is soms al genoeg om het geluk van een mens te maken of te breken." (Sophocles) - Soms als 

je je heel gelukkig voelt, kan één rottig woord wat iemand tegen je zegt je al een ongelukkig gevoel 

geven. Andersom kan dit ook. 

• "Vraag jezelf of je gelukkig bent, en je zult het niet meer zijn." (Schopenhauer) - Misschien ben je 

ongemerkt wel gelukkig, maar op het moment dat je erover na gaat denken maakt dit nadenken je 

ongelukkig. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je hierdoor gaat nadenken over dingen in je leven 

waar je eigenlijk niet zo blij mee bent. 

• "Gelukkig zijn is niet een ideaal van de rede, maar van de verbeelding." (Kant) - Gelukkig zijn is, als je er 

goed over nadenkt (met behulp van de rede: je verstand) niet iets wat je helemaal kunt bereiken, 

concreet. Je kunt er alleen maar over fantaseren, door middel van de verbeelding kun je je 

voorstellen hoe het zou zijn om helemaal gelukkig te zijn. 

 


