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Preprint 

Henk Vos, Filosofie van het geluk: De werkelijkheid van de geluksidee, Utrecht, Het 

Spectrum, 1996; 260 pp., ƒ34,90, ISBN 9027455589. 

In deze goed leesbare studie verdedigt Henk Vos een kwalitatief hedonisme: een streven naar 

genot waarbij niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van het genot een rol speelt. Hij 

geeft concreet aan welke kwaliteiten bepaalde vormen van genot een meerwaarde geven 

boven andere vormen van genot. Vervolgens plaatst hij het streven naar genot in een 

eudemonistische context: geluk is meer dan genot. In aansluiting bij Aristoteles ziet V. geluk 

(eudaimonia) als een innerlijke, geestelijke activiteit die ons in staat stelt een bevredigend 

leven te organiseren. Vanuit het aldus ontwikkelde perspectief geeft hij een zeer kritisch 

oordeel over onze cultuur, die hij ziet als gekenmerkt door een kwantitatief hedonisme. V. 

doorspekt zijn betoog met vele goed gekozen citaten, veelal uit franstalige literatuur. Dat de 

bronvermeldingen daarbij tekortschieten, moeten wij vermoedelijk niet aan hem verwijten 

maar aan de uitgever, die met het oog op de verkoopcijfers de verwijzingen tot het absolute 

minimum zal hebben willen beperken. 
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