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Wanneer eenmaal ook de weg naar positieve verbetering van de wereld zelf zal zijn ingesla-
gen, begint een nieuwe tijd, waarin de levensbangheid plaats maakt voor moed en hoop. Het is
eigenlijk eerst de achttiende eeuw, die dit besef brengt.

Johan Huizinga, Herfsttij der middeleeuwen (Groningen 1985), p. 31.

Hoe meer ik de achttiende eeuw bestudeer, des te meer zie ik dat vermaak en plezier uitgangs-
punt en doel van die tijd waren, – zoals uitgangspunt en doel van onze tijd te vinden zijn in
het geld, in je verrijken.

Edmond en Jules de Goncourt, dagboekaantekening van 17 oktober 1861, in: Dag-
boek (Amsterdam 1996), p. 88.

Gelukstaat! heerlijk einde en doelwit aller menschen!
Genoegen! rust! vermaak! ô voorwerp aller wenschen!

Alexander Pope, Proeve over den mensch (Vertaling Pieter van Winter, 1797), p. 66.

Van wat belang is ’t dat wy weten, na duysent boeken als opgegeten te hebben, wat de 
herssenschimmen geweest zyn, van de geene die voor ons leefden?

Jacques Saurin, Leerredenen, III (1720), p. 13.
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Aan de nagedachtenis van mijn ouders Christiaan Gerardus Johannes Buijs 
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Voorwoord

Dit boek gaat over geluk in de achttiende eeuw.Om preciezer te zijn over de opvattin-
gen die achttiende-eeuwers daarover aan het papier toevertrouwden. Het is, kortom,
voornamelijk de reflectie over geluk die het onderwerp van deze studie vormt. De er-
varing en de verbeelding van het geluk krijgen in dit boek minder aandacht. In een
eventueel vervolgonderzoek hoop ik ook aan die dimensies van het verlichte geluks-
denken nadere aandacht te kunnen besteden.

Wanneer ik vertel met geluk in de achttiende eeuw bezig te zijn, krijg ik vaak als re-
actie de vraag voorgelegd: en, waren achttiende-eeuwers gelukkig? Of men informeert
al snel naar mijn persoonlijke geluksbeleving. Dergelijke reacties zijn uiteraard meestal
schertsend bedoeld.Toch gaat er ergens de veronderstelling achter schuil dat mijn be-
langstelling voor aards geluk in de achttiende eeuw berust op een persoonlijke gepre-
occupeerdheid met dit onderwerp. Laat het maar meteen gezegd zijn: daarvan is geen
sprake. Mijn interesse voor geluk in de achttiende eeuw is puur historisch van aard en
vloeit voort uit een onderzoek dat ik eind jaren tachtig deed naar opvattingen over zelf-
moord.Voor alle duidelijkheid, ook díe interesse vloeide niet voort uit persoonlijke
overwegingen maar hing samen met de toenemende aandacht die er in die jaren was
voor de geschiedenis van de dood. Studies als die van Philippe Ariès, Michel Vovelle en
anderen dienden mij daarbij als inspiratiebron.Tijdens dat onderzoek naar zelfmoord-
opvattingen viel het me voor het eerst op hoezeer achttiende-eeuwers in aards geluk
waren geïnteresseerd. Zo kwam ik bijna als vanzelf van zelfmoord op geluk en de stu-
die van Robert Mauzi over geluksopvattingen in het achttiende-eeuwse Frankrijk zet-
te mij vervolgens op het spoor van een onderzoek dat tot dit boek zou leiden.

In de jaren dat ik met dit onderzoek bezig ben geweest, hebben velen mij met raad
en daad ter zijde gestaan. In een project dat over langere tijd is uitgesmeerd, loopt men
de kans de hulp van bepaalde mensen vergeten te zijn. Ook is het niet ondenkbaar dat
die behulpzame mensen zelf hun hulp aan mij allang vergeten zijn.Toch wil ik bij de
voltooiing van dit proefschrift niet nalaten een poging te wagen een ieder recht te doen
die op de een of andere manier aan dit boek heeft bijgedragen.

Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn promotor, prof. dr.Wijnand Mijnhardt. Zijn
scherpe en ter zake doende commentaren (geuit tijdens even zovele aangename ge-
sprekken) hebben zeer veel aan dit boek bijgedragen. Zonder zijn ondersteuning zou
dit boek er waarschijnlijk niet zijn geweest. Een woord van dank geldt tevens prof. dr.
Wim van den Berg,die dit onderzoek aanvankelijk als promotor begeleidde.Na verloop
van tijd bleek dat zijn leerstoel moderne letterkunde niet echt te verenigen was met een
onderzoek naar geluk in de achttiende eeuw. Hoe ‘modern’ de achttiende eeuw soms
ook overkomt,voor de moderne letterkunde was het toch allemaal te lang geleden.On-
danks het feit dat onze wetenschappelijke wegen uiteengingen, heeft de inbreng van
prof. van den Berg toch zijn sporen in dit boek achtergelaten.

Ook wil ik niet nalaten op deze plek mijn leermeesters van het eerste uur, prof. dr.
André Hanou,prof.dr.Bert Paasman en prof.dr. Johanna Stouten, te bedanken.Het wa-
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ren hun inspirerende colleges over mensen als Rijklof Michael van Goens en Elisabeth
Maria Post die mij enthousiast hebben gemaakt voor de achttiende eeuw. André Hanou
wil ik tevens bedanken voor het feit dat hij zitting heeft willen nemen in de beoorde-
lingscommissie. Om dezelfde reden wil ik ook prof. dr. Ido de Haan, prof. dr.Wiep van
Bunge, prof. dr. Lia van Gemert, dr.Gert-Jan Johannes en prof. dr.Ruut Veenhoven be-
danken.Laatstgenoemde was daarnaast zo aardig mij naar aanleiding van mijn historio-
grafische artikel in het Tijdschrift voor Geschiedenis in zijn inzichten over geluk in de twin-
tigste eeuw te laten delen.

Ook enige buitenlandse wetenschappers hebben mij verder geholpen. Prof. Rodde-
rick Phillips van Carlton University in Ottawa stelde mij begin jaren negentig in staat
op een conferentie een paper te presenteren over huwelijk en geluk. Prof. Steven Oz-
ment van Harvard University stelde daar kritische vragen en was zo attent gegevens over
zijn eigen onderzoek op het gebied van de zestiende eeuw aan mij toe te sturen. De
Amerikaanse historicus Darrin McMahon was bereid mij inzage te geven in nog onge-
publiceerde artikelen en mij al voor de publicatie van zijn Happiness: a history (2006) in-
zicht te geven in zijn denkbeelden over de geschiedenis van het geluk.Ook de Italiaan-
se wetenschapper Luigino Bruni wisselde met mij per e-mail gedachten uit over de eco-
nomische aspecten van het geluksbegrip in zijn historische context.

Voor een zogenaamde buitenpromovendus zijn ook meer informele contacten met
collega-onderzoekers van groot belang.Mijn dank gaat speciaal uit naar de leden van de
zogenoemde Groep 95 met wie ik mijn interesse in de achttiende eeuw kan delen.Spe-
ciale dank gaat uit naar Anna de Haas die hoofdstuk 7 van stilistisch commentaar heeft
voorzien. Ook Claudette de Baar-de Weerd wil ik graag met name noemen omdat zij
mij wees op het bestaan van een door haar in een archief gevonden geluksverhandeling.
Dini Helmers,Ed Arnold en Willeke Los wil ik graag bedanken voor het zinvolle com-
mentaar dat zij mij, vanuit hun specifieke kennisgebieden, hebben gegeven tijdens ver-
schillende mondelinge presentaties die ik voor de Groep 95 over mijn onderzoek heb
gegeven.

Een woord van dank geldt ook mijn collega’s van het Joods Historisch Museum in
Amsterdam. Zij hebben vele jaren met dit project meegeleefd en bleven (ondanks het
feit dat zij zich – net als ik – soms moeten hebben afgevraagd of het ooit af zou komen)
belangstelling tonen. In de slotfase heeft mijn collega Anton Kras mij bovendien gehol-
pen met de bewerking van het digitale beeldmateriaal.

Verder wil ik bij deze graag mijn vrienden Fred Kolman en Rien Goettsch bedan-
ken. De eerste las als één van de weinigen alle hoofdstukken door en heeft het grondig
geredigeerd. Rien Goettsch stond mede aan het begin van dit onderzoek. Dat hij nu,
aan het einde ervan,samen met Fred,als paranimf wil optreden stemt mij dankbaar.Ben-
jamin Roberts wil ik graag bedanken voor het corrigeren van mijn Engelse samenvat-
ting.

Ten slotte wil ik graag mijn levenspartner Monique Stavenuiter bedanken voor het
feit dat zij al die jaren met dit project heeft meegeleefd en niet alleen de laatste versie
maar ook alle vorige versies doornam en van zinvol commentaar voorzag.Als persoon-
lijke levensgezellin heeft zij, samen met mijn dochter Emma, niet alleen veel aan dit
boek maar ook aan mijn aardse geluk bijgedragen.

Ik draag dit boek op aan de nagedachtenis van mijn ouders.

Voorwoord
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Hoofdstuk 1

Een geschiedenis van het geluk in de
Republiek ten tijde van de
Verlichting, 1658-1835

Te leven is zoet, maar hoe veel zoeter is het gelukkig te leven? Niets is ’t menschdom meer
eigen, als ’t verlangen na dien staat. Een’s ygelijks doen en laten strekt daar henen; en de al-
lerwanhopigste menschen zelve zoeken niets anders.

De Boekzaal1

Inleiding

Geluk was in de eeuw van de Verlichting een modeonderwerp. In de loop van de
achttiende eeuw werd het zelfs een algehele obsessie. Zedenkunde, godsdienst, we-
tenschap, samenleving, vriendschap, liefde: bijna alles beoordeelden achttiende-eeu-
wers op het vermogen ervan om ons hier op aarde gelukkig te kunnen maken. Het
is dan ook zonder al te veel overdrijving dat ik de achttiende eeuw in de titel van dit
boek aanduid als ‘de eeuw van het geluk’. In de tweede helft van de achttiende eeuw
kreeg de belangstelling voor geluk ook politieke implicaties. Zo rekent de Onafhan-
kelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten uit 1776“life, liberty, and the pursuit of
happiness” tot de onvervreemdbare rechten van de mens.

In de Republiek is die grote aandacht voor geluk ook waar te nemen.Vooral in
de tweede helft van de achttiende eeuw beleefde het geluksdenken hier een ware
bloeiperiode.Het aan de Amsterdamse Keizersgracht gelegen achttiende-eeuwse ge-
bouw Felix Meritis (= gelukkig door verdienste) vormt een stenen getuigenis van
die obsessie met geluk.

Die grote belangstelling voor geluk roept vragen op.Waarom waren zo velen in
dit onderwerp geïnteresseerd? Wat zegt dit over de Verlichting in de Republiek? Wel-
ke opvattingen over geluk bestonden er in de Republiek? Is daar een ontwikkeling
in te bespeuren? En zo ja, wat was de motor erachter?2 Het zijn deze vragen die in
dit onderzoek centraal staan.

Het streven naar aards geluk vormde een drijvende kracht achter tal van ontwik-
kelingen. Zo werd het een centraal concept in de zedenkunde, speelde het een niet
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te onderschatten rol in de ontwikkeling naar een optimistischer en meer aardsgezind
christendom, vormde het een stimulans achter de opkomende menswetenschappen
en was het nauw verweven met de ontwikkeling van een modern individualiteitsbe-
sef. Het streven naar aards geluk was bovendien niet aan grenzen gebonden. Overal
in Europa kunnen we die aandacht voor geluk tegenkomen en ook in de verre Ame-
rikaanse koloniën hield dit onderwerp de mensen bezig. De opvattingen van Ne-
derlandse auteurs hingen bovendien nauw samen met wat hun collega’s elders over
geluk te berde hadden gebracht.

Om het antwoord op de hierboven gestelde vragen in het bredere Europese ka-
der te kunnen plaatsen, geef ik eerst een overzicht van de geluksopvattingen zoals
men die elders in Europa ventileerde.Voor het historiografische kader zal ik vervol-
gens de belangrijkste studies over de geschiedenis van het geluk bespreken. Na een
kort overzicht van de verlichtingshistoriografie zal ik ingaan op het gebruikte bron-
nenmateriaal en op de in dit onderzoek gehanteerde methode. Een enkel woord zal
ik ook wijden aan de ontwikkeling en de betekenis van het begrip geluk.Ten slotte
zal ik aangegeven hoe deze studie is opgebouwd.

14 Voorwerk

Afb. 1 De naam van het genootschap Felix Meritis is op zich al een getuigenis voor de
achttiende-eeuwse belangstelling voor aards geluk.
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Europese opvattingen over geluk ten tijde van de Verlichting3

Ruim driehonderdvijftig jaar geleden, rond het midden van de zeventiende eeuw,
ontstond onder een kleine elite het besef dat de mens ook hier op aarde een geluk-
kig bestaan zou moeten kunnen leiden.Dat nieuwe inzicht is symptomatisch voor een
diepgaande mentaliteitsverandering. Niet dat men voor die tijd nooit over zijn eigen
geluk nadacht, maar vóór 1650 had het streven naar aards geluk toch iets clandestiens.
Volgens de christelijke leer was de aarde immers een tranendal en voornamelijk be-
doeld als voorbereiding op het hiernamaals. De erfzonde had de mens gedoemd om
op aarde een moeizaam en hard bestaan te leiden vol rampen en tegenspoed.

In hun overdenkingen over aards geluk konden auteurs van rond het midden van
de zeventiende eeuw teruggrijpen op zowel de klassieke als de christelijke traditie.
De toen herlevende belangstelling voor geluk stond op gespannen voet met het as-
cetische en wereldvliedende christendom. Dit leidde bij verschillende schrijvers tot
een streven het verlangen naar aards geluk te verzoenen met het christendom. Als 
beginpunt van dat streven ziet Robert Mauzi, de historicus van het geluksidee in
Frankrijk, de pennenstrijd die er in 1685 uitbrak tussen bekende Franse denkers als
Malebranche, Arnauld en Bayle.4 De aanleiding voor dit debat was de publicatie
Traité de la nature et de la grâce (1680) waarin Malebranche de zinnelijke vermaken ver-
dedigt.Volgens hem kunnen deze de mens gelukkig maken. Bayle verdedigde de op-
vattingen van Malebranche tegen de aanvallen van Arnauld. In zijn Dissertation sur le
prétendu bonheur des plaisirs des sens had laatstgenoemde beweerd dat de zinnelijke
vermaken de mens niet gelukkig en hem ongeschikt maken voor geestelijke verma-
ken en een nobeler bezigheid als het overdenken van de waarheid.5

Niet alleen filosofen als Malebranche en Bayle reageerden op het wereldmijden-
de christendom, een dergelijke reactie kwam steeds vaker ook uit religieuze hoek.
Een meestal als orthodox omschreven auteur als Claude Buffier (1661-1737) zette
zich in zijn Traité de la société civile (1726) af tegen de gedachte dat men alle verma-
ken zou moeten mijden om een goed christen te zijn. Zowel gelovigen als ongelo-
vigen, rationalisten als sentimentelen, raakten ervan overtuigd dat de mens is gescha-
pen om gelukkig te zijn.6 Ook geloofde men dat de mens deels zelf de schepper van
zijn geluk is. De bekende Engelse filosoof John Locke (1632-1704) schrijft dat bij-
voorbeeld in zijn Some thoughts concerning education (1693):“men’s happiness or mise-
ry is part of their own making”.7

Dat de speurtocht naar aards geluk, in de woorden van Paul Hazard, op een ‘ob-
session universelle’ begon te lijken, blijkt onder andere uit de vele werken over ge-
luk die overal in Europa verschenen met titels als Essai sur le bonheur, Système du vrai
bonheur, Die Glueckseligkeit en Discorso sulla felicita.8 In 1769 werd een keuze uit die
overdaad aan verhandelingen in een driedelige compilatie uitgegeven als Temple du
bonheur ou recueil des plus excellents traités sur le bonheur. Daarin treffen we onder ande-
re werken aan van Jean-Henri-Samuel Formey (1711-1797), Julien Offray de la Met-
trie (1709-1751), Claude Buffier en Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-
1759).9

Een geschiedenis van het geluk in de Republiek ten tijde van de Verlichting 15
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Het is niet eenvoudig om in de grote verscheidenheid aan opvattingen over ge-
luk in deze compilatie een duidelijke lijn te ontdekken. Zo treffen we in Temple du
bonheur zowel de materialistische opvattingen van La Mettrie aan als de verlicht-
christelijke denkbeelden van Formey. Volgens La Mettrie is geluk alleen gelegen 
in zinnelijk genot en Formey meent dat geluk vooral bestaat uit het vervolmaken van
jezelf en het leiden van een deugdzaam leven.

De secundaire literatuur laat zien dat het wel mogelijk is een ontwikkeling weer
te geven in het geluksdenken. Zo ziet de eerder genoemde Robert Mauzi een ont-
wikkeling van een tamelijk werelds geluksconcept in de eerste helft van de achttien-
de eeuw naar een rond het begrip deugd geconcentreerde opvatting over geluk in
de tweede helft van de eeuw. Het geluk dat mannen en vrouwen aan het begin van
de eeuw in hogere kringen eisten,was een compleet geluk.Zij verlangden zowel een
aandeel in vermaken als bijvoorbeeld het dansen, de genoegens van een welvoorzie-
ne dis of van de conversatie, als in de passies der liefde. Ook deugd had een plaats in
dit vroege geluksdenken. De geluksconceptie van de eerste helft van de eeuw was
een klassenmoraal, alleen bedoeld voor de hogere kringen.Omstreeks 1770 was daar-
van niet langer sprake en vonden schrijvers en filosofen dat het geluksdenken uni-
verseel moest zijn. In de geluksopvattingen die rond 1770 dominant waren, wezen
auteurs hartstochten en vermaken veelal af. In die tijd bewoog het denken over ge-
luk zich, volgens Mauzi, rondom één enkele pool, namelijk deugd.10

Naarmate deze geluksmoraal (waarbij auteurs geluk en deugd grotendeels aan el-
kaar gelijk stelden) zich in de tweede helft van de eeuw verspreidde, kwam er ook
steeds meer kritiek op.Het was de kritische filosofie van Immanuel Kant (1724-1804)
die tegen het einde van de achttiende eeuw een gevoelige slag toebracht aan de lan-
ge tijd zo dominante geluksmoraal. Hij scheidde geluk en deugd en maakte plicht
tot het voornaamste bestanddeel van de moraal.Volgens Kant moest men deugdzaam
handelen uit een besef van plicht en niet omdat men hoopte daardoor gelukkig te
worden.

In de tweede helft van de achttiende eeuw raakten de denkbeelden over aards 
geluk in steeds bredere kringen bekend via onder andere tijdschriften en genoot-
schapsverhandelingen. Het geluksdenken kreeg in deze periode ook een politieke 
dimensie. Een filosoof als Jeremy Bentham (1748-1832) zag het volksgeluk als voor-
naamste doel van regeringen. Hij ging daarbij uit van het beroemde utiliteitsprinci-
pe:“it is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of right and
wrong”.11 Ook kreeg het geluksdenken in de politieke praktijk gestalte in de al eer-
der genoemde Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten. Later, tijdens
de revolutionaire jaren 1780-1800, gebeurde dat ook in Europa. Dat blijkt bijvoor-
beeld uit de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, waarvan het eerste artikel
begint met de regel:“Le but de la société est le bonheur commun”.

Tegen het einde van de achttiende eeuw bereikte het reeds bij Malebranche be-
gonnen streven geluk en christendom met elkaar te verzoenen feitelijk zijn doel. De
religieuze mens van het einde van de eeuw mocht van de vermaken van de wereld
genieten.Er hoefde niet langer gekozen te worden voor het één of het ander.Er werd

16 Voorwerk
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ook geen wezenlijk onderscheid meer gemaakt tussen aards en hemels geluk. Beide
waren, om met Mauzi te spreken,“les deux moments successifs d’une merveilleusse
aventure.”12

Een historiografie van het geluk in de achttiende eeuw

De historisch-wetenschappelijke belangstelling die er in onze tijd is voor de ge-
schiedenis van het geluk in de achttiende eeuw valt, in verhouding tot de grote aan-
dacht die de achttiende-eeuwer had voor het vraagstuk van het aardse geluk, enigs-
zins tegen.Toch zijn er vanaf het begin van de twintigste eeuw ruim zeventig boe-
ken en tijdschriftartikelen verschenen die mogelijk zouden kunnen bijdragen aan
een geschiedenis van het geluk in de achttiende eeuw. De meeste artikelen of boe-
ken richten zich echter op de geluksopvattingen in het werk van één bepaalde
auteur. Op detailpunten leveren dergelijke studies vaak interessante gegevens op,
maar inzicht in een algemene geschiedenis van het geluk in de achttiende eeuw ge-
ven ze meestal niet.Wel getuigen deze studies van de brede spreiding van het ge-
luksdenken. Ze leren ons dat geluk zo verschillende mensen bezighield als Mme du
Chatelêt, Fontenelle, Rousseau, Montesquieu, Diderot, Sénancour, La Mettrie, Mer-
cier en Mme de Staël, en dat het een belangrijk thema is in de werken van schrijvers
als Fénelon en Prévost.13

Zoals blijkt uit bovenstaande karakterisering van de gelukshistoriografie, richten
de meeste studies zich op de situatie in Frankrijk. Een gedegen overzicht van ge-
luksopvattingen als Robert Mauzi’s L’Idée du bonheur dans la littérature et la pensée
françaises au XVIIIe siècle (1960) is voor andere landen niet beschikbaar.Verschillende
auteurs constateren evenwel dat ook in Engeland en Duitsland het geluksvraagstuk
velen bezighield. Zo meent R.M.Wiles dat het onderwerp geluk “must be regarded
as a dominant theme in the currents of eighteenth-century thought in England”.14

Ehrhard Bahr merkt op dat ook Duitse schrijvers betrokken waren bij de achttien-
de-eeuwse discussie over de ‘pursuit of happiness’, maar dat aan die discussie nog
weinig aandacht is besteed door Duitse wetenschappers.15 Enkele andere studies la-
ten zien dat men zich ook in Oost- en Midden-Europa, Griekenland, Italië en Ame-
rika met het geluk bezighield.16 In de Republiek bestond eveneens grote aandacht
voor het geluksvraagstuk, maar ook hier is daar tot nog toe geen onderzoek naar ge-
daan.

In de historiografie van het geluk zijn grofweg vier visies op het achttiende-eeuw-
se geluksdenken te onderscheiden. Deze laten zich omschrijven als een optimisti-
sche, een pessimistische, een gematigde en een sociaal-historische visie.

Oudere studies als die van Maurice Pellisson en Paul Hazard vertegenwoordigen
de optimistische visie. Pellisson publiceerde in 1906 een artikel getiteld ‘La question
du bonheur au XVIIIe siècle’ waarin hij – voor zover bekend – als eerste een globaal
overzicht geeft van het geluksvraagstuk in het achttiende-eeuwse Frankrijk. Hazard
brengt het geluk ter sprake in het hoofdstuk ‘Le bonheur sur la terre’ van zijn be-

Een geschiedenis van het geluk in de Republiek ten tijde van de Verlichting 17

07038_h01  27-08-2007  15:04  Pagina 17



kende boek La crise de la conscience européenne (1680-1715) uit 1935.17 Beiden zien in de
ontwikkeling van het geluksdenken vooral een streven zich te ontworstelen aan het
pessimistische christendom. Daarom zetten zij het contrast tussen de religieuze ze-
ventiende en de verlichte achttiende eeuw sterk aan. Interessant voor mijn eigen on-
derzoek is vooral het verband dat Pellisson legt tussen het toenemen van de mate-
riële welvaart in de tweede helft van de zeventiende eeuw en het ontstaan van het
geluksvraagstuk. Bovendien ziet Pellisson een samenhang tussen het streven naar een
geseculariseerde moraal en het geluksdenken. Als men de moraal in zijn uitgangs-
punten seculariseert, zo luidt zijn redenering, waarom dan ook niet in haar doel, na-
melijk aards geluk? Als een van de weinigen draagt Pellisson daarmee mogelijke ver-
klaringen aan voor de opkomst van de belangstelling voor aards geluk.

De pessimistische visie vinden we bij de Amerikaanse historicus Lester G. Cro-
cker.Volgens hem komt de achttiende-eeuwse obsessie met geluk vooral voort uit
een gevoel van onbehagen:“Now, happy people are not obsessed by the search for
happiness.Behind the search lies an anguished soul which is really seeking a meaning
for its life”.18 Crocker zet zich af tegen Paul Hazard, die het beeld van de achttien-
de-eeuwse speurtocht naar geluk versimpelde. Hazard schetste alleen de optimisti-
sche kant en had, aldus Crocker, onvoldoende oog voor de pessimistische onder-
stroom van de Verlichting. Crocker zelf ziet het verlichte geluksdenken juist uitlopen
op een morele crisis die volgens hem tot uiting komt in de werken van markies de
Sade en Choderlos de Laclos.19

De gematigde visie is terug te vinden bij Robert Mauzi. Hij geeft in zijn eerder
genoemde monografie L’Idée du bonheur (1960) een diepgaande analyse van de acht-
tiende-eeuwse geluksopvattingen in Frankrijk. Het boek bestaat uit twee delen. In
het eerste deel beschouwt Mauzi het geluk als één geheel en plaatst het in het intel-
lectuele, psychologische en sociale klimaat van de achttiende eeuw. Dit klimaat stel-
de de voorwaarden voor het geluksdenken, maar werd er tegelijkertijd ook door ge-
voed. De studie naar de voorwaarden van het geluk gaat in Mauzi’s opzet vooraf aan
die van haar bestanddelen. Deze bestanddelen, zoals onder andere vermaken, rede en
deugd, behandelt Mauzi in het tweede deel van zijn studie. Het eerste deel loopt uit
op het geluk van de burger en het tweede deel op de voor de achttiende eeuw zo
kenmerkende verbinding tussen geluk en deugd. Mauzi ziet zo in de loop van de
achttiende eeuw een verburgerlijking van het geluksidee optreden, waarbij het be-
grip deugd een steeds centralere plaats gaat innemen. In navolging van Mauzi zien
ook Ehrard en Goyard-Fabre een dergelijke verburgerlijking.20

De sociaal-historische visie komen we voor het eerst tegen in de recensie die
Louis Trénard in 1963 over het boek van Mauzi schreef. In deze recensie geeft hij 
niet alleen een positieve bespreking van Mauzi’s boek, maar doet hij ook voorstellen
om tot een ‘sociale geschiedenis van het geluk’ te komen.Trénard wijst vooral op het
belang van de provinciale genootschappen. Daarmee loopt hij vooruit op de zoge-
noemde genootschapsgeschiedenis.21 Het onderzoeken van provinciale genoot-
schappen kan volgens Trénard uitsluitsel geven over de mate waarin het geluksden-
ken zich verspreidde.
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Na Trénards voorstel voor een sociale geschiedenis van het geluk bleef het lange
tijd stil aan het geluksfront.Wellicht dat men een dergelijk thematisch onderzoek, na
de jaren zestig, te veel associeerde met de ideeëngeschiedenis zoals de school van Ar-
thur Lovejoy die beoefende. De traditionele ideeëngeschiedenis ondervond vanuit
verschillende richtingen kritiek, onder andere vanuit de begripsgeschiedenis. Een
verwijt dat de traditionele ideeëngeschiedenis trof, was dat men zich te veel richtte
op geïsoleerde teksten en de inhoud van de daarin verkondigde ideeën en te weinig
aandacht besteedde aan de historische context waarin deze teksten tot stand waren
gekomen.Verder vonden de critici dat de traditionele ideeëngeschiedenis zich te 
veel bezig hield met de elitecultuur. Een van de bekendste critici van de traditione-
le ideeëngeschiedenis is Quentin Skinner.22 Volgens hem kan het met de geschiede-
nis van een idee eigenlijk nooit goed gaan. Noch in een uitsluitend op de tekst ge-
richte benadering,noch in een benadering waarbij rekening wordt gehouden met de
historische context.Zo’n geschiedenis leidt, aldus Skinner, slechts tot anachronismen
en niet bestaande verbanden. Skinner zet zich af tegen de gedachte dat er zoiets be-
staat als de door Lovejoy en zijn school bestudeerde unit-ideas. Eeuwige en universe-
le waarheden te willen leren kennen uit de werken van klassieke auteurs is volgens
hem dom en naïef.23

De laatste jaren lijkt het eindelijk te komen tot de reeds lang geleden door Tré-
nard voorgestelde sociale geschiedenis van het geluk. Zo besteedt Roy Porter een
hoofdstuk van zijn in 2000 verschenen boek Enlightenment. Britain and the creation of
the modern world aan het geluk, terwijl Darrin McMahon in 2006 zijn Happiness: a his-
tory publiceerde.Een andere onderzoeker,Luigino Bruni,publiceerde in 2004 het ar-
tikel ‘The “Technology of Happiness” and the tradition of economic science’ waar-
in hij ruime aandacht besteedt aan de geschiedenis van het geluk in de achttiende
eeuw. In deze recente studies is, meer dan in de oudere, aandacht voor de sociale en
historische context waarbinnen de opvattingen over geluk ontstonden.

In een levendig geschreven beschouwing plaatst Porter het streven naar geluk 
– door hem beschouwd als de ‘great historical watershed’ van de Verlichting – als een
van de weinigen stevig in zijn sociale en historische context. Evenals eerder Pellis-
son, legt ook Porter een verband tussen de toegenomen welvaart en luxe en de op-
komst van het geluksdenken. Ook ziet hij een relatie met het ontstaan van een con-
sumptiemaatschappij, waarbij vermaken en vrije tijd zich in het achttiende-eeuwse
Engeland tot een ware industrie ontwikkelden.Tevens benadrukt Porter dat de toe-
nemende aandacht voor aards geluk zich ook openbaarde binnen het christendom.
Porter bedeelt een niet te onderschatten rol toe aan de denkbeelden van John 
Locke. Diens opvattingen over de mens als een maakbaar wezen, een tabula rasa, vor-
men in Porters visie de voorwaarde voor de opkomst van het geluksdenken.24

Ook de Amerikaanse historicus Darrin McMahon kent een belangrijke rol toe
aan Locke.McMahon, schrijver van Enemies of the Enlightenment, publiceerde onlangs
zijn Happiness: a history. In dit boek geeft McMahon een overzicht van de geschie-
denis van het geluk van de oudheid tot heden.McMahon bedeelt een belangrijke rol
toe aan de lange achttiende eeuw waarin naar zijn mening een revolutionaire ver-
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schuiving plaatsvond van het hemelse naar het aardse geluk. Evenals Porter meent
McMahon dat die verschuiving ook binnen het christendom plaatsvond.Volgens Mc-
Mahon was deze verschuiving tegelijkertijd oorzaak en gevolg van de verlichte her-
oriëntering op het aardse geluk.25 In dit verband is het veelzeggend dat niet alleen
een revolutionaire vrijzinnige als John Locke maar ook een conservatieve High-
Church-Man als Richard Allestree (1619-1681), wiens The art of contentment in 1675 de
Londense boekenstalletjes sierde, het belang van het aardse geluk benadrukte. De
boodschap dat het christendom eigenlijk een gelukskunst vormt, was niet alleen
nieuw en revolutionair, maar sloeg bovendien enorm aan.Allestrees boek zou tot ver
in de achttiende eeuw talloze malen worden herdrukt en nog in 1733 verscheen er
een Nederlandse vertaling.26

Volgens McMahon hadden, naast christendom en klassieke oudheid, contempo-
raine denkers als Isaac Newton (1642-1727) en John Locke veel invloed op de op-
komst van het geluksdenken.Via Newton was het besef doorgedrongen dat het uni-
versum is geregeld naar onveranderlijke en voorspelbare wetten.Aan Locke ontleen-
den geluksauteurs de opvatting dat ook het menselijk handelen en denken aan der-
gelijke wetten onderworpen is. Deze zouden wetenschappelijk onderzocht kunnen
worden en achttiende-eeuwers geloofden op grond daarvan dat zowel mens als
maatschappij maakbaar zijn. Een van de mogelijke wegen die het achttiende-eeuw-
se geluksdenken kon inslaan, is volgens McMahon die via Locke en Newton (beide
gelovige zij het deïstische denkers) naar de materialistische en atheïstische opvattin-
gen van philosophes als La Mettrie en d’Holbach. De laatste zag de christelijke gods-
dienst zelfs als een bedreiging van het aardse geluk. Zonder de godsdienst zou de
mens op basis van de rede zijn eigen geluk kunnen vinden.Volgens McMahon is dat
geen ‘common sense’ maar een ‘article of faith’. De door McMahon beschreven weg
is, zoals hij zelf toegeeft, niet de enige weg die het geluksdenken kon inslaan. Juist de
verscheidenheid is, aldus McMahon, illustratief voor de complexiteit van het acht-
tiende-eeuwse geluksdenken.27

McMahon wijst, naast veranderingen binnen de christelijke theologie en de in-
vloed van Newton en Locke, ook op een aantal andere omstandigheden die een rol
speelden in de opkomst van het verlichte geluksdenken. Zo noemt hij materiële fac-
toren zoals de opkomst van natiestaten die met hun staande legers en uitgebreide
ambtenarenapparaten beter in staat waren veiligheid en wetshandhaving te garande-
ren. Ook vooruitgang op het gebied van de landbouw, uitbreiding van de handel en
de geboorte van de consumptiemaatschappij behoren tot de drijvende krachten ach-
ter het geluksdenken.Ten slotte vormt volgens McMahon ook de Verlichting zelf een
motor achter het geluksdenken.28

De Italiaanse onderzoeker Luigino Bruni, verbonden aan de universiteit van Mi-
laan-Bicocca, ziet in het utilitarisme van Jeremy Bentham “the real breaking point in
the history of happiness”.29 Vanaf Bentham reduceerde de economische wetenschap
geluk tot vermaak en verdween het onderscheid tussen middel (welvaart) en doel
(geluk). Deze bij Bentham begonnen ontwikkeling is ook in de twintigste eeuw
doorgegaan. Uiteindelijk is Bruni vooral geïnteresseerd in de vraag of die geschiede-
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nis van het economische geluksdenken oplossingen biedt voor paradoxen binnen het
moderne economische denken. Paradoxen die samenhangen met de tegenstrijdig-
heid tussen enerzijds de aanname van economen dat toegenomen welvaart tot meer
welzijn en geluk leidt en anderzijds de constatering dat die toegenomen welvaart het
gevoel van geluk helemaal niet heeft doen toenemen.30 Deze ideeën heeft Bruni ver-
der uitgewerkt in zijn onlangs verschenen boek Civil happiness. Economics and human
flourishing in historical perspective (2006).31

Wat leveren de in deze paragraaf besproken studies nu op voor mijn eigen onder-
zoek? Allereerst hebben ze mij gesterkt in de overtuiging dat de achttiende eeuw in-
derdaad een zinvolle periode is om een begrip als geluk te onderzoeken. Uit de stu-
dies blijkt dat mannen en vrouwen toen een uitzonderlijke belangstelling voor ge-
luk hadden. In de tweede plaats stelt de historiografie mij in staat de eigen bevin-
dingen te vergelijken met die van andere onderzoekers. In de derde plaats levert de
historiografie van het geluk een aantal werkhypotheses op die van belang kunnen
zijn voor het beantwoorden van de vragen die aan deze studie ten grondslag liggen.
Daarbij denk ik in het bijzonder aan het door Pellisson en Porter gelegde verband
tussen de toegenomen welvaart en de opkomst van het geluksdenken. Ook de sa-
menhang die Pellisson ziet tussen het streven naar een geseculariseerde moraal en het
geluksdenken zal ik, evenals de door McMahon gelegde verbanden, als hypothese in
gedachte houden.

Verlichtingshistoriografie

Met dit onderzoek wil ik niet alleen aansluiten bij de historiografie van het geluk
maar ook bij ontwikkelingen in de recente verlichtingshistoriografie. Dit onderzoek
wil immers tevens de vraag beantwoorden wat die uitzonderlijk grote aandacht voor
geluk ons leert over de Nederlandse Verlichting.

Tot de Verlichting reken ik in dit boek niet alleen, om met Kants beroemde essay
Was ist Aufklärung? te spreken, de durf van de achttiende-eeuwse mens om te den-
ken en zijn wil om zich aan zijn zelfverkozen onmondigheid te ontworstelen, maar
tevens het toenemende en optimistische geloof in een maakbaar aards geluk.

De afgelopen vier decennia heeft het onderzoek naar de Verlichting zeer veel aan-
dacht gekregen. Hier zal ik slechts enkele hoofdlijnen van dat onderzoek aangeven,
met als doel te laten zien op welke wijze bestudering van geluksopvattingen een bij-
drage kan leveren aan de Nederlandse verlichtingshistoriografie.

De meest dominante visie op de Verlichting was in de jaren zestig ongetwijfeld die
van Peter Gay.32 Hij legde vooral de nadruk op de eenheid van deze beweging. Cen-
traal in zijn analyse staat de positie van de philosophes.Hun houding werd in zijn ogen
bepaald door zowel spanning met de christelijke traditie als inspiratie door de klas-
sieke oudheid. Gay zag de Verlichting vooral als een uniforme, kosmopolitische be-
weging van antireligieuze aard. In zijn visie lag de Verlichting aan de basis van de de-
mocratische revoluties aan het einde van de achttiende eeuw.
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Die visie is sinds de jaren zestig steeds meer verlaten. Zo wees een historicus als
Robert Darnton op het verschil tussen de ‘hoge Verlichting’ van de philosophes en de
‘lage Verlichting’ van het schrijversslop.33 Wees Darnton zo op een sociale differen-
tiatie, anderen begonnen aandacht te krijgen voor verschillen tussen landen. Een
uiting hiervan is de in 1981 verschenen bundel The Enlightenment in national context
onder redactie van Roy Porter en Mikulás Teich. Stereotiepe beschrijvingen van de
Verlichting als in essentie atheïstisch, radicaal en sceptisch, lopen volgens Porter spaak
wanneer we deze beschrijvingen confronteren met de rol van verlichte elites buiten
Frankrijk. Roy Porter blijft overigens – mijns inziens terecht – de idee accepteren
dat er een zekere identiteit van de Verlichting als geheel bestaat.

Een volgende stap in de verlichtingshistoriografie is de toenemende aandacht
voor de verschillende varianten van die beweging binnen één bepaald land. In 1978
deed de Amerikaanse historicus H.F.May dat bijvoorbeeld door in zijn Enlightenment
in America vier verschillende varianten binnen de Amerikaanse Verlichting te onder-
scheiden.34 Voor Nederland gebeurde in 1993 hetzelfde bij Wyger R.E.Velema, die
in de figuur van Elie Luzac (1721-1796) een representant zag van een gematigde,pro-
testantse en politiek conservatieve Verlichting. Met het samenvoegen van de begrip-
pen Verlichting en conservatisme, problematiseerde Velema het vanzelfsprekende ver-
band dat er in de vroegere visie op deze geestesstroming – zoals die van Gay – ge-
legd werd tussen verlichte ideeën enerzijds en de democratische revoluties uit de
tweede helft van de achttiende eeuw anderzijds. In Luzac vinden we een figuur die
weliswaar streed voor religieuze tolerantie, de vrijheid van drukpers en een vrij en
kritisch gebruik van de rede, maar die zich tijdens de Patriotse revolutie in Neder-
land nochtans aan de kant van de politiek conservatieve Orangisten schaarde, zonder
daarbij zijn verlichte idealen te laten vallen.35

Met de persoon van Elie Luzac zijn we aangeland bij de Verlichting in de Repu-
bliek. De verlichtingshistoriografie in ons land werd lange tijd gekenmerkt door een
nogal laatdunkende houding ten aanzien van de Nederlandse achttiende eeuw. De
voor de Republiek zo glorieuze zeventiende eeuw kon zich in een veel grotere be-
langstelling en waardering verheugen.Deze geringschattende houding begon eigen-
lijk al in de achttiende eeuw zelf. Moralisten uit die tijd wezen onophoudelijk op de
nijvere voorvaderen uit de voorafgaande eeuw en hielden niet op de fatterigheid en
zelfingenomenheid van de eigentijdse mens te hekelen.Ook ontwikkelingen binnen
de algemene verlichtingshistoriografie, zoals hierboven kort geschetst, hebben lange
tijd een positieve waardering van de Nederlandse Verlichting in de weg gestaan. Zo-
lang de algemene visie op de Verlichting die van een in essentie kosmopolitische,
atheïstische en radicale beweging was, waarbij het centrum van die beweging bo-
vendien in Frankrijk werd gelokaliseerd, was er voor een positieve waardering van
de Nederlandse Verlichting weinig plaats. In die zin is het, zoals Wijnand Mijnhardt
heeft opgemerkt, inderdaad tekenend dat H.H. Zwager in zijn werk over de Neder-
landse Verlichting spreekt over Nederland èn de Verlichting, alsof het over twee to-
taal verschillende dingen gaat.36

Nadat Zwager in 1972 zijn boek publiceerde, keerde het tij ook in Nederland en
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verschenen er tot begin jaren negentig vele artikelen, waarvan de auteurs het typisch
Nederlandse karakter van de Verlichting in de Republiek benadrukten. In deze jaren
bestond er min of meer consensus over de volgende typering van die beweging. De
Verlichting in de Republiek kon het best omschreven worden als gematigd, christe-
lijk en protestants.37 Deze ontwikkeling karakteriseert Velema in zijn hierboven aan-
gehaalde studie over Elie Luzac als – overdreven gesteld zoals hij zelf zegt – een ont-
wikkeling van een visie waarbij historici niemand in de Republiek als verlicht be-
schouwen, naar een visie waarbij zij iedereen als verlicht zien. Velema meent dat de 
karakterisering van de Verlichting in de Republiek als een protestantse Verlichting 
– hoewel op zichzelf niet onjuist – het zicht op de verschillende varianten ervan
wegneemt.Volgens hem is het nodig die varianten meer in detail te onderzoeken.38

Velema probeert het inzicht in de Nederlandse Verlichting te vergroten door één van
die varianten, namelijk de internationale variant van een rationele, tolerante en libe-
rale protestantse Verlichting, nader te onderzoeken in de persoon van de Hollandse
hugenoot Elie Luzac.

In het laatste decennium van de vorige eeuw viel er zowel in de algemene als de
Nederlandse verlichtingshistoriografie een ontwikkeling naar een meer gevarieerd
beeld van de Verlichting waar te nemen. Mijnhardt sprak in 1994 in de inleiding van
een themanummer over de Nederlandse Verlichting van het tijdschrift Geschiedenis
van de wijsbegeerte in Nederland zelfs over het afbrokkelen van de bovengenoemde
consensus. Hij zag daaraan echter ook een positieve kant.Van een tamelijk eenvou-
dig te beschrijven verschijnsel was de Verlichting een historisch probleem geworden.
Hieruit trok Mijnhardt de conclusie dat de geschiedschrijving van de Nederlandse
Verlichting de volwassenheid genaderd was. Die volwassenheid zou onder andere
blijken uit het caleidoscopische beeld dat er uit het themanummer oprijst. Daarin is,
behalve voor de protestantse Verlichting, ook aandacht voor meer radicale en sub-
versieve elementen binnen de Nederlandse Verlichting.39 De aandacht voor de radi-
cale Verlichting was natuurlijk niet helemaal nieuw. Reeds in 1981 besteedde Marga-
ret C. Jacob aandacht aan de radicale onderstroom in de Republiek in haar bekende
studie The radical Enlightenment: pantheists, freemasons and republicans.

Die radicale onderstroom, waarbinnen schrijvers de bestaande structuren op het
gebied van geloof, wetenschap en samenleving aanvielen, vormt ook het onderwerp
van Radical Enlightenment van Jonathan Israel uit 2001.40 Met dit boek is opnieuw een
ontwikkeling in de verlichtingshistoriografie ingezet. Niet alleen heeft Israel de op-
maat tot de Verlichting sterk in tijd teruggedrongen tot omstreeks 1650, maar ook
heeft men onder andere door deze studie in bredere kring oog gekregen voor de ra-
dicale onderstroom, die in eerste instantie zijn beslag kreeg in de verstedelijkte sa-
menleving van de Nederlandse Republiek. Israel zet zich overigens nadrukkelijk af
tegen een nationaal georiënteerde benadering.41 Zo’n aanpak doet volgens hem geen
recht aan dit pan-Europese verschijnsel en hij pleit dan ook voor een Europese be-
nadering van de Verlichting. Door de studie van Israel is ook weer een sterkere na-
druk komen te liggen op datgene wat deze beweging als geheel bindt. Ook ik wil in
dit boek (met oog voor de verschillende verschijningsvormen) de eenheid van de
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Verlichting benadrukken.Met de bestudering van een centraal concept als geluk kan
recht worden gedaan aan zowel de eenheid als de verscheidenheid van de Verlich-
ting. Het verlangen naar geluk is kenmerkend voor de achttiende eeuw als geheel en
representeert als het ware de eenheid van de eeuw. Zowel Franse philosophes als Ne-
derlandse dominees waren in dit onderwerp geïnteresseerd. Uiteraard liepen de me-
ningen die zij daarover opschreven nogal uiteen. Door die verscheidenheid aan op-
vattingen geeft een onderzoek naar denkbeelden over geluk daarom tevens zicht op
de diversiteit van deze eeuw en daarmee op de verschillende verschijningsvormen
van de Verlichting.

Het bronnencorpus

Om de vragen te kunnen beantwoorden die aan deze studie ten grondslag liggen,
verzamelde ik ruim 1600 teksten over geluk. Dit bronnencorpus is grotendeels af-
komstig uit de periode 1658-1835. Het beginjaar is gekozen vanwege de publicatie
van Opweckinge ende bestieringe, om in allen staet, van voor- of tegenspoedt/ met het tegen-
woordige vergenoeght te zijn van de Purmerlandse predikant Simon Oomius (1628-
1706). De verschijning van dit boek, waarin aards geluk een belangrijke rol speelt en
vooral wordt verbonden met tevredenheid, viel samen met de herlevende belang-
stelling die we rond het midden van de zeventiende eeuw overal in Europa voor dit
onderwerp kunnen waarnemen. Het eindjaar 1835 is ingegeven door de publicatie
van Handleiding om op aarde gelukkig te leven van Christiaan Hendrik Clemens (1808-
1841). Deze verhandeling, die een zeer vrije bewerking is van het Essai sur l’art d’êt-
re heureux (1806) van Joseph Droz (1773-1850), is enerzijds nog representatief voor het
achttiende-eeuwse geluksdenken, maar bevat anderzijds al elementen van een mo-
dernere geluksopvatting. Een geluksopvatting waarin de nadruk veel sterker dan
voorheen kwam te liggen op persoonlijke aspecten van geluk als vriendschap, liefde,
huwelijk en huiselijkheid.

Met een uitgebreide tijdschrifteninventarisatie legde ik de basis van het bronnen-
corpus. Uitgangspunt daarbij was de Lijst van periodieken aanwezig in de UBA.Tot en
met 1830 van A.J. Hanou en de inventarisatie van spectatoriale tijdschriften door P.J.
Buijnsters.42 Het doornemen van langlopende recenserende tijdschriften als De
Boekzaal en de Vaderlandsche letteroefeningen leverde eveneens een groot aantal titels
op. Dat deed ook een catalogus als die van Van Abkoude en Arrenberg.43 Daarnaast
heb ik gebruik gemaakt van bibliografische werken als Van Aken,Buisman,Mateboer
en Gieles en Plak.44 Ook heb ik elektronische bestanden geraadpleegd zoals de Short
Title Catalogue of the Netherlands (STCN), Picarta en de diverse catalogi van Neder-
landse Universiteitsbibliotheken. Daarnaast spitte ik diverse genootschapsarchieven
door op de aanwezigheid van geluksverhandelingen, te weten die van Concordia et
Libertate, Doctrina et Amicitia, de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, het Am-
sterdams Genootschap ter Bevordering van Deugd en Kunde, Felix Meritis, Het
Doel van deze Vriendenkring is Eendracht Deugd en Oefening en het Portugees-
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joodse genootschap Concordia Crescimus.Voor het verzamelen van egodocumenten
heb ik gebruik gemaakt van de door Ruud Lindeman,Yvonne Scherf en Rudolf
Dekker samengestelde lijst Egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot be-
gin negentiende eeuw. Uit deze verzameling heb ik een keuze van 33 egodocumenten
gemaakt die zoveel mogelijk over de hier onderzochte periode verspreid zijn.

Het bronnencorpus dat door deze bibliografische speurtocht ontstond, levert alleen
al door zijn omvang een schat aan gegevens op.Zo geeft het een indicatie van de con-
junctuur van het geluksdenken. Die conjunctuur heb ik in figuur 1 weergegeven.45

Figuur 1 Totale bronnencorpus

periode aantal bronnen

1600-1669 9
1670-1679 6
1680-1689 16
1690-1699 33
1700-1709 35
1710-1719 30
1720-1729 38
1730-1739 75
1740-1749 39
1750-1759 78
1760-1769 152
1770-1779 214
1780-1789 207
1790-1799 225
1800-1809 157
1810-1819 103
1820-1829 138
Na 1830 45

totaal 1600

Bovenstaand overzicht laat zien hoe het aantal publicaties over geluk vanaf het mid-
den van de zeventiende eeuw langzamerhand toenam. Dit vergrootte niet alleen het
aanbod, maar kan mijns inziens met enige voorzichtigheid worden opgevat als een
aanwijzing dat ook de aandacht voor geluk langzamerhand groter werd. Zo bezien
nam de interesse voor geluk vanaf 1680 duidelijk toe. Het decennium daarna werd
het aantal publicaties nog groter om daarna tot en met de jaren twintig van de acht-
tiende eeuw ongeveer gelijk te blijven. In de jaren dertig kunnen we een sterke groei
van het aantal publicaties over geluk waarnemen, waarna de belangstelling weer te-
rugviel op het niveau van de periode 1690-1730. Daarna volgde in de jaren vijftig
van de achttiende eeuw opnieuw een sterke toename die na 1760 flink doorzette.
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Die groei stagneerde in de jaren tachtig maar zette zich in het laatste decennium van
de achttiende eeuw verder voort. Daarna volgde weer een achteruitgang, waarop
vanaf 1820 weer een toename volgde.

Op het waarom van die veranderingen kom ik in het volgende hoofdstuk terug.
Wat mij hier vooral interesseert, is de vraag hoe representatief dit bronnencorpus is.
Om die representativiteit te controleren heb ik de conjunctuur van mijn eigen bron-
nenmateriaal vergeleken met dat van Robert Mauzi. Hoewel Mauzi zelf geen aan-
dacht besteedde aan de conjunctuur van het geluksdenken, heb ik zijn bronnencor-
pus in een soortgelijk schema ondergebracht als ik hierboven met mijn eigen bron-
nen heb gedaan.We krijgen dan het volgende beeld:

Figuur 2 Bronnen van Mauzi

periode aantal bronnen

1600-1669 16
1670-1679 8
1680-1689 11
1690-1699 5
1700-1709 16
1710-1719 24
1720-1729 35
1730-1739 59
1740-1749 58
1750-1759 92
1760-1769 102
1770-1779 97
1780-1789 45
1790-1799 15
1800-1809 8
1810-1819 2
1820-1829 9
na 1830 2

totaal 604

Bron: Bibliografie Mauzi, no’s 38 t/m 74946

In grote lijnen komt de ontwikkeling die we uit het bronnenmateriaal van Mauzi
kunnen afleiden overeen met mijn eigen bronnenmateriaal. Ook bij Mauzi zien we
na het midden van de achttiende eeuw een sterke toename van het aantal publica-
ties over geluk.Bij hem ligt het zwaartepunt in de drie decennia tussen 1750 en 1780.
Er zijn echter ook verschillen. Zo ontbreken de sterke pieken in de jaren negentig
van de zeventiende eeuw en de jaren dertig van de achttiende eeuw. Dit verschil
hangt samen met het feit dat het bronnenmateriaal van Mauzi geen tijdschriftartike-
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len en spectatoriale vertogen omvat. De piek in de jaren negentig is grotendeels af-
komstig uit een recenserend tijdschrift als de Boekzaal en de piek in de jaren dertig
van de achttiende eeuw wordt voornamelijk veroorzaakt door het toenemende aan-
tal spectatoriale tijdschriften in dat decennium. Hoewel ik ook in het eigen bron-
nenmateriaal in de jaren tachtig van de achttiende eeuw een lichte achteruitgang kan
waarnemen, is die nauwelijks significant te noemen. Bij Mauzi is er sprake van een
veel sterkere terugval. Opvallend is ook dat waar in het eigen bronnenmateriaal de
jaren negentig de absolute top vormen, er in het boek van Mauzi nauwelijks bron-
nen uit dat decennium zijn opgenomen. Dat verschil hangt opnieuw samen met het
ontbreken van bronnen als tijdschriftartikelen. Ook het feit dat Mauzi geen gebruik
heeft gemaakt van genootschapsverhandelingen, zal het verschil verklaren. Zo telt
mijn bronnenmateriaal uit dit decennium 62 tijdschriftartikelen,26 spectatoriale ver-
togen, 53 genootschapsverhandelingen en 37 recensies. Allemaal bronnen waarvan
Mauzi geen gebruik heeft gemaakt.Zijn studie past immers in de traditie van de klas-
sieke ideeëngeschiedenis à lá Lovejoy. In die oudere ideeëngeschiedenis, die gericht
was op grote namen, had men nu eenmaal nog geen belangstelling voor dergelijke
bronnen.Voor Mauzi eindigt de achttiende eeuw bij Kant en Madame de Staël, zo-
dat we van een verdere vergelijking van de bronnen na 1800 moeten afzien.

Ondanks de geconstateerde verschillen is de grote lijn ongeveer gelijk aan die van
het eigen bronnenmateriaal, zodat ik bij wijze van hypothese de conclusie mag trek-
ken dat dit materiaal wat betreft de algemene ontwikkelingsgang die zij zichtbaar
maakt representatief genoemd kan worden.47 Nu rijst de vraag of het materiaal ook
inhoudelijk representatief is? Ik meen van wel. Dat stellige antwoord is gebaseerd op
een inhoudelijke vergelijking van het opgenomen materiaal. Ondanks de verschillen
die ik daarin aantrof, en die in dit boek hebben geleid tot een indeling in een aantal
tradities en vernieuwingen binnen het geluksdenken, zijn de verschillende bronnen
inhoudelijk in hoge mate consistent. Originaliteit was voor geluksauteurs uit de
achttiende eeuw nog geen vereiste en zij plachten dan ook vaak onbekommerd el-
kaar opvattingen (soms vrijwel letterlijk) over te nemen.Dit alles overwegende meen
ik daarom met dit corpus inderdaad betrouwbare uitspraken te kunnen doen over
het geluksdenken in Nederland in de periode 1658-1835.

Het corpus kent, ondanks zijn grote omvang, echter ook zijn beperkingen. Het
geeft uiteindelijk slechts zicht op de geluksopvattingen van een kleine ontwikkelde
elite die wel eens een boek ter hand nam.Betje Wolff (1738-1804) schatte de omvang
van dat publiek tegen het einde van de achttiende eeuw op hooguit twee tot vijf pro-
cent van de bevolking.48 Ten tijde van de Republiek telde die bevolking krap twee
miljoen zielen.49 Het aantal mensen dat daadwerkelijk hun opvattingen over geluk
opschreef, was uiteraard nog vele malen kleiner.50 Om zicht te krijgen op de denk-
beelden van de gewone achttiende-eeuwse man of vrouw zouden heel andere bron-
nen moeten worden geraadpleegd dan de hier gebruikte.51

Zoals ik hiervoor al even heb opgemerkt, was de aandacht voor geluk in de acht-
tiende eeuw niet aan grenzen gebonden. Om de inbedding in dat internationale de-
bat zichtbaar te maken heb ik ook vertalingen in het bronnencorpus opgenomen.De
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opvattingen zoals die in de Republiek vigeerden, blijven echter het uitgangspunt.
Buitenlandse teksten zijn daarom alleen bestudeerd als er Nederlandse vertalingen
van verschenen, of als zij door middel van recensies bij het Nederlandse publiek be-
kend konden zijn.Van het totaal aantal bronnen is 22% vertaald. In de loop van de
tijd trad er een verschuiving op van een overwicht van Franse en Engelse vertalin-
gen in de late zeventiende eeuw en eerste helft van de achttiende eeuw naar een
overwicht van Duitse vertalingen vanaf 1770. Binnen het hier bestudeerde bronnen-
corpus nam het aantal vertalingen in de tweede helft van de achttiende eeuw overi-
gens af en werd het aandeel van oorspronkelijk Nederlandse werken groter. Het hier
geschetste beeld wordt iets anders als ik niet alleen kijk naar vertalingen, maar ook
naar indirecte buitenlandse invloed via recensies. Dan stijgt de totale invloed van het
buitenland op mijn bronnencorpus van 22% tot circa 31%. Ook daarin valt vanaf
1770 een afnemende invloed vanuit Frankrijk en Engeland en een toenemende in-
vloed vanuit Duitsland waar te nemen.

Nu ik het bronnencorpus in grote lijnen heb omschreven, wordt het tijd meer in
detail te kijken hoe het is opgebouwd.Allereerst heb ik via de hierboven beschreven
bibliografische wegen 43 geluksverhandelingen verzameld.Een groot aantal bronnen
vond ik in tijdschriften en spectators. Deze leverden 303 tijdschriftartikelen, 269
spectatoriale vertogen en 264 recensies op.Deze bronnen geven enig zicht op de ver-
breding van het publiek, een ontwikkeling die we vanaf het einde van de zeventien-
de eeuw kunnen waarnemen. Daarnaast verzamelde ik verhandelingen waarin geluk
weliswaar een belangrijke rol speelt, maar waarin het niet het hoofdonderwerp
vormt, zoals bijvoorbeeld verhandelingen over huwelijk, vriendschap, huiselijkheid
of zedenkunde. Deze selectie maakte ik op basis van de titels, terwijl ik mij er door
autopsie van vergewiste dat geluk inderdaad een rol speelde. Deze exercitie leverde
in totaal 151 verhandelingen op. In het bronnencorpus heb ik tevens 142 genoot-
schapsverhandelingen opgenomen.Om zicht te krijgen op de houding van het chris-
tendom ten aanzien van aards geluk, heb ik ten slotte 54 prekenbundels aan het cor-
pus toegevoegd.

Behalve de hierboven genoemde bronnen, die zicht geven op de reflectie over ge-
luk, werden ook bronnen verzameld die zicht geven op de verbeelding en de erva-
ring van geluk. Daartoe nam ik 33 egodocumenten in het corpus op en 147 literaire
bronnen waaronder gedichten, leerdichten, genootschapspoëzie en toneelstukken.
Kon ik op het niveau van de reflectie over geluk nog enigszins naar volledigheid stre-
ven (en ongetwijfeld heb ik ook hier nog veel gemist), op het niveau van de ver-
beelding en de ervaring van geluk was dit niet mogelijk. De egodocumenten en li-
teraire bronnen heb ik opgenomen om kleur en diepte te geven aan de geschiedenis
van de reflectie over het geluk. Die reflectie vormt het hoofdonderwerp van deze
studie.
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Methode

De door mij gehanteerde methode komt neer op een uitgebreide lijst vragen aan de
bronnen die ik heb neergelegd in het als bijlage I opgenomen onderzoeksmodel.
Hierin staan drie soorten vragen: vragen over het functioneren van de tekst, vragen
die betrekking hebben op de inhoud en de structuur van de verzamelde teksten en
vragen die betrekking hebben op de in dit onderzoek gehanteerde hypotheses. Al-
gemeen uitgangspunt is daarbij de door de begripsgeschiedenis gehanteerde hypo-
these dat de periode 1750-1850 een zogenoemde Sattelzeit was, dat wil zeggen een
tijdvak waarin tal van begrippen moderniseerden.52 Daarnaast heb ik het aan Quen-
tin Skinner ontleende inzicht in gedachte gehouden dat het geluksidee niet een zich
autonoom ontwikkelende grootheid is, waarbij de auteurs als het ware met voorbe-
dachte rade een vooropgesteld doel nastreven.Zo’n boven de auteurs uitstijgend doel
bestaat uiteraard niet. Het waren individuele schrijvers in individuele teksten die te-
zamen stukje bij beetje bouwstenen leverden voor latere auteurs.

De antwoorden op de vragen uit het onderzoeksmodel, die bijvoorbeeld betrek-
king hebben op genre, publiek, auteur of doel van de tekst en op inhoudelijke zaken
als deugd, godsdienst, tevredenheid, wetenschap, of maatschappelijke en persoonlijke
aspecten van geluk, heb ik middels trefwoorden ingevoerd in een database waarin
ook mijn bronnen waren ingevoerd. Hierdoor was het relatief eenvoudig om veran-
deringen in het geluksdenken te traceren. Zo kon bijvoorbeeld door middel van de
toegekende trefwoorden worden nagegaan wanneer een bepaalde notie,bijvoorbeeld
huiselijkheid, in mijn bronnen opdook. Ook kon ik op deze manier de conjunctuur
van onderwerpen als deugd, tevredenheid, maar ook liefde, huwelijk en vriendschap
reconstrueren. Op deze wijze was het mogelijk optredende verschuivingen op het
spoor te komen. Inhoudelijke vergelijking van de teksten stelde mij in staat na te gaan
in hoeverre zij afweken van andere teksten over hetzelfde onderwerp en de databa-
se maakte het mogelijk vast te stellen of dit slechts een geïsoleerd geval betrof of dat
deze inhoudelijke afwijking vaker plaats vond. In het laatste geval ging ik ervan uit
dat er sprake was van een daadwerkelijke verandering. In de verschillende hoofd-
stukken zal ik meer in detail op die veranderingen ingaan. Hier gaat het er slechts
om de lezer inzicht te geven in de wijze waarop ik deze veranderingen in mijn on-
derzoek traceerde.

Het begrip geluk

Alvorens aan te geven hoe deze studie is opgebouwd, dien ik nog een enkel woord
te zeggen over de betekenis van het begrip geluk. Een praktisch uitgangspunt daar-
bij is de betekenis die een hedendaags woordenboek als het Groot woordenboek der Ne-
derlandse Taal van Van Dale van dit begrip geeft.Van Dale geeft de volgende vier be-
tekenissen:
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1. Fortuin in de zin van gunstige loop van omstandigheden.
2. De aangename toestand waarin men al zijn (aardse) wensen en verlangens be-

vredigd ziet.
3. Gunstig toeval, begunstigende omstandigheid.
4. Het behaaglijk gevoel van degene die al zijn (aardse) wensen bevredigd ziet, en

zich verheugt over de hem ten deel gevallen zegen.Toestand van vervuldheid.

Wie een begrip als geluk historisch gaat onderzoeken, zal er echter op bedacht moe-
ten zijn dat de betekenissen in de loop van de tijd veranderden. Om die veranderin-
gen op het spoor te komen heb ik 56 woordenboeken onderzocht uit de periode
1546 tot 1995.53 Zo’n woordenboekenonderzoek maakt een vast onderdeel uit van
de methode van de Duitse Begriffsgeschichte. De resultaten ervan binnen de Neder-
landse context blijven echter noodzakelijkerwijs enigszins beperkt, omdat woorden-
boeken hier tot ver in de achttiende eeuw meestal meertalig waren en alleen een
korte woordbetekenis gaven. Enkele observaties zijn echter wel te maken.

Waar Van Dale vier betekenissen geeft, daar beperken de oudere woordenboeken
zich meestal tot het duo Fortuna en Felicitas, waarbij de eerste slaat op een gunstig lot
en de tweede in de richting gaat van de toestand van vervuldheid die Van Dale als
vierde betekenis geeft.

Verder valt op dat er in de oudere woordenboeken een betekenis voorkomt die
bij Van Dale niet terug te vinden is. Die verdwenen betekenis is die van geluk als on-
gunstig lot. De samenstellers van die oudere woordenboeken maakten daarom soms
een onderscheid tussen geluk en goed geluk. In de zestiende eeuw kwam deze beteke-
nis regelmatig in de onderzochte woordenboeken voor.54 Ook in de eerste helft van
de zeventiende eeuw komen we haar nog regelmatig tegen. Na 1651 verdween zij
echter bijna volledig en trof ik deze betekenis nog slechts aan in een woordenboek
uit 1675.55 In de achttiende eeuw was zij volledig verdwenen. In 1966 dook zij
vreemd genoeg weer even op in het Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal
van M.J. Koenen en J. Endepols. Nu echter wel met de vermelding dat deze beteke-
nis verouderd is.Het verdwijnen ervan kan wellicht in verband worden gebracht met
het feit dat auteurs geluk vanaf omstreeks het midden van de zeventiende eeuw
steeds vaker zagen als iets waarop de mens zelf grip had en dat noch van Gods gena-
de afhankelijk was noch van fortuin of noodlot.

Opmerkelijk is verder dat het woord gelukzaligheid, dat nu veelal de associatie op-
roept met het hiernamaals, tot ver in de achttiende eeuw ook werd gebruikt in de
betekenis van aards geluk. De betekenissen hemels geluk en aards geluk kwamen
vaak naast elkaar voor. Vanaf het begin van de negentiende eeuw sloeg het woord 
gelukzaligheid meestal alleen nog op hemelse gelukzaligheid.

Ten slotte kan ik er nog op wijzen dat de geluksauteurs in de achttiende eeuw
naast de woorden geluk en gelukzaligheid ook woorden als genoegen, het ware vergenoe-
gen, vergenoegdheid en ware vergenoegdheid als aanduiding van aards geluk gebruikten.
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Opzet van deze studie

Na dit inleidende hoofdstuk, volgt in hoofdstuk 2 een uiteenzetting over de belang-
rijkste drijvende krachten achter het ontstaan van het verlichte geluksdenken. Bij
wijze van hypothese zal ik betogen dat het een combinatie van veranderingen in zo-
wel de materiële, de intellectuele als de communicatiecultuur was, die invloed uit-
oefende op zowel de opkomst van het verlichte geluksdenken rond 1650 als op de
toenemende aandacht voor dit onderwerp gedurende de achttiende eeuw. Daarnaast
ga ik in op de vraag wie de schrijvers over geluk waren, tot welk publiek zij zich met
hun overdenkingen richtten en welk doel zij daar mee beoogden.Tezamen met dit
inleidende hoofdstuk vormt het tweede hoofdstuk het voorwerk dat aan de eigen-
lijke studie voorafgaat.

In die studie kan de lezer een breed overzicht verwachten van het geluksdebat in de
Republiek tussen 1658 en 1835. Ik heb met dit boek een eerste verkenning willen ge-
ven, waarin ik de hoofdlijnen van dat debat en de ontwikkelingen daarbinnen traceer.

In het eerste deel van deze studie ga ik in op de bestaande tradities binnen het ge-
luksdenken. Geluk was geen nieuw onderwerp in de achttiende eeuw en schrijvers
en filosofen konden teruggrijpen op zowel de klassieke als de christelijke traditie.
Binnen die tradities vonden wel de nodige veranderingen plaats. Zo groeide de van
oorsprong klassieke opvatting dat geluk in deugd is gelegen tussen 1750 en 1780 uit
tot de meest dominante geluksopvatting en raakte nauw verbonden met de verlich-
te belangstelling voor de menselijke samenleving. Op deze ontwikkelingen zal ik in
hoofdstuk 3 ingaan. Ook binnen de christelijke traditie vonden de nodige verande-
ringen plaats. Zo zagen steeds meer auteurs de christelijke godsdienst als een middel
om ons ook hier op aarde gelukkig te maken. Op die christelijke traditie en de ont-
wikkelingen daarbinnen zal ik in het vierde hoofdstuk ingaan. In het vijfde hoofd-
stuk richt de aandacht zich op het begrip tevredenheid. Deze veelvoorkomende ge-
luksopvatting had haar wortels in zowel de klassieke als de christelijke traditie en be-
gon vanaf 1780 de opvatting dat geluk in deugd is gelegen als meest dominante ge-
luksopvatting te vervangen.

Alleen al uit de dubbele bron van het tevredenheidsdenken blijkt dat we ons de
christelijke en klassieke traditie niet als strikt gescheiden moeten voorstellen.Het on-
derscheiden van die tradities doet de historische werkelijkheid uiteraard geweld aan
en dient in deze studie slechts een analytisch doel. In het besluit van deze studie zal
ik proberen de verschillende tradities samen te voegen tot een synthese, waarbij ik
het achttiende-eeuwse geluksdenken als een samenhangend fenomeen zal proberen
te duiden. De indeling in tradities heeft verder als gevolg dat de volgorde waarin be-
paalde zaken besproken worden niet altijd overeenkomt met de chronologische ont-
wikkelingen. Zo had de toenemende aandacht voor het begrip burgermaatschappij,
waarop ik in hoofdstuk 7 inga, invloed op ontwikkelingen binnen zowel de klassie-
ke als de christelijke traditie, die ik al in de hoofdstukken 3 en 4 bespreek. Dit pro-
bleem wordt ondervangen door, daar waar nodig, vooruit te wijzen naar latere
hoofdstukken.
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Achttiende-eeuwers voegden aan het denken over geluk ook nieuwe elementen
toe. Deze vernieuwingen zal ik in het tweede deel van deze studie bespreken. Ken-
merkend voor die vernieuwingen was onder andere het geloof in een wetenschap
van het geluk. Schrijvers over geluk geloofden vaak – naar analogie met de natuur-
wetenschappen – in menselijk gedrag wetmatigheden te kunnen ontdekken. Had
men die eenmaal ontdekt, dan stond niets een gelukkig leven op aarde meer in de
weg, zo geloofden zij. De wetenschap van het geluk zal in hoofdstuk 6 aan de orde
komen. Nieuw was ook de toenemende aandacht voor de maatschappelijke en de
persoonlijke aspecten van geluk. Deze zullen in de hoofdstukken 7 en 8 worden be-
handeld. Die maatschappelijke en persoonlijke aspecten (die nauw met elkaar sa-
menhangen) begonnen vanaf 1780 een steeds nadrukkelijker plaats binnen het den-
ken over geluk in te nemen. Het was in deze jaren dat zich een modernere geluks-
opvatting begon af te tekenen, waarin persoonlijke aspecten een belangrijkere rol
gingen spelen. Met haar obsessie voor geluk had de achttiende eeuw de basis gelegd
voor dit moderne geluksdenken.56
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Hoofdstuk 2

Achtergronden, auteurs en publiek

Deze beoefening alverders der wysgeerige kundigheden en uitbreiding der verlichting in
ons werelddeel,waarop de achttiende eeuw roem draagt,hoe geschikt werd dezelve niet be-
vonden tot vermeerdering van het geluk, de vreugde en welvaart des gezelligen levens.

Jan Brouwer, Verhandeling over de vraag betreffende het kenmerkende der achttiende eeuw1

Inleiding

Filosofen, predikanten, hoogleraren en andere geletterden begonnen dus vanaf on-
geveer het midden van de zeventiende eeuw in zowel de Republiek als daarbuiten
hun opvattingen over geluk op te schrijven. In dit hoofdstuk zal ik eerst een korte
inleiding geven over de voornaamste krachten die deze belangstelling veroorzaakten.
Krachten die tevens de motor vormden achter de toenemende interesse die we in de
tweede helft van de achttiende eeuw voor aards geluk kunnen waarnemen.Daarnaast
zal ik in dit hoofdstuk een groepsportret schetsen van de geluksauteurs. Daarbij ko-
men vragen aan de orde als: wie waren zij? Wat voor beroep oefenden zij uit? Tot
welke sociale klasse behoorden zij? Wat beoogden zij met hun werken over geluk?
En tot welk publiek richtten zij zich? De beschouwingen in dit hoofdstuk hebben
een inleidend karakter en zijn bedoeld als achtergrond waartegen de geschiedenis
van het geluk kan worden gezien.

Veranderingen in de materiële, de intellectuele en de
communicatiecultuur

Eén van de meest intrigerende vragen in de geschiedenis van het geluk is de waar-
omvraag.Waaróm begon men eigenlijk geïnteresseerd te raken in het vraagstuk van
het aardse geluk? En wat was de motor achter de toenemende belangstelling voor
geluk in de hier bestudeerde lange achttiende eeuw? Een eenduidig antwoord op die
vraag is niet mogelijk. Oorzaak en gevolg zijn in de geschiedenis van het geluk on-
mogelijk precies aan te geven.Als bepaalde geluksopvattingen al een relatie hadden
met de politieke en sociale context waarin ze oorspronkelijk ontstonden (en zo’n re-
latie was er vaak uiteraard wel) dan blijft het zicht erop meestal tamelijk beperkt. De
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teksten bieden vaak weinig concrete aanknopingspunten om zo’n relatie te kunnen
leggen. Bovendien wordt de blik erop menigmaal vertroebeld, doordat geluksideeën
die binnen een bepaalde context waren ontstaan, vaak vele jaren later in vertaling
weer konden opduiken in een heel andere context. De in het vorige hoofdstuk be-
sproken secundaire literatuur biedt wat verklaringen betreft ook weinig houvast.
Weliswaar maakte een eminente historicus als Roy Porter aannemelijk dat er een re-
latie was tussen het ontstaan van het geluksdenken en het toenemen van de mate-
riële welvaart, maar ook bij hem vinden we daarvoor geen echte bewijzen. Die zijn
mijns inziens ook moeilijk te geven.Wel wil ik bij wijze van hypothese benadruk-
ken dat de belangstelling voor geluk het gevolg was van een ingewikkeld samenspel
van onderling nauw samenhangende veranderingen in zowel de materiële, de intel-
lectuele als de communicatiecultuur.

Veranderingen in de materiële cultuur

Het dagelijks leven in Europa en de Amerikaanse koloniën was vanaf de zeventien-
de eeuw langzamerhand rijker, luxer en aangenamer geworden.De beginnende con-
sumptiemaatschappij bracht een grotere groep mensen welvaart en financiële mid-
delen, waarmee men vervolgens een grotere verscheidenheid aan luxegoederen ging
aanschaffen, die tot die tijd alleen voor een kleine elite beschikbaar was geweest.2

Men begon zich met die goederen, zoals schilderijen, huisraad, porselein, kleding en
dergelijke, te omringen vanwege de luxe, het comfort en de status die ze gaven.

Daarnaast traden er vanaf ongeveer het midden van de achttiende eeuw verande-
ringen op in de materiële omgeving.Van cruciaal belang was de grotere zichtbaar-
heid van veranderingen in wetenschap en techniek. Engeland werd geconfronteerd
met de opkomst van de industriële samenleving. Deze bracht verbeteringen aan het
wegen- en waterwegennet en in de techniek van koetsen en electriceermachines.
Belangrijke uitvindingen waren de stoommachine en de luchtballon.Al deze tastba-
re getuigen in de materiële omgeving deden de verwachtingen voor de toekomst van
de maatschappij enorm toenemen. Nog niet bekend met de schaduwzijden van die
technologische samenleving, meenden velen dat die toekomstige maatschappij, met
mogelijk luchtreizen en uit zichzelf bewegende koetsen, ook gelukkig zou zijn.3

Op basis van boedelinventarissen hebben historici van de materiële cultuur ge-
constateerd dat er vanaf de zeventiende eeuw overal in de westerse wereld verande-
ringen in het consumptiepatroon begonnen op te treden. Of we nu kijken naar En-
geland of Frankrijk, Duitsland of de Amerikaanse koloniën, de consumptie veran-
derde niet alleen maar nam overal ook toe. In de zeventiende eeuw bracht vooral de
introductie van nieuwe genotmiddelen als thee, koffie, chocola en tabak en voor-
werpen als spiegels, klokken en horloges een verandering in het consumptiepatroon.
Verwarming en verlichting werden vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw en
in versterkte mate vanaf het begin van de negentiende eeuw steeds belangrijker,
evenals nieuwe meubels,woningtextiel en voorwerpen die verwijzen naar uitgebrei-
de maaltijden.4 Al deze veranderingen wijzen op het grotere belang dat achttiende-
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eeuwers gingen hechten aan zaken als sociabiliteit en huiselijkheid en laten tevens
zien dat het leven in Europa inderdaad comfortabeler begon te worden. Niet alleen
nam het aantal consumptiegoederen toe, maar ook raakten ze over steeds bredere la-
gen van de bevolking verspreid. Deze verspreiding van luxe goederen ging boven-
dien gepaard met het ontstaan van een beschaafdere levensstijl.5

Historici van de materiële cultuur zien die modernere commerciële samenleving
vooral een hoge vlucht nemen in het achttiende-eeuwse Engeland. Echter, diezelf-
de historici wijzen er ook op dat die Engelse consumptiemaatschappij al een voor-
loper vond in de zeventiende-eeuwse Nederlandse Republiek.Een voorwaarde voor
het ontstaan van die commerciële samenleving was de aanwezigheid van een wereld-
omspannend stedelijk netwerk, dat al in de middeleeuwen was ontstaan en vanaf
1500 steeds hechter was geworden.6

In zowel Engeland als Frankrijk was de periode 1740-1780 een tijdperk van gro-
te economische bloei.7 Ook in de Republiek nam in deze periode de weelde toe.
Weliswaar was er in economisch opzicht sprake van een relatieve achteruitgang ten
opzichte van landen als Engeland en Frankrijk, maar de Republiek bleef tot ver in
de achttiende eeuw een florerende handelsnatie.Vooral op het gebied van financiële
dienstverlening en de handel in koloniale waren was er ook na 1750 nog sprake van
groei. Pas vanaf 1780 kunnen we spreken van een werkelijke achteruitgang.8 Zelfs in
een stad in verval als Delft nam de consumptie in de loop van de achttiende eeuw
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Afb. 2 De beurs in Amsterdam. De bloeiende handel in de zeventiende eeuw vormde één
van de krachten achter het opkomen van het geluksdenken rond 1650.
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toe.Thera Wijsenbeek-Olthuis trok hieruit de conclusie dat sociale en sociaal-cultu-
rele veranderingsprocessen “zich betrekkelijk autonoom voltrekken, onafhankelijk
van de economie.”9 Het was in de florerende jaren tussen 1740 en 1780 dat het ge-
luksdenken zowel in Frankrijk als in de Republiek zijn grootste bloeiperiode door-
maakte.10 Het dagelijks leven was door de grotere luxe niet alleen veel comfortabe-
ler geworden, die luxe gaf ook aanleiding tot nieuwe behoeftes en deed de ver-
wachtingen van het aardse leven aanmerkelijk toenemen.Zo vormde de grotere luxe
van het dagelijks leven in de loop van de achttiende eeuw een drijvende kracht ach-
ter het geluksdenken.

Hoewel veel tijdgenoten hun zorg uitspraken over de grotere weelde, zagen som-
migen daarin juist een reden om hun eigen eeuw als gelukkiger te beschouwen dan
de voorgaande eeuwen.11 Zo schreef een anonieme auteur op 27 maart 1780 in het
tijdschrift De Borger:

Men vergelyke de naauwe,donkere, kromme straaten der oude steden,met de lugtige, bree-
de en lichte straaten in de nieuwe uitleggingen der hedendaagse steden. Men stelle de be-
dompte, duistere vertrekken der oude huizen, de vensterbanken, die byna een’ manshoogte
boven den grond staan, de kleine kruisraamen, tegens de lugtige kamers, en de groote
schuifraamen, welken de vertrekken van den tegenwoordigen tyd licht en vrolyk maaken. 12

‘Pragt en weelde’ waren volgens de Borger niet alleen veel verfijnder geworden, maar
ook over veel meer mensen verspreid geraakt. Hoe negatief sommigen ook over die
weelde mochten oordelen, de Borger trok hier uit “een vleyend besluyt voor het ge-
luk dezer eeuw.”13

Naast kunsten en wetenschappen speelde volgens de Borger ook de handel een be-
langrijke rol in het gelukkiger worden van Europa.“De koophandel”,zo meende hij,

heeft sedert twee eeuwen de gedaante van Europa veranderd; voorheen bezaten genoeg-
zaam alleen de edellieden landgoederen, en buiten landgoederen waren ‘er geene rykdom-
men.Thans zyn de kooplieden in vermogende edellieden geworden. Het getal der ryken is
oneindig vermeerderd; en dit geeft aan veele duizenden, welken voorheen alleen van den
landadel hun bestaan moesten hebben, gelegenheid, om door middel van hunnen arbeid
den kost te winnen. 14

Volgens de Borger waren door vermeerdering van rijkdom en een algemenere ver-
spreiding ervan nu duizenden in staat om een goed leven te leiden tegen een enke-
ling in vroeger tijden.“Men oordeele nu”, zo vervolgde hij,“of het menschdom in
deze eeuw dan in de voorige eeuwen gelukkiger is.”15

In die grotere rijkdom en consumptie zagen velen waarschijnlijk inderdaad een
middel om op aarde gelukkig te kunnen worden. Het openbare debat over geluk
ontstond vermoedelijk deels als reactie op dit materiële geluksstreven. Schrijvers in
zowel de Republiek als daarbuiten voelden de behoefte dit streven in goede banen
te leiden. Zo raadde de bekende Engelse filosoof Anthony Ashley Cooper,Third earl
of Shaftesbury (1671-1713) de lezers van zijn in 1714 verschenen Charackteristicks in
antwoord op deze consumptiedrang het klassieke deugdideaal aan.16 Het werkelijke
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en op materiële grondslagen gevestigde geluksstreven ging gepaard met een discus-
sie erover. De reflectie op geluk kon op zijn beurt sturend zijn voor het geluksstre-
ven in de werkelijkheid.17 Een voorbeeld hiervan zijn de dagboeken van een jonge
vrouw als Magdalena van Schinne (1762-1840), of een adolescent als Alexander van
Goltstein (1784-1813), die beiden regelmatig in hun dagboeken meningen over ge-
luk verkondigden die direct overgenomen lijken te zijn uit een gemiddelde geluks-
verhandeling.18 Zo verbond Magdalena van Schinne, telg uit een enigszins verarm-
de regentenfamilie, het geluk in een dagboekaantekening van 23 juni 1792 met het
doen van je plicht.19 De uit een adellijke familie stammende Alexander van Goltstein,
die blijkens zijn dagboek veel in moralistische werken las, sprak op 26 augustus 1806
de hoop uit dat hij, evenals de titelheld van Salzmanns Ernst Haverveld, deugdzaam
en gelukkig zou worden.20

De veelvuldige afkeuringen die we in verhandelingen tegenkomen over het ge-
luk van de meeste mensen, ondersteunt de veronderstelling dat zij een reactie waren
op een geluksstreven in de werkelijkheid.Veel verhandelingen beginnen met een
jammerklacht over het geluk dat de meeste mensen najagen. Schrijvers merkten re-
gelmatig op dat de meeste mensen hun geluk alleen maar zoeken in rijkdom, eer en
wellust.21 De geluksscribenten zagen deze zaken meestal als een schijngeluk. Zo
schreef de predikant Kaspar Brandt (1653-1696):“Aen den uiterlijken schijn zich ver-
gapende noemt ze gelukkig/ welken de windt der tijdelijke voorspoet in het zeil 
waeit/ die rijk/ magtig/ hoog verheven en gezegent zijn naer de werelt.” 22

Tegenover het gewaande geluk van pracht en praal stelden dergelijke auteurs een
geluk dat is gelegen in een toestand van rust,het liefst genoten in een natuurlijke om-
geving. Dat deed bijvoorbeeld de bekende Spectator van Addison en Steele. Het 11e
vertoog, dat Pieter le Clercq (1692-1759) in 1731 in het Nederlands vertaalde, stelt
het ware en valse geluk als volgt tegenover elkaar:

De waare gelukzaligheid is een vyandin van alle pracht en praal, en zy schept haar vermaak
in de stilte; men kan zeggen, dat zy niet min uit het genot van zich zelven ontstaat, als uit
de vriendschap, en ommegang van een klein aantal uitgekipte menschen. Zy bemint de
lommer en de eenzaamheid, zy verkeerd omtrent bosschen, velden en fonteinen; met een
Woord, alles wat zy van nooden heeft, vindt zy in haar zelve, zoo dat de meenigte van oog-
getuigen of toekijkers, haar niets kan byzetten.
De gewaande gelukzaligheid schept in tegendeel haar vermaak in de meenigte der men-
schen, en in de oogen van al de waereld op zich te trekken.Weinig voldaan van de toejui-
chingen,die zy haar zelve kan mededeelen,zoekt zy slechts verwondering in anderen te ver-
wekken. Zy bloeit in de hoven en in de paleizen, in ’t midden der tooneelen, en in talrijke
vergaderplaatzen, en zy verdwynt zoo draa ‘er geene oogen meer zyn, om haar te aan-
schouwen.23

Egbert Buys meent in zijn Vertoog over het leven en daaden der menschen (1764) dat “de
Gelukzaligheid die in deeze Waereld meest gezogt word bestaat in de Rykdom.”24

En het tijdschrift De Mensch schreef omstreeks 1778 dat de meeste mensen zo bekla-
genswaardig zijn “dat zy alle hunne gedachten enkel en alleen op de tydelyke goe-
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deren en de ydele vermaaken vestigen.”25 Ook het nutslid Jacob Hendrik Floh (1758-
1830) meende in 1793 dat de meeste mensen zich door uiterlijke schijn laten misleiden:

Zij die pragtige huizen bewoonen, die kostelijke kleederen draagen, die tot hun noodig be-
staan geen handwerk behoeven te doen, en met hunne handen voor de kost niet behoeven
te werken, maar, gelijk men spreekt, een lui en lekker leven kunnen leiden, dezen zijn het,
die meermalen voor gelukkige menschen worden gehouden, terwijl men de zodanige, die
met hunne handen de kost moeten zoeken te verdienen, en om het noodige onderhoud des
levens vlijtig moeten werken, ongelukkigen noemt.26

Uit deze afkeurende opmerkingen over het geluk van de meeste mensen, doemt een
beeld op van een samenleving waarin iedereen vermaak najaagt, bezig is met geld te
verdienen, zijn tijd verdoet met het bezoek aan drukbezochte vermaakscentra en
waarin men veel belang hecht aan zaken als mooie huizen, fraaie kleren en het lei-
den van een lui en lekker leven. Hoewel de moralisten hun zedenschets van de con-
temporaine samenleving waarschijnlijk omwille van het opvoedkundige doel enigs-
zins zwaar zullen hebben aangezet, was er, zoals het onderzoek van boedelinventa-
rissen heeft laten zien, ook daadwerkelijk sprake van een toenemende consumptie.
Het lijkt dan ook niet al te gewaagd te veronderstellen dat de geluksdiscussie inder-
daad deels een reactie was op deze grotere weelde.

We komen in de tweede helft van de achttiende eeuw echter ook steeds vaker po-
sitievere waarderingen van de aardse goederen tegen. Zo schreef de Harderwijkse
hoogleraar Bernardus Nieuhoff (1747-1831) in 1780 in zijn Redevoering over ’t regt ge-
bruik der geluksgoederen:“de goederen van dit geluk, hoe wankelbaar ook en voorbij-
gaande,moeten niet versmaad,maar wysselyk gebruikt worden”.27 Het verval van de
Republiek na 1780 en de groeiende groep behoeftigen die begon te ontstaan, deden
sommige auteurs erkennen dat het najagen van rijkdommen een legitieme manier
kon zijn om aan die behoeftigheid te ontsnappen. Zo richtte Joachim Fredrik Mul-
ler zich op 14 augustus 1792 tot de algemene vergadering van de Maatschappij tot
Nut van ’t Algemeen met de woorden:

De algemeene wensch naa rijkdom,dien wij onder den geringen en behoeftige burgerstand
zo algemeen hooren uitboezemen, heeft geen uitzicht, om daardoor een aanzienlijke rol
voor de waereld te kunnen speelen, maar bedoelt alleen, om zich de noodzaaklijkste be-
hoeften des levens, waaraan bij hem maar alte dikwijls gebrek is, te verzorgen, benevens ee-
nige gerieflijkheden, die hij, onder zijne klasse van menschen, heeft zien gebruiken, en het
nut of gemak daarvan leeren kennen.28

De grotere rijkdom zorgde er niet alleen voor dat achttiende-eeuwers hun aardse be-
staan comfortabeler konden maken. In de loop van de achttiende eeuw namen de
mogelijkheden om vooruit te komen in de wereld, de mogelijkheden om ‘carrière’
te maken, overal in Europa sterk toe.Als sociale stijger was de bekende verlichtings-
filosoof Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), wiens vader ambachtsman was, slechts
één voorbeeld van een type dat veel vaker voorkwam.29 De economische expansie
en de doorbraak van het verlichtingsdenken tussen ongeveer 1740 en 1780 gingen
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gepaard met een in vele lagen van de standenmaatschappij verbreide stijgingsambi-
tie. Zo nam bijvoorbeeld het aantal rechtenstudenten in Frankrijk tussen 1750 en
1780 sterk toe.30 Achttiende-eeuwers zagen een rechtenstudie als een goede ingang
tot de hogere kringen. Er was echter niet voor iedereen een plek, zodat er een over-
schot ontstond aan rechtsgeleerden die vaak een marginaal bestaan leidden. Hetzelf-
de gebeurde onder literatoren, wat leidde tot het ontstaan van wat de historicus Ro-
bert Darnton een literaire onderwereld heeft genoemd.31 Hoewel de stijgingsambi-
tie dus zeker niet altijd kon worden waargemaakt, zal ook dit maatschappelijke ver-
schijnsel ertoe hebben bijgedragen dat de verwachtingen van het aardse leven en de
mogelijkheden daarin voor zichzelf geluk te kunnen verwezenlijken, toenamen.

Veranderingen in de intellectuele cultuur

De hierboven besproken veranderingen in de materiële cultuur, vormden slechts één
van de voorwaarden voor de ‘opkomst’ van het verlichte geluksdenken. Dat zou
nooit zijn ontstaan als niet tegelijkertijd veranderingen in de intellectuele cultuur
hadden plaats gevonden. Die intellectuele veranderingen van rond het midden van
de zeventiende eeuw bouwden voort op ontwikkelingen die al langer dan een eeuw
bezig waren. Zo hadden bijvoorbeeld de ontdekking van de nieuwe wereld in 1492
en de herontdekking van het klassieke gedachtegoed aanleiding gegeven tot relati-
vering op velerlei gebied. Daar kwam nog bij dat er door de Reformatie in heel Eu-
ropa een sceptische crisis was ontstaan, waarbij de vraag urgent was geworden wat
waar is inzake religie.Die sceptische houding breidde zich al spoedig uit naar het ge-
bied van de wetenschap. In dit sceptische en relativerende klimaat ontstond in de zes-
tiende eeuw behoefte aan een zedenleer die los staat van de godsdienst.32 In die ge-
seculariseerde zedenleer speelde het geluk, zoals we in het volgende hoofdstuk zul-
len zien, een belangrijke rol. Ook in de Republiek zien we die behoefte aan een se-
culiere moraal al vroeg opkomen bij schrijvers als de neostoïcijn Justus Lipsius (1547-
1606) met zijn De Constantia uit 1584 of Dirk Volkertszn Coornhert (1522-1590) met
zijn Zedenkunst uit 1587, waarmee deze overigens de eerste ethica in de volkstaal
schreef.33 Deze schrijvers sprongen als het ware in het morele vacuüm dat er door
het loslaten van het oude geloof was ontstaan.34

Naast behoefte aan een nieuwe zedenleer ontstond er ook behoefte aan een nieu-
we wetenschap. Die nieuwe wetenschap, die vanaf het begin van de zeventiende
eeuw een bloeiperiode doormaakte die de geschiedenis zou ingaan als de ‘Weten-
schappelijke Revolutie’, vormde samen met een andere houding ten opzichte van
autoriteit, een toenemend geloof in vooruitgang, het geloof in de perfectibiliteit van
mens en maatschappij en een groter geloof in de mogelijkheden van de menselijke
rede, een stimulans achter het opkomende geluksdenken. Uitvindingen als de tele-
scoop en de microscoop hadden het blikveld van de westerse mens naar zowel het
oneindig grote als kleine enorm uitgebreid. Noviteiten als de thermometer, het slin-
geruurwerk, de luchtpomp en allerlei vindingen op het gebied van navigatie en
krijgskunst hadden het geloof in de menselijke mogelijkheden danig vergroot.35
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Die wetenschappelijke revolutie ging gepaard met veranderingen in de filosofie.
Vanaf het begin van de zeventiende eeuw valt een vernieuwingsdrang te constate-
ren, die alleen al tot uiting komt in titels als Astronomia Nova van Johann Keppler
(1571-1630) uit 1609,Novum Organon van Francis Bacon (1561-1626) uit 1620 en New
Atlantis uit 1627 eveneens van Bacon, terwijl ook de ‘Discorsi’ van Gallileo Galilei
(1564-1642) uit 1638 een ‘nieuwe wetenschap’ beloofden.36 Die vernieuwingsdrang
kwam voort uit het grote vertrouwen dat wetenschappers begonnen te krijgen in
hun eigen kunnen. Recente ontdekkingen hadden het vertrouwen in het aristoteli-
sche wereldbeeld al vanaf de zestiende eeuw ondermijnd. De zogenaamde ‘nieuwe
filosofie’ van René Descartes (1596-1650), die in de loop van de eerste helft van de
zeventiende eeuw de ‘oude’ aristotelische filosofie begon te verdringen, bouwde
voort op een vernieuwingsdrang die we al ten minste vanaf het begin van de zeven-
tiende eeuw kunnen waarnemen.37

Al die veranderingen, die enerzijds het gevoel van onzekerheid van veel mensen
deed toenemen38, vergrootten anderzijds het geloof in wat de mens op aarde ver-
mocht. Naar de beroemde woorden van Paul Hazard, vond er een ware ‘crise de la
conscience’ plaats, die het begin van de moderne wereld markeert.39 Daar waar Ha-
zard het begin van die ‘crisis’ rond 1680 dateert, daar meent de Engelse historicus Jo-
nathan Israel dat het begin van die ‘crisis’ al rond 1650 moet worden geplaatst. Hij
bedeelt daarbij terecht een grote rol toe aan filosofieën als het cartesianisme en het
spinozisme.40

Deze veranderingen gingen gepaard met een andere houding ten aanzien van au-
toriteit van zowel christelijke als klassieke zijde. De bevindingen van de wetenschap-
pen stonden op gespannen voet met bepaalde geopenbaarde waarheden van het
christendom, zoals bijvoorbeeld het geloof in de duivel of in wonderen.Ook de gro-
tere kennis van de werking van het universum en in het bijzonder het heliocentris-
tische wereldbeeld van Copernicus waren niet in overeenstemming met wat daar-
over in de bijbel te vinden is.41 Schrijvers en wetenschappers kregen steeds meer ver-
trouwen in de eigen rede en zij meenden dat ook de godsdienst aan de regels der
rede zou moeten voldoen. Het streven naar een redelijke godsdienst werd vanaf de
late zeventiende eeuw een belangrijk kenmerk van het verlichte christendom.

Ook het denken en de cultuur van de klassieke oudheid kwamen onder vuur te
staan. Er woedde in de zeventiende eeuw een felle strijd tussen degenen die de klas-
sieken nog altijd superieur achtten en zij die meenden dat juist de modernen beter
waren.Die strijd zou de geschiedenis ingaan als de ‘Querelle des anciennes et des mo-
dernes’. David Spadafora omschrijft deze strijd als “a kind of intellectual Hundreds 
Years War.”42 Inderdaad zou de ‘Querelle’ vrijwel de hele achttiende eeuw doorgaan.
De felheid waarmee de strijd in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw in Frank-
rijk was gevoerd, zou echter in de achttiende eeuw verdwijnen. Het gekrakeel van de
zeventiende-eeuwers werd in de achttiende eeuw meer een beleefde conversatie tus-
sen geleerden.43 Voor het geluksdenken betekende het breken met autoriteiten dat
schrijvers over geluk niet langer uitsluitend naar het christendom en de klassieke oud-
heid keken voor inspiratie, maar ook naar de nieuwe filosofie en wetenschap.
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Het toenemende geloof in de perfectibiliteit van mens en maatschappij was, zoals
we in hoofdstuk 1 al zagen, eveneens essentieel voor opkomst en voortgang van het
geluksdenken. De Engelse filosoof John Locke wordt veelal beschouwd als de 
grondlegger van dat geloof.44 In zijn bekende Some thoughts concerning education (1693)
ziet Locke de mens immers als een onbeschreven blad, een tabula rasa, die nog 
volledig maakbaar is. Dit geloof in perfectibiliteit zou zich in de loop van de acht-
tiende eeuw, mede onder invloed van Locke, sterk uitbreiden en zou in belangrijke
mate het achttiende-eeuwse intellectuele leven bepalen.

Dit geloof in een maakbare mens en maatschappij was onlosmakelijk verbonden
met het geloof in vooruitgang. De geschiedenis van het vooruitgangsidee vertoont
grote overeenkomsten met die van het geluksidee. Ook dit idee zien we in de loop
van de zeventiende eeuw opkomen en evenals het geluksdenken heeft het zijn wor-
tels in zowel de klassieke als de christelijke traditie. Ook hier geldt dat de achttiende
eeuw voor een aantal vernieuwingen zorgde in de vorm van het perfectibiliteitsidee
en het toegenomen geloof in de mogelijkheid een gelukkiger samenleving te kun-
nen creëren. Het geluksidee kunnen we feitelijk beschouwen als onderdeel van dit
meer omvattende idee van vooruitgang.45

Tegen het einde van de achttiende eeuw begonnen verschillende auteurs ook
daadwerkelijk te geloven in de eeuw van het geluk te leven.We zagen dat hiervoor
al bij de Borger en we zien het rond 1800 weer bij schrijvers als de Duitser Christoph
Wilhelm Hufeland (1762-1836) en de Nederlander Jan Brouwer (1760-1838).Van de
eerstgenoemde verscheen in 1799 een boek in vertaling waarin hij als oorzaak van
het geluk de “toenemende kennis, groote ontdekkingen, en vooral de verlating van
alle, voor de menschheid schadelijke vooroordeelen” zag.46 Hierdoor was, aldus Hu-
feland, een klimaat ontstaan waarin het gemakkelijk was “iets tot algemeen welzijn
te ondernemen, en nut te stigten.”47 Het was feitelijk datgene wat wij in retrospec-
tief aanduiden als ‘de Verlichting’, dat volgens Hufeland een belangrijke rol had ge-
speeld in het gelukkiger worden van de Europese samenleving. Ook Jan Brouwer,
die in 1803 een verhandeling publiceerde over het kenmerkende van de achttiende
eeuw, was die mening toegedaan. Brouwer vond dat het de beoefening van ‘wysgee-
rige kundigheden’ en ‘uitbreiding der verlichting in ons werelddeel’ waren, die het
geluk, de vreugde en de welvaart van het maatschappelijke leven in de achttiende
eeuw hadden bevorderd.48 Hufeland en Brouwer werden er mede door dat toege-
nomen geluk toe aangezet hun opvattingen erover op te schrijven.

Veranderingen in de communicatiecultuur

Ook veranderingen in de communicatiecultuur speelden ten slotte een belangrijke
rol in de dynamiek van het geluksdenken. De basis voor die communicatiecultuur,
die gedragen werd door onder andere koffiehuizen, geleerdentijdschriften, specta-
tors, algemeen-culturele tijdschriften en genootschappen, was al lang voor de hier
onderzochte periode gelegd door de uitvinding van de boekdrukkunst. Hierdoor
was het immers mogelijk geworden om ideeën en opvattingen met veel meer men-
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sen te delen dan voorheen met handschriften het geval was geweest. De uitvinding
van de boekdrukkunst was de basis van wat historici een communicatiegemeenschap
hebben genoemd; een gemeenschap van ontwikkelde burgers die tezamen bepaalde
normen, waarden en opvattingen delen.49

De veranderingen in de communicatiecultuur bepaalden in belangrijke mate de
conjunctuur van het geluksdenken, zoals ik die in het vorige hoofdstuk heb bespro-
ken. In de loop van de zeventiende eeuw ontstond een ware République des lettres; een
internationale gemeenschap van geleerden en letterkundigen. Die geleerden, die el-
kaar vaak informeerden door middel van uitgebreide briefwisselingen en rondzend-
brieven, kregen door de in een stroomversnelling geraakte wetenschap behoefte aan
een structurelere manier van informatie-uitwisseling. Die behoefte deed tegen het
einde van de zeventiende eeuw tijdschriften ontstaan als de Nouvelles de la Republi-
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que des lettres en de Bibliotheque universelle et historique.Vanaf 1692 verscheen ook een
Nederlandstalig geleerdentijdschrift, namelijk de bekende Boekzaal van Pieter Rabus
(1660-1702).50 Deze periodieken maakten het mogelijk ideeën over geluk, zoals ver-
schillende auteurs die vanaf het midden van de zeventiende eeuw hadden opge-
schreven, onder de aandacht van een veel breder publiek van geleerde en ontwik-
kelde burgers te brengen.

Met de opkomst van het spectatoriale tijdschrift trad vanaf het begin van de acht-
tiende eeuw opnieuw een verandering op in de communicatiecultuur.Richard Stee-
le (1672-1729) en Joseph Addison (1672-1719) introduceerden dit nieuwe genre met
groot succes in Engeland met de publicatie van hun Tatler en Spectator. Hoewel bei-
de tijdschriften in de jaren tussen 1709 en 1714 niet langer dan vijf jaar bestonden,
zouden het de meest gekopieerde tijdschriften van de eeuw worden.51 Spectators zijn
tijdschriften waarin een vaak anonieme beschouwer (die namen draagt als Spectator,
Opmerker, Denker of Philantrope) de zeden van de dag becommentarieert en zijn
lezers veelal de weg wil wijzen naar deugd en geluk.52

In de Republiek gaf de bekende journalist Justus van Effen (1684-1735) in 1711 als
eerste een – Franstalige – spectator uit onder de titel Le Misantrope. Enige jaren later
volgde Joan Duncan (1690-1753) het voorbeeld van Van Effen door als eerste een Ne-
derlandstalige spectator te publiceren getiteld De Mensch ontmaskert.Vanaf de jaren der-
tig van de achttiende eeuw verspreidde het spectatoriale tijdschrift zich steeds meer. In
de jaren dertig verschenen al dan niet uit het Engels vertaalde spectators als De Exami-
nator, De Spectator, of verezene Socrates, De Schertser en natuurlijk de bekende Hollandsche
spectator van Justus van Effen.Vooral vanaf 1760 nam de populariteit van het spectato-
riale tijdschrift sterk toe.Van de 269 spectatoriale vertogen die mijn bronnenmateriaal
telt,verschenen er 210 na 1760.De grootste bloeiperiode beleefde het spectatoriale ver-
toog in de jaren zestig en zeventig.Daarna zette een scherpe daling in en na 1800 raak-
te het spectatoriale tijdschrift volledig uit de mode en verschenen er geen spectators
meer.53 De spectatoriale tijdschriften leverden zo een aanzienlijke bijdrage aan de
bloeiperiode die het geluksdenken in de periode 1760-1780 doormaakte.54 Bijna de
helft van mijn bronnen uit deze periode was afkomstig uit spectatoriale tijdschriften.
Deze tijdschriften wisten een voor die tijd tamelijk groot publiek te bereiken. Zo
schreef de Denker op 26 december 1774 in het laatste nummer van zijn tijdschrift:“Een
paar duizend Lieden lazen het, ’s maandags morgen, onder het ontbijt: het leerde, het
stigtte, het vermaakte. Loon genoeg op mynen arbeid! – Dan dit heeft nu een einde”.

In potentie waren spectators dus een machtig middel om geluksopvattingen te
verspreiden.Toch vroegen sommige achttiende-eeuwers zich af wat nu eigenlijk het
effect was van dit soort blaadjes. In het laatste nummer van het Bataafsch musaeum
ging een anonieme auteur hierop in:

Maer worden de menschen wel wyzer en deugdzaamer door het leezen van zedenkundige
verhandelingen? Leert de ondervinding niet, dat de ondeugden en dwaasheden thans nog
even algemeen zyn, als voor de uitgaave van die menigvuldige spectatoriaale vertoogen waar-
mede ons vaderland byna overstroomd is?55

Achtergronden, auteurs en publiek 43

07038_h02  27-08-2007  15:06  Pagina 43



Hoewel de anonieme auteur dit een belangrijke tegenwerping vond, wilde hij toch
niet zo ver gaan spectators als nutteloos te beschouwen. Het bleef volgens hem nodig
lessen en vermaning te geven.Als men dat in korte, aangename vertogen deed,had het
ook meer effect dan lange en slaapverwekkende verhandelingen, zo meende hij.56

Naast geleerdentijdschriften en spectators, verscheen er in de loop van de acht-
tiende eeuw nog een nieuw type tijdschrift, namelijk het algemeen-culturele tijd-
schrift. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het in de jaren vijftig uitgegeven tijdschrift De
Berlynsche wysgeer. Ondanks de tamelijk spectatorachtige naam is dit blad geen spec-
tator. Het voldoet namelijk niet aan de kenmerken van spectators, zoals de aanwe-
zigheid van een spectatorfiguur, een wekelijkse verschijning en een omvang van
meestal 8 pagina’s. In De Berlynsche wysgeer verschenen lange geleerde verhandelin-
gen waarvan veel over geluk. Ook tijdschriften als de Vaderlandsche letteroefeningen en
de Nederlandsche bibliotheek zijn voorbeelden van het algemeen-culturele tijdschrift.
Naast recensies konden de lezers van deze bladen in een zogenoemd ‘mengelwerk’
verhandelingen over de meest uiteenlopende onderwerpen lezen. Daaronder waren
veel verhandelingen over geluk. Ook die algemeen-culturele tijdschriften vormden
zo een belangrijk vehikel voor de verspreiding van geluksopvattingen.

We moeten er overigens wel voor waken ons die achttiende-eeuwse tijdschriften
voor te stellen als de moderne tijdschriften zoals wij die kennen.Tijdschriften had-
den in de achttiende eeuw nog niet het efemere karakter dat veel hedendaagse bla-
den kenmerkt.Tijdschriften waren eigenlijk meer vergelijkbaar met tegenwoordige
seriewerken.57 Ze werden vaak ingebonden, jarenlang bewaard en soms nog vele ja-
ren later herdrukt of vertaald.58

Vanaf het midden van de achttiende eeuw werd er ook binnen genootschappen
steeds vaker over aards geluk gesproken en geschreven.59 In de Republiek beleefden
die genootschappen tussen 1750 en 1800 een ware bloeiperiode. Een belangrijk deel
van het culturele en letterkundige leven speelde zich dáár af. Men zou de achttien-
de eeuw dus niet alleen ‘de eeuw van het geluk’ kunnen noemen, maar gerust ook
(zoals sommige achttiende-eeuwers zelf al deden) de ‘eeuw der genootschappen’.60

In genootschappen als de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Concordia
et Libertate, Felix Meritis en de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werden keer
op keer voordrachten gehouden over aards geluk.Anders dan bij spectatoriale tijd-
schriften bleef dit middel ter verspreiding van geluksideeën ook na 1800 nog volop
in gebruik. Sterker nog, daar waar de aandacht voor geluk internationaal gezien na
1780 sterk begon af te nemen, en daar waar er in Nederland na 1800 ook een terug-
lopende aandacht voor geluk valt waar te nemen, daar nam de aandacht voor dit on-
derwerp binnen het genootschapswezen juist verder toe. Binnen genootschappen
was het eerste decennium van de negentiende eeuw zelfs de tijd waarin het geluks-
denken het meest populair was.61 Rond het midden van de zeventiende eeuw was
geluk vooral een onderwerp geweest voor filosofen en geleerden, maar in de loop
van de achttiende eeuw was een steeds breder publiek van ontwikkelde burgers zich
met dit onderwerp gaan bezighouden.Tegen het einde van de achttiende eeuw had
het onderwerp voor een Europese intellectuele elite veel van zijn aantrekkelijkheid
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verloren. Zij raakten er wellicht simpelweg op uitgekeken. Nu waren het meestal
ontwikkelde burgers die, zich het lot van de ‘gemene man’ aantrekkend, praktische
aanwijzingen wilden geven over de vraag hoe men het leven in huiselijke kring ge-
lukkiger kon maken. Die toenemende nadruk op huiselijkheid hing nauw samen
met wat George Gusdorf ‘de ontdekking van het ik’ heeft genoemd.62 Deze grotere
aandacht voor het ik in de tweede helft van de achttiende eeuw, had zeer nadrukke-
lijk een sociale kant die met name tot uiting komt in de groeiende aandacht voor
huiselijkheid.63 In het bevorderen van huiselijk geluk zagen genootschapsleden in
Nederland ook aan het begin van de negentiende eeuw nog altijd een belangrijke
taak voor zichzelf weggelegd.

De hierboven geschetste veranderingen in de communicatiecultuur bepaalden,
door het toegenomen aanbod, in hoge mate de conjunctuur van het geluksdenken.
Daarnaast vormden de nieuwe communicatiekanalen ook een actieve stimulans ach-
ter het geluksdenken, doordat ze bijdroegen aan de vorming van een nieuw publiek.
Dit nieuwe, beschaafde en ontwikkelde publiek, afkomstig uit het maatschappelijk
middenveld,was vanaf omstreeks 1760 steeds omvangrijker geworden.Voor dat nieu-
we publiek, voor die civil society, sloot het geluksidee aan bij hun wensen en verlan-
gens en was aards geluk een legitiem en nastrevenswaardig doel geworden.64
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Groepsportret met enkele dames. Nederlandse schrijvers over geluk 
1650-1835

We weten nu dat achttiende-eeuwers een grote belangstelling hadden voor aards ge-
luk en we hebben enig idee wat de motor achter deze aandacht was. Nu rijzen an-
dere vragen.Wie waren die talloze schrijvers over geluk? Tot welke sociale klasse be-
hoorden zij? Welk beroep oefenden zij uit? Tot welk publiek richtten zij zich en welk
doel beoogden ze daarbij? 

In dit onderzoek heb ik 469 auteurs kunnen identificeren uit zowel het buiten-
land als de Republiek.65 Daarnaast waren er nog 670 anonieme auteurs. In totaal
meer dan duizend mensen dus die zich actief bezighielden met aards geluk. Het
groepsportret blijft evenwel beperkt tot de met naam bekende auteurs.

Deze auteurs waren om te beginnen vrijwel allemaal man. Er bevonden zich
slechts 23 vrouwelijke auteurs onder hen. Zeven van hen schreven alleen egodocu-
menten en traden nooit met hun denkbeelden over geluk in de openbaarheid. On-
der de wel publicerende vrouwen komen we bekende namen tegen als Aagje Deken,
Betje Wolff, Elisabeth Maria Post en Petronella Moens. Deze kleine schrijfsterspo-
pulatie telde echter ook in vergetelheid geraakte vrouwen als Catharina Maria Doll
Egges, Fenna Mastenbroek en de weduwe Antoinette Kleyn Ockerse.

Deze vrouwen behoorden allemaal tot de kleine elite met een ontwikkelde lees-
cultuur. Maatschappelijk gezien waren ze veelal afkomstig uit de hogere midden-
klasse. Zo was Betje Wolff  (1738-1804) de dochter van een welgestelde koopman,
Petronella Moens (1762-1843) de dochter van een dominee en Catharina Maria Doll
Egges (1776-1835) de dochter van een boekhandelaar. Ook de mannelijke auteurs
behoorden veelal tot de hogere middenklasse.Verreweg het meest uitgeoefende be-
roep onder de schrijvers over geluk was dat van predikant. Maar liefst 245 van mijn
ruim 1600 bronnen zijn geschreven door predikanten. Een goede tweede plaats
wordt ingenomen door juristen (goed voor 104 teksten) en hoogleraren (goed voor
80 teksten). Deze kopgroep van drie beroepen wordt op flinke afstand gevolgd door
een peloton van kooplieden, theologen, advocaten en boekhandelaren.66

Een klein deel van de mannelijke auteurs was afkomstig uit de elite van regenten
en adel. Hiertoe behoorden bijvoorbeeld Rhijnvis Feith (1753-1825) die burgemees-
ter van Zwolle was, de edelman Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741-
1819), ook wel bekend als de heer van Wolfaartshuizen, en Cornelis van Lennep
(1751-1813) die schepen in Amsterdam was.67

Sommige beroepen suggereren een eenvoudiger afkomst. Zo was er een enkele
broodschrijver, zoals Jacob Campo Weijerman (1677-1747) en Lieve van Ollefen
(1749-1816), een timmerman als Hendrik van Raan (1751-na 1801), die tussen 1783
en 1801 een niet gepubliceerd dagboek bijhield, de plateelschilder Gerrit Paape
(1752-1803) en de filosofische boer Johannes Glover die in 1803 een artikel publi-
ceerde over de filosofie van Kant. Met dit kleine gezelschap hebben we het wat de
eenvoudigere beroepen betreft wel gehad. En ook deze mensen behoorden uitein-
delijk toch ook niet echt tot het ‘gemene’ of ‘grauwe’ volk.
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Eigenlijk een vrij deftig clubje dus, die schrijvers en enkele schrijfsters over geluk.
Het publiek waar zij zich vooral op richtten,was vergelijkbaar met dat van hun eigen
kringen.Wel valt er vanaf het midden van de zeventiende eeuw een zekere verbre-
ding van het publiek waar te nemen. Rond 1650 was de geluksdiscussie veelal een
zaak van geleerden en het publiek waar zij voor schreven, kan ook tot die geleer-
denwereld worden gerekend. Pas met het verschijnen van spectatoriale tijdschriften
werd een breder publiek van ontwikkelde burgers bediend. Slechts weinig teksten
richtten zich op het ‘gemeen’.Dat gebeurde overigens wel.Zo schreef Simon Oom-
ius in 1658 in zijn Opweckinge ende bestieringe dat hij in zijn werk een nederige stijl
gebruikte omdat zijn boek naar eigen zeggen bedoeld was ter stichting van de ‘een-
voudige’, “voor de welcke oock dese onderrechtinghen geschreven worden.”68 Te-
gen het einde van de achttiende eeuw werd wel meer voor dit eenvoudige publiek
geschreven.Vooral schrijvers van nutsverhandelingen richtten zich in het laatste de-
cennium van de achttiende eeuw nadrukkelijk op ‘den geringen Burger’,‘burgers en
landlieden’, de ‘zoo genaamden Gemeenen man’ of op ‘eenvouwigen en ongeoefen-
de verstanden’.69

Tot slot komen we toe aan de laatste vraag: welk doel beoogden de schrijvers over
geluk met hun geschriften? Meestal zagen de auteurs van geluksverhandelingen als
hun doel de inzichten over geluk een steviger, wetenschappelijk fundament te ge-
ven.Vanaf ongeveer het midden van de zeventiende eeuw begonnen zij langzamer-
hand te geloven in de mogelijkheid van een wetenschap van het geluk.Vaak meen-
den die verhandelaars dat je het geluk pas kon bereiken als je wist wat het was.Voor
de schrijvers van spectatoriale vertogen, tijdschriftartikelen, genootschapverhande-
lingen en leerdichten was het doel in de meeste gevallen van opvoedkundige aard.
Zoals hierboven al even is opgemerkt was het geluksdenken veelal een reactie op een
geluksstreven in de werkelijkheid. Dit geluksstreven diende in goede banen te wor-
den geleid. Dat opvoedkundige doel hing nauw samen met het geloof dat de mens
vervolmaakbaar is.Achter de tamelijk pessimistische kijk op de condition humaine die
veel geluksauteurs hadden, ging de optimistische opvatting schuil dat in die slechte
situatie verbetering mogelijk was. Een verbetering die geluksauteurs vooral in mo-
rele verbetering zochten.Ten slotte kan als belangrijk doel van veel van die geschrif-
ten over geluk het geluk zelf worden genoemd. Met hun werken meenden velen
daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan het geluk van hun lezers. Een en-
keling, zoals Johannes Petsch (1720-1795), noemde zelfs zijn eigen geluk als motiva-
tie.Voor Petsch was geluk gelegen in het hebben van een nuttige bezigheid. Schrij-
ven over geluk was voor hem zo’n bezigheid.70
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Hoofdstuk 3

Deugd alleen is gelukzaligheid:
geluk en de klassieke traditie

Virtue alone is happiness below

Pope, Essay on man1

Binnen het denken van de Griekse en Romeinse oudheid nam geluk een centrale
plaats in. Het is dan ook niet verwonderlijk dat schrijvers over geluk veelvuldig te-
ruggrepen op auteurs als Plato, Horatius en Aristoteles.Veel van de opvattingen die
achttiende-eeuwers over geluk verkondigden, hadden hun wortels in het werk van
deze klassieke auteurs.

Ook het in de achttiende eeuw zo veel bejubelde denkbeeld dat geluk in deugd
is gelegen, ging terug op de klassieke traditie. Dit geluksidee kon men onder andere
bij Aristoteles aantreffen. Zo schreef de Zeeuwse apotheker Cornelis van der Grijp
(1731-?) (zich verschuilend achter zijn initialen C.V.D.G.) in 1772 in een artikel in de
Vaderlandsche letteroefeningen:

Om deeze reden oordeelde ARISTOTELES,“Dat niemand immer regt kon gezegd worden
gelukkig te zyn,dan die in alle zyne bedryven werkte uit den zuiveren grond van ware Deugd;
welke de voornaamste steun en vastigheid is van een ieders Geluk; en waar op het welzijn van
eenen Staat moet gebouwd zyn, zal dezelve standvastig en onbewegelyk blyven.” 2

Het was echter vooral via klassieke filosofieën als het stoïcisme en het epicurisme dat
achttiende-eeuwers met deze geluksopvatting konden kennismaken.3 Wel lagen de
accenten bij beide filosofieën anders.Het verschil tussen stoïcisme en epicurisme za-
gen achttiende-eeuwers vaak als volgt. De stoïcijnen stelden zij voor als aanhangers
van een filosofische sekte die leken te vergeten dat de mens (die de meeste auteurs
toen zagen als een wezen dat is samengesteld uit lichaam en geest) meer is dan geest
alleen. De deugd was bij hen het hoogste goed en dat die deugd door geluk bege-
leid wordt – of daar zelfs gelijk aan is – was feitelijk bijzaak. De epicuristen daaren-
tegen leken te vergeten dat de mens ook een geest heeft. Zij waren van mening dat
juist geluk het hoogste goed is en zij zagen de deugd als middel om dat te bereiken.4

Het klassieke denkbeeld dat geluk in deugd ligt, zou in de loop van de achttien-
de eeuw ook in de Republiek een grote populariteit bereiken en groeide in de twee-
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de helft van de eeuw uit tot de meest dominante geluksopvatting.5 In dit hoofdstuk
beschrijf ik de geschiedenis van dit klassieke geluksidee. Allereerst zal ik een chro-
nologisch overzicht geven van de ontwikkelingen die de deugd-geluk-equivalentie
doormaakte.Vervolgens bespreek ik de tegengeluiden die er al van meet af aan tegen
deze wijdverbreide geluksopvatting te horen waren.Tegen het einde van de acht-
tiende eeuw vonden die tegengeluiden een culminatiepunt in de Kantiaanse kritiek
op de gelijkstelling tussen geluk en deugd.

* * *

Het geluk van de deugd berustte op drie pijlers.Allereerst gaf de deugd een gerust
geweten en daardoor ook een rustig gemoed. Verder kreeg de deugd door veel
auteurs een cruciale rol toebedeeld in het beteugelen van de hartstochten.Menigeen
zag de hartstochten, zeker aan het begin van de hier onderzochte periode, als een be-
dreiging van het geluk. Ten slotte kon de deugd, althans volgens sommigen, ook
praktische aardse voordelen opleveren, zoals een goede gezondheid of de vriend-
schap van deugdminnende mensen.

Dat steeds meer auteurs vanaf ongeveer het midden van de zeventiende eeuw de
deugd-geluk-equivalentie verkondigden, hing allereerst samen met de herontdek-
king van het klassieke gedachtegoed. Met name de opkomst in de zestiende eeuw
van het neostoïcisme vormde een eerste voorwaarde voor de renaissance van dit ge-
luksidee. Verder stimuleerde de Reformatie de aandacht voor de stoïsche ethiek.
Rond 1570 was er door de Reformatie een patstelling ontstaan tussen katholicisme
en protestantisme. In een eeuw die werd geteisterd door godsdiensttwisten was de
vraag urgent geworden hoe we kunnen weten wat waar is als het over het geloof gaat.
Het gevolg was een sceptische houding die zowel vraagtekens zette bij de waar-
heidsvinding in zake geloof en wetenschap, als op het gebied van de zedenkunde.De
religieuze strijd ondermijnde bovendien de claims van de kerk om de enige autori-
teit op het gebied van de moraal te zijn.6 Er ontstond behoefte aan een moraal die
los staat van de christelijke leer. In het buitenland zien we dat bij auteurs als Michel
de Montaigne (1533-1592), Francisco Sanches (1552-1623) en Jean Bodin (1530-1596)
en in de Republiek bij schrijvers als Justus Lipsius (1547-1606) en Dirk Volkertsz
Coornhert (1522-1590).7 In een meer systematische vorm ging het streven naar een
geseculariseerde moraal terug op Pierre Charrons (1541-1603) La Sagesse uit 1601. In
dit boek ontwikkelt Charron een moraaltheorie die onafhankelijk is van religieuze
overwegingen.8 Ook binnen het natuurrecht kunnen we een dergelijke ontwikke-
ling waarnemen en wel in het werk van Hugo de Groot (1583-1645). Zijn rechtsge-
leerde werken vormen volgens Jonathan Israel “a fully developed philosophy of na-
tural law which is essentially independent of Christian doctrine.”9

Het begrip deugd roept bij de moderne lezer wellicht associaties op met christe-
lijke braafheid, maar de gelijkstelling van geluk en deugd had rond het midden van
de zeventiende eeuw een tamelijk gewaagd karakter. Dat zat hem niet alleen in het
feit dat de mens door deze opvatting zelf de macht kreeg over zijn aardse geluk,maar
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kwam vooral doordat deze opvatting impliceerde dat er een zedenleer mogelijk is
onafhankelijk van het christendom. Een zedenleer waarin het streven naar aards ge-
luk bovendien als centraal beginsel werd opgenomen. Het is ook niet voor niets dat
we deze opvatting zien opduiken in werken die historici in retrospectief tot de radi-
cale Verlichting zijn gaan rekenen, zoals bijvoorbeeld Spinoza’s Ethica uit 1677. 10

Ook de bekende Franse filosoof René Descartes (1596-1650) was van mening dat
geluk in deugd is gelegen. Hij uitte deze opvatting in zijn in 1649 verschenen ver-
handeling Les passions de l’âme. Omdat het met name de filosofie van Descartes was
die vanaf 1640 een steeds grotere invloed begon te krijgen op het denken in de Re-
publiek zullen we dit werk als startpunt nemen van deze geschiedenis van geluk en
deugd. Bovendien waren ook de radicale denkbeelden van Spinoza voor een be-
langrijk deel op het cartesianisme gebaseerd.

Na een avontuurlijk bestaan als soldaat had de uit Frankrijk afkomstige Descartes
er in 1629 voor gekozen om zich, vanwege de relatief grote intellectuele vrijheid die
daar heerste, in de Republiek te vestigen.Twintig jaar lang zou hij er blijven wonen
en werken en het was hier dat hij zijn belangrijkste werken schreef, zoals zijn Dis-
cours de la méthode (1637) en zijn Principia philosophiae (1644). De toenemende invloed
die hij vanaf de jaren veertig begon te krijgen, bleef niet onbestreden, zoals blijkt uit
de kritiek die hij kreeg van de orthodoxe theologieprofessor Gijsbertus Voetius
(1589-1676).Voetius zag, evenals verschillende andere critici van het cartesianisme, de
filosofie van Descartes als een bron van atheïsme en scepticisme. Dat kwam vooral
doordat Descartes de twijfel tot basis van zijn methode had gemaakt. Hoe gemakke-
lijk kon die twijfel niet overslaan naar de waarheden van de joods-christelijke tradi-
tie, zo vreesden de critici.Dit alles kon echter niet verhoeden dat de invloed van Des-
cartes voorlopig alleen maar toenam.

Descartes schreef zijn Les passions de l’âme voor de Paltsprinses Elizabeth van Bo-
hemen. Koningin Christina van Zweden was eveneens bekend met deze geluksver-
handeling en zij zag daarin aanleiding om Descartes naar het hof in Stockholm te ha-
len. Het grimmige Scandinavische klimaat werd Descartes echter noodlottig en in
februari 1650 overleed hij in de Zweedse hoofdstad.

Jan Hendrik Glazemaker (1620-1682) vertaalde de verhandeling van Descartes en
gaf hem in 1656 bij Jan Rieuwertsz in Amsterdam uit onder de titel De lydingen of
tochten van de ziel. Descartes zet hierin uiteen dat alle moraal is terug te voeren tot de
regel die ons leert alleen datgene te wensen dat van onszelf afhangt. Zaken als rijk-
dom, eer en wellust vallen daarmee af. Die zijn immers niet van onszelf afhankelijk.
Volgens Descartes bestaat ons enige goed in het meester zijn over jezelf. Iets dat al-
leen maar mogelijk is door beoefening van deugd. Descartes is dan ook van mening
dat er geen verschil is tussen de beoefening van deugd en het ware geluk.11

Naar Descartes’ idee bestaat dat ware geluk van de deugd vooral in het bezit van
een gerust geweten. Dat geluk is volgens hem zó groot dat zelfs de grootste harts-
tochten niet in staat zijn het te verstoren.12 De opvatting dat geluk in deugd is gele-
gen, krijgt bij Descartes een moderne en revolutionaire invulling, doordat de mens
hierdoor zelf de macht krijgt over zijn aardse geluk.13 In een samenleving waarin
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aards geluk meestal werd gezien als een genadegift van God, was dat inderdaad een
revolutionaire verandering.

* * *

Ook bij de in Amsterdam geboren filosoof Baruch de Spinoza (1632-1677) komen
we, zoals we al even opmerkten, de opvatting tegen dat geluk in deugd ligt.Al in zijn
jonge jaren onderging Spinoza de invloed van Descartes. Jarig Jelles (ca. 1620-1683)
erkende deze schatplichtigheid door in de inleiding van De nagelatene schriften (1677)
van Spinoza op te merken dat voor de auteur – die in deze uitgave schuil gaat ach-
ter de letters B.d.S. – de geschriften “van de vermaarde Heer, Renatus Deskartes (...)
grotelijks dienstig zijn geweest”.14 Omdat historici Spinoza zien als de grondlegger
van een in de Republiek ontstane radicale Verlichting en we ook in latere hoofd-
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stukken nog op zijn werk zullen terugkomen, loont het de moeite om wat uitge-
breider op zijn leven en werk in te gaan.15

Spinoza werd op 24 november 1632 in Amsterdam geboren als derde kind van de
vooraanstaande Portugees-joodse koopman Michael de Spinoza en zijn vrouw Han-
na Debora D’Espinoza. Zijn ouders waren afstammelingen van zogenaamde marra-
nen of schijn-christenen die begin zeventiende eeuw naar Amsterdam waren ge-
trokken, waar zij openlijk tot het jodendom terugkeerden. De jonge Baruch kreeg
een traditioneel joodse opvoeding, waarin bestudering van Tora en Talmoed centraal
stond.

Toch moeten bij hem al op vrij jonge leeftijd de opvattingen zijn ontstaan die in
1656 leidden tot de ban die de parnasiem van de Portugese gemeente over hem uit-
spraken. Spinoza kende de bijbel uit het hoofd en hij trof er tal van tegenstrijdighe-
den in aan. De erin beschreven wonderen beschouwde hij als in strijd met zowel de
rede als de natuurwetten. Ook geloofde Spinoza niet in de onsterfelijkheid van de
ziel. Door deze radicale opvattingen distantieerde hij zich van de joods-christelijke
traditie.Via zijn leermeester Franciscus vander Enden (1602-1674), van wie Spinoza
Latijnse les kreeg, kwam hij in contact met zestiende en zeventiende-eeuwse den-
kers als Giordano Bruno, Erasmus, Montaigne, Machiavelli, Hobbes, Grotius, Calvijn
en Thomas More. De grootste invloed oefende echter Descartes op hem uit.

Omstreeks 1660 verliet Spinoza Amsterdam en vestigde zich in Rijnsburg. In 1663
verhuisde hij naar Voorburg en publiceerde in datzelfde jaar een werk over de filo-
sofie van Descartes onder de titel Renati Des Cartes principorium philosophiae (Princi-
pes van de filosofie van René Descartes), dat hij uitgaf onder zijn eigen in het Latijn
vertaalde naam Benedictus de Spinoza. In 1670 verscheen anoniem zijn Tractatus theo-
logico-politicus, waarin hij zijn politieke ideeën uiteenzette. In de zomer van 1675 vol-
tooide Spinoza zijn filosofische hoofdwerk, de Ethica.Aan dit werk was hij al in de
vroege jaren zestig begonnen.Vrienden van Spinoza in Amsterdam hadden al in fe-
bruari 1663 delen van de tekst in manuscript in hun bezit, terwijl het in juni 1665
vrijwel voltooid moet zijn geweest. De veroordeling van zijn geestverwant Adriaen
Koerbagh (1632-1669) – schrijver van het controversiële boek Een bloemhof van aller-
ley lieflijkheyd sonder verdriet uit 1668 – en tegenwerking van theologische en cartesi-
aanse zijde deden hem echter afzien van publicatie.16 Uiteindelijk zou dit werk pas
na de dood van Spinoza worden uitgegeven. In de winter van 1676-1677 was Spino-
za ziek geworden.Op zijn sterfbed gaf hij aan dat zijn geschriften,waaronder het ma-
nuscript van de Ethica, na zijn dood naar een van zijn vrienden, de Amsterdamse
boekhandelaar Jan Rieuwertsz,moesten worden gestuurd.Op 21 februari 1677 over-
leed Spinoza en zijn stoffelijke resten werden in de Nieuwe Kerk aan het Spui in Den
Haag begraven.17

Nog in hetzelfde jaar gaf Rieuwertsz de Opera posthuma uit, waarin onder andere
de Ethica is opgenomen. Eveneens in 1677 verscheen, weer bij Rieuwertsz, de Ne-
derlandse vertaling van Spinoza’s nagelaten werken.18 Hierin is de Ethica opgenomen
onder de titel Zedekunst. Het kloeke en ongetwijfeld kostbare boekdeel in quarto-
formaat was, volgens de ‘voorreeden’ van Jarig Jelles, bedoeld voor die weetgierige
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lezer “die, zich met geen waarschijnelijkheit, of gezach vernoegende, bondige rede-
nen, en onfeilbare waarheden begeert.”19

In de Zedekunst speelt de relatie tussen geluk en deugd een belangrijke rol. Na in
het eerste deel uiteengezet te hebben dat er slechts één substantie is waarvan zowel
God als de natuur deel uitmaken en tevens te hebben aangegeven dat God de we-
reld niet uit het niets geschapen kan hebben maar noodzakelijkerwijs handelt naar
de wetten van zijn natuur (zoals alles wat er in de natuur gebeurt noodzakelijk is),
gaat hij tegen het einde van het tweede deel in op het praktische nut van het tot nu
toe geleerde.20 Volgens Spinoza leert het ons “dat wy naar Gods wenk en stiering al-
leen werken, en aan de godlijke natuur deelächtig zijn, en zo veel te meer, als wy vol-
maakter werken doen, en God meer en meer verstaan en kennen.”21 Deze kennis
geeft ons niet alleen gemoedsrust maar leert ons tevens “waar in onz hoogste geluk,
of onze zaligheit bestaat, te weten in d’enige kennis van God, door de welke wy aan-
gedreven worden tot alleenlijk die dingen te doen, de welken ons van de liefde en
godvruchtigheit aangeraden worden.”22 Daaruit trekt Spinoza vervolgens de conclu-
sie “hoe verre de genen van de ware schatting des deuchts afdwalen, de welken voor
hun deucht en goede werken, als voor de grootste dienst, verwachten dat zy van God
met d’uitsteekenste vergeldingen verëert en beschonken zullen worden; als of de
deucht zelf, en de godsdienst niet de hoogste gelukzaligheit, en d’opperste vrijheit
was.”23 Daarmee nam Spinoza dezelfde positie in als de stoïcijnen, die immers even-
eens van mening waren dat je de deugd niet moet betrachten vanwege de te ver-
wachten beloning.

Deugd moet volgens Spinoza volledig op de rede gebaseerd zijn. Zo moet men
zijn naasten behulpzaam zijn, niet uit ‘vrouwelijke erbarmenis’ maar ‘alleenlijk door
’t beleit van de reden’.24 Daar alles volgens Spinoza uit wetmatigheid voortkomt,
zoekt hij ook voor deugdzaam gedrag naar zo’n wetmatigheid. Die wetmatigheid
drukt Spinoza als volgt uit:“Wy pogen al ’t geen te bevorderen, ’t welk wy ons in-
beelden tot blijschap dienstig te zijn, en in tegendeel al ’t geen af te weren, of te ver-
nietigen, ’t welk wy ons inbeelden tot droefheit te konnen strekken.”25 Als de mens
op basis van de rede zijn eigen voordeel zoekt, is hij, aldus Spinoza, het meest nuttig
voor zowel zichzelf als de samenleving.26 Zijn opvattingen over de deugd vat hij als
volgt samen:“Uit de deucht volkomentlijk te werken is bij ons niets anders, dan uit
het beleit van de reden te werken, te leven, en zijn wezen te behouden, (deze drie
dingen hebben een zelfde betekenis) en dit uit de grontvest van zijn eige nut te zoe-
ken.”27 Het opperste goed dat we naar Spinoza’s overtuiging door de deugd kunnen
genieten, is voor iedereen hetzelfde en kan door iedereen gelijkelijk genoten wor-
den.28 Ieder die de deugd volgt, zal het goed dat hij voor zichzelf verlangt ook voor
anderen verlangen. Naarmate hij een grotere kennis van God heeft, zal hij dat des te
meer doen.29 Uiteindelijk komt Spinoza uit op een volledige gelijkstelling van geluk
en deugd:“De zaligheit is niet de vergelding des deuchts, maar de deucht zelve, en
wy genieten niet de zelfde,om dat wy de lusten intomen:maar in tegendeel,wy kon-
nen de lusten intomen, omdat wy de deucht genieten.”30
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* * *

Vanaf het midden van de zeventiende eeuw verkondigden ook auteurs van het twee-
de plan, zoals Claude Ameline (ca.1629-1706) en Richard Lucas (1648-1715), de me-
ning dat geluk en deugd gelijk zijn.

De eerstgenoemde publiceerde in 1667 in Parijs L’Art de vivre heureux. Ameline
werd omstreeks 1629 in Parijs geboren. Na een studie rechten werd hij aanvankelijk
advocaat, maar toen hij genoeg kreeg van het wereldse leven, trad hij in 1660 toe tot
het Parijse Oratorium. De oratorianen zonden hem naar Saumur waar hij theologie
ging studeren en hij Malebranche leerde kennen met wie hij vriendschap sloot. Uit-
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eindelijk wist hij het te brengen tot ‘Grand Archidiacre’. In 1706 overleed Claude
Ameline op 77-jarige leeftijd.31

Zijn L’Art de vivre heureux kon zich kennelijk in een zekere populariteit verheu-
gen, want in 1692 verscheen er een herdruk die in het geleerdentijdschrift De Boek-
zaal werd gerecenseerd.32 Het boek is blijkens de titelpagina gebaseerd op de “tres-
belles maximes de Monsieur Descartes”. Net als bij Descartes speelt de relatie tussen
geluk en deugd bij Ameline een belangrijke rol. Voor Ameline ligt deugd in het doen
van goede daden.33 Dat is voor hem het enige goed dat van de mens zelf afhangt.34

Ameline volgt ten opzichte van de relatie tussen geluk en deugd dezelfde redene-
ring als Descartes. Ook Ameline maakt onderscheid tussen goed dat van onszelf af-
hangt, zoals deugd, wijsheid en andere ‘biens de l’esprit’, en goed dat niet van ons-
zelf afhangt zoals rijkdom, eer en gezondheid. De ervaring leert dat zaken als rijk-
dom of gezondheid ons vaak ontglippen.35 Volgens Ameline ligt het ware geluk in 
de ziel; in een staat van deugd en wijsheid.Wie in een dergelijke staat leeft, kan er-
van verzekerd zijn dat hij innerlijke vrede en een gerust geweten heeft.36 Deze waar-
heid verkondigden volgens Ameline overigens niet alleen wereldse wijzen als Sene-
ca, maar ook kerkvaders als Ambrosius, Chrysostomus en Augustinus.37

Deze verwijzing naar de kerkvaders kan niet verhullen dat Amelines opvattingen
over de relatie tussen geluk en deugd tamelijk gewaagd waren en juist op gespannen
voet stonden met de christelijke godsdienst. Dat gewaagde karakter zit hem ook bij
Ameline in het feit dat zijn opvattingen impliceren dat er buiten de godsdienst een
zedenleer mogelijk is die alleen op de rede is gebaseerd.Ameline streeft, evenals ve-
len na hem, een geseculariseerde moraal na die los staat van de christelijke gods-
dienst. In het vijfde hoofdstuk van zijn boek maakt Ameline er dan ook veel werk
van om te laten zien dat goede daden ook mogelijk zijn zonder het geloof.Volgens
Ameline heeft de erfzonde niet al het goede in de mens uitgedoofd.Binnen de gren-
zen van zijn aard kan de mens altijd iets goed of kwaad doen.38 Tegen theologen die
menen dat er zonder geloof geen goede daden mogelijk zijn, zet Ameline zich ex-
pliciet af.39 God heeft de mens een zeker vermogen tot het goede gegeven. Men zou
dit volgens Ameline een genade van de natuur (een Grâce de la nature) kunnen noe-
men, die zeer nuttig is voor de burgerlijke maatschappij.40 Dat God al die illustere fi-
guren uit de oudheid als criminelen zal beschouwen, kan Ameline zich maar moei-
lijk voorstellen.41 De rede doet ons het goede volgen, waardoor we in staat zijn om
een rustig geweten te verkrijgen en zo gelukkig te worden.42

Via de al even genoemde recensie in De Boekzaal konden de cartesiaanse opvat-
tingen van Ameline ook doordringen tot het geleerdenpubliek in de Republiek. De
recensent hechtte een groot belang aan gelukskunsten zoals die van Ameline. “Sta
by”, zo schrijft hij,“al die begerig zijt na een konst, by welke alle andere konsten ydel
zijn.Te leven is zoet, maar hoe veel zoeter is het gelukkig te leven?”43 Hij deelt daar-
bij de aanname van Ameline dat de mens het geluk door middel van zijn redelijke
vermogens kan verkrijgen en herhaalt zonder bezwaren diens opvatting dat dit aard-
se geluk samenhangt met het volgen van het goede en het vermijden van het kwa-
de.44
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De Engelse anglicaanse predikant Richard Lucas keek ook positief aan tegen de klas-
sieke gelijkstelling van geluk en deugd.Lucas is een weinig bekende,maar in zijn tijd
belangrijke auteur die onder andere invloed uitoefende op predikanten als Henry
Grove (1684-1738)45 en John Wesley (1703-1791)46 en een bekende spectator-schrij-
ver als Richard Steele.47 Mede omdat de Nederlandse vertaling van Lucas’ Enquiry
after happiness de eerste omvangrijke Nederlandstalige tekst is waarin primair wordt
ingegaan op aards geluk, zal ik wat uitgebreider op zijn leven ingaan.48

Richard Lucas was afkomstig uit Wales, waar hij in 1648 in Presteigne in Rad-
norshire werd geboren.Vanaf 1664 studeerde Lucas aan Jesus College in Oxford en
in 1668 behaalde hij zijn bachelors-degree en in 1672 zijn masters-degree. Na zijn studie
was hij enige tijd verbonden aan de ‘free-school’ in Abergavenny in Montmouthshi-
re.Vandaar ging hij naar Londen,waar men zijn redenaarstalenten bewonderde en hij
predikant werd van de Saint Stephenskerk en later in een kerk aan Colemanstreet. In
1691 promoveerde Lucas tot doctor in de godgeleerdheid en in 1696 benoemde men
hem tot domheer van Westminster. Al vanaf zijn jeugd had hij problemen met zijn
ogen. Uiteindelijk werd hij volledig blind en het was als blinde dat hij in 1685 zijn
belangrijkste werk, Enquiry after happiness, schreef.49

Richard Lucas mag nu een vrijwel vergeten figuur zijn, in zijn tijd was hij een be-
roemdheid die tot ver over de grenzen van zijn eigen land bekendheid genoot. Zo
verscheen in 1697 en 1699 van Enquiry after happiness een door Willem Séwel (1653-
1720) gemaakte vertaling onder de titel Onderzoek van ’s menschen gelukzaligheyd, ter-
wijl er nog in 1756 een Duitse vertaling verscheen onder de titel Sichere Weg zur wah-
ren Glückseligkeit.50 De Engelse editie van zijn boek beleefde nog tot in de negen-
tiende eeuw verschillende herdrukken.51 Dat Lucas in zijn tijd een gevierd auteur
was, blijkt ook uit de opdracht aan Mr.Theodorus van Bleiswijk, die uitgever Barent
Bos voor het eerste deel van de Nederlandse vertaling liet plaatsen. Daar omschrijft
Bos de auteur van het Onderzoek als “de beroemde Mr. Lukas, die niet alleen in ’t na-
buurig Engeland, maar ook in ons Nederland alom bekent [is], door zyn overheer-
lyk Traktaat, de Zedelessen des Evangeliums.”52

Behalve vanwege zijn Enquiry, was Lucas inderdaad ook bekend door zijn eerder
gepubliceerde Practical Christianity, dat ook al in het Nederlands en het Duits werd
vertaald.Verschillende auteurs waardeerden zijn werk hogelijk. Zo viel het bijvoor-
beeld bij de recensent van De Boekzaal in goede aarde. Deze schreef naar aanleiding
van het eerste deel van de Nederlandse vertaling van Enquiry:

Zoekers van Gelukzaligheid (is ‘er trouwens wel een mensch van gezond vernuft, die daar
niet na zoekt?) hier komt u van over zee een blindeman t’huis, die nogtans zoo verrezien-
de van ziel is, dat hy niet alleen voor hemzelven van d’aarde tot in den Hemel ziet, maar
ook, hoe blind hy is, u het pad aanwyst, waar langs gy, op zyn voorgang, de heirbaan der ge-
lukzaligheid kunt intrekken. 53

De bekende Richard Steele raadt in het 63e vertoog van zijn spectatoriale tijdschrift
The Guardian het lezen van Lucas’ Practical Christianity van harte aan.54 Een schrijver
uit de Republiek als Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819), auteur
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van Zedekundige brieven over het geluk, schreef nog omstreeks 1770 over Enquiry after
happiness:“Welk voortreffelyk werk, ik zeer verheugd geweest ben, onder veele an-
deren uit het Engelsch, in onze taal overgezet te zien.”55

Lucas besteedt in het eerste deel van zijn Onderzoek van ’s menschen gelukzaligheyd
veel aandacht aan de rol van de deugd. In navolging van de stoïcijnen staat de deugd
ook voor hem gelijk aan het goede en de ondeugd gelijk aan het kwade.56 Bij Lucas
speelt de deugd een rol in het bewijzen van zijn stelling dat geluk op aarde daad-
werkelijk bereikbaar is. Dat sommigen mensen gelukkiger zijn dan anderen, is vol-
gens hem het gevolg van hun deugd.57 Het alternatief zou zijn dat deze verschillen
in geluk het gevolg zijn van het noodlot. Die gedachte is echter voor een verlicht
denker als Lucas onacceptabel.58 Met zijn opvatting dat men door deugd gelukkig
kan worden, geeft hij – evenals Ameline dat in navolging van Descartes had gedaan
– de mens zelf de macht het aardse geluk te kunnen bereiken.59 Daarbij kent deze
blinde predikant, anders dan Ameline,God overigens wel een grote invloed toe,want
het is God die volgens hem door zijn genade die bekwaamheid tot deugd aan de
mens gegeven heeft.

In zijn verhandeling geeft Lucas hoog op van de deugd.Deugd is ook volgens hem
beter dan rijkdom in staat om de mens gelukkig te maken.60 Wie deugdzaam is, kan
“gelukkig leeven in de geringste staat.”61 In het tweede deel van zijn onderzoek wijst
Lucas er bovendien op dat God geluk en deugd onafscheidelijk met elkaar verbon-
den heeft.62 Hoewel voorspoed en geluk niet altijd wijsheid en deugd vergezellen,
kunnen alleen dwazen beweren dat het zinloos is om deugdzaam te zijn, aldus Lu-
cas.63

Alle hierboven genoemde auteurs verbonden de klassieke deugd-geluk-equiva-
lentie met het vermogen van de mens om zelf aan zijn aardse geluk te werken. Daar-
mee kreeg de klassieke geluksopvatting een moderne en revolutionaire invulling.
Ameline pleitte daarbij voor een geseculariseerde moraal die alleen op de rede is ge-
baseerd. Lucas probeerde die klassieke opvatting juist te verzoenen met het christe-
lijke gedachtegoed door erop te wijzen dat God geluk en deugd met elkaar heeft ver-
bonden.Via vertalingen en recensies konden deze baanbrekende opvattingen ook tot
lezers in de Republiek doordringen.

* * *

De revolutionaire opvattingen van Descartes, Spinoza, Ameline en Lucas vonden
aanvankelijk nog weinig navolgers. Het gewaagde karakter van de deugd-geluk-
equivalentie speelde in deze geringe populariteit een rol. Pas toen dat gewaagde ka-
rakter er vanaf ongeveer het midden van de achttiende eeuw (we zullen nog zien
waardoor) een beetje vanaf begon te raken,werd deze geluksopvatting voor een bre-
der publiek acceptabel.Aan het begin van de achttiende eeuw had het geluksdenken
veelal een praktisch karakter.Tot omstreeks 1730 waren geluksverhandelingen vaak
levenskunsten, waarin de deugd zijn plaats moest delen met zaken als gezondheid of
vermaken.Werken als Weg ter gezontheid (1716) van de arts Jan Jakob Brouwer (?-?),
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Konst om geld te winnen of ryk te worden (1716) van J.B. Schuppius (1610-1661) en Joan
Henrik Cohausens (1665-1750) Neo-Thea, of nieuwe theetafel opgezocht voor alle lief-
hebbers van een gezont, lang en vrolyk leven (1719) geven blijk van zo’n praktische bena-
dering. In deze teksten verbinden de auteurs geluk met zeer aardse zaken als ge-
zondheid, rijkdom of een lang leven, terwijl de deugd niet of nauwelijks een rol
speelt. Ook een verhandeling als het in 1718 vanuit het Frans vertaalde Kunst der 
verkering met de waereldt van François de Callières (1645-1717) draagt zo’n praktisch
karakter. Callières geeft bijvoorbeeld aanwijzingen over de manier waarop men in
gezelschap kwinkslagen te berde moet brengen. Of hij zet uiteen hoe men op een
natuurlijke wijze moet spreken en leert zijn lezers hoe zij met lastige mensen moe-
ten omgaan. Ook aan zaken als liefde, godsdienst, wetenschap en opvoeding besteedt
hij aandacht. De deugd komt bij hem echter nauwelijks ter sprake.64

Toch komen we de deugd-geluk-equivalentie aan het begin van de achttiende
eeuw al wel bij een aantal auteurs tegen. Zo ging de doopsgezinde predikant Joan-
nes Houbakker (1685-1715) in een van zijn preken op deze relatie in.Houbakker, die
op 18 april 1685 in Amsterdam werd geboren, was in augustus 1705 proponent van
de doopsgezinde gemeente Het Lam in Amsterdam geworden. Op 4 oktober van
datzelfde jaar hield hij er zijn eerste preek.Vijf jaar later werd hij in diezelfde ge-
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meente beroepen tot predikant, een ambt dat hij door zijn vroege dood op 14 de-
cember 1715 slechts vijf jaar zou vervullen. In die korte periode wist hij zich deson-
danks op te werken tot één van de meest gevierde kanselredenaars bij de doopsge-
zinden.65 In één van zijn vermaarde preken zegt Houbakker:

Was geen onverstandig zeggen van sommige zedemeesters onder ’t Heidendom/ dat de
deugd een belooninge was van zichzelve. Zy wilden daar mede te kennen geeven/ dat de oefe-
ninge der deugd heilzaam was, in haare natuur/ dat schoon ‘er geen ander loon in ’t toeko-
mende op te wachten ware/ dat ze nogtans haare beminnaars loon genoeg verschafte in dit
leeven/ door hen eene aangenaame gerustheid in ’t gemoed/ eene lieffelyke stilte en kalm-
te in de ziele te veroorzaaken/ die door geen waereldsche stormen/ door geen aardsche
wisselvalligheden kon beroerd en gestoord worden. 66

Over de deugdopvattingen van de klassieke filosofen laat Houbakker zich dus tame-
lijk positief uit. Hij behoorde dan ook, zoals we in het volgende hoofdstuk nog zul-
len zien, tot de meer verlichte predikanten in de Republiek.Toch vindt Houbakker
het beeld dat de klassieke filosofen van de deugd geven onvolledig omdat het slechts
op de rede is gebaseerd. Binnen het christendom is de basis van de deugd steviger.
De christelijke deugd vindt zijn oorsprong namelijk in de Godheid zelf en maakt
haar navolgers “kloek in tegen/ gematigd in voorspoed”.67 Zij volmaakt de ziel en
het gemoed en leidt ons niet alleen tot “eenen tydelyken welstand” maar zelfs tot
“eene Hemelsche gelukzaligheid”.68 Zo verbindt Houbakker een stoïsch deugdbe-
grip met het christendom. Die filosofisch-christelijke deugd kan ons zowel op aar-
de als in de hemel gelukkig maken.69

Vanaf 1710 dook de opvatting dat geluk in deugd ligt ook op in de nieuwe spectato-
riale tijdschriften.De eerste keer dat we deze gelijkstelling in een spectatoriaal tijdschrift
tegenkomen, is in het in 1711 en 1712 in het Frans verschenen en door de bekende li-
terator Justus van Effen (1684-1735) geredigeerde tijdschrift Le Misantrope. In navolging
van Horatius beweert Van Effen in een vertoog dat op 4 juli 1712 verscheen, dat de 
meeste mensen ontevreden zijn met hun staat.Vervolgens betoogt hij dat men in iede-
re staat gelukkig kan zijn. Na over de mensen uit de laagste staat gezegd te hebben dat
deze hun kundigheden niet kunnen ontwikkelen, merkt Van Effen op dat deze kun-
digheden “zoo veel tot de deugd en het geluk des redelyken schepsels toebrengen.”70

Ook het eerste oorspronkelijk Nederlandstalige spectatoriale tijdschrift De mensch
ontmaskert, dat van 1718 tot 1719 verscheen en door Joan Duncan (1690-1753) werd
geredigeerd, legt een verbinding tussen geluk en deugd. Op 21 februari 1718 kregen
lezers van dit blad te lezen:

Eene onbevlekte ziel, geeikt door ’t merk der deugd’
Vindt zelfs in ’t midden van haar’ rampen rust en vreugd’.71

Vooral vanaf 1730 wordt duidelijk dat de spectatoriale tijdschriften aanzienlijk bij-
droegen aan de populariteit van de gelijkstelling tussen geluk en deugd. In de jaren
dertig komen we in al dan niet uit het Engels vertaalde spectators als De Guardian of
de Britsche zedenmeester, De Examinator of de Hollandsche zeedenmeester, De Spectator, of
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verrezene Socrates, De Schertser en natuurlijk de bekende Hollandsche spectator van Jus-
tus van Effen keer op keer de opvatting tegen dat geluk in deugd is gelegen. Het is
ook in dit decennium dat de Engelse dichter Alexander Pope (1688-1744) in zijn be-
kende Essay on man voor de hele eeuw uitroept:“Virtue alone is happiness below.”
Een regel die Betje Wolff in 1783 zou vertalen als:“DEUGD ALLEEN IS GELUK-
ZALIGHEID!”72 Deze regel werd in de resterende jaren van de achttiende eeuw de
lijfspreuk van talloze schrijvers over geluk.

Een voorbeeld van hoe de spectators geluk en deugd verbonden, zien we in het
vanaf 9 januari 1730 verschijnende spectatoriale tijdschrift De Examinator of de Hol-
landsche zeedenmeester, dat zelfs begint met een ‘Opdragt aan de Deugd’. In een inge-
zonden brief die ene Solertius Cordato op 27 maart 1730 naar de Examinator stuur-
de, beweert deze dat geluk op deugd en wijsheid gebaseerd moet zijn.Volgens Cor-
dato is een deugdzaam jongeling zelden ongelukkig. De volkomen deugdzame jon-
geling Beatus Rectavia steunt hem in deze zienswijze door zijn voorbeeldige levens-
wandel.73 Beatus heeft geen ander doel dan zichzelf en zijn toestand volmaakter te
maken en daardoor ook zijn naasten de helpende hand te bieden. Deugd speelt vol-
gens Cordato een belangrijke rol in het bestrijden van de ‘boeyens der wellust’.

Hoezeer het mis kan gaan als iemand zijn gedrag niet door deugd laat leiden, blijkt
volgens Cordato uit het voorbeeld van zijn jongste broer.Tijdens een onverwacht 
bezoek dat hij aan diens studentenkamer brengt, treft hij daar talloze sporen aan van
diens wellustige levensstijl. Behalve het pornografische boek L’École des filles treft hij
er wijn, speelkaarten en een vrouwenhandschoen aan. Bovendien toont de kamer-
verhuurder hem een rekening waaruit eveneens de hedonistische levensstijl van zijn
jongste broer blijkt. Op de rekening komen posten voor als “kreeften, oesters, bron-
water en citroenen”, maar ook tabak, pistolen en “zeventien weeken huyshuur van
Annetje Galop, als mede voor ’t verschot van een wieg, 72 guld.” Grappig genoeg
staat ook het “vyfde stuk van de Examinator!” op de rekening.74 Door zijn ‘beestag-
tig gedrag’ is zijn broer Cornelis onherkenbaar veranderd en ziet hij eruit als een ‘lee-
lyk bleek manspersoon’.75 Hoewel op geestige wijze verpakt, is de les duidelijk: al-
leen op de weg van wijsheid en deugd kan men het ware geluk bereiken. Ook an-
dere vertogen in De Examinator geven deze boodschap aan hun lezers mee.76

* * *

Toch bleven er aan de deugd-geluk-equivalentie aspecten zitten die voor de gelovi-
ge achttiende-eeuwer minder comfortabel waren zoals de tendens om tot een gese-
culariseerde moraal te komen. Een duidelijke uiting van die tendens vormt de ver-
handeling Reden-kundige bedenkingen over het doen en laaten der menschen, of zede-kunde
tot bevordering hunner gelukzaligheid (1743) van de in de achttiende eeuw zo populaire
filosoof Christiaan Wolff (1679-1754).

Wolff werd op 24 januari 1679 in Breslau geboren als zoon van een handwerker.
Na in Jena theologie en filosofie te hebben gestudeerd, werd hij in 1707 hoogleraar
mathematica in Halle. De mathematische methode paste hij ook toe op de filosofie,
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die hij een wetenschappelijke basis wilde geven. In de loop van de tijd ging hij zich
steeds meer met filosofie bezighouden. Zijn werken over logica, metafysica, zeden-
kunde en politiek zagen in respectievelijk 1713,1720 en 1721 het licht. In 1723 kwam
Wolff als gevolg van een lezing die hij in 1721 over de Chinese filosofie had gegeven
in de problemen.Volgens Wolff bewees de zedenleer van Confucius dat men op ba-
sis van de natuurlijke rede morele waarheden kan leren kennen.Wolffs aartsvijand, de
piëtistische hoogleraar theologie Joachim Lange (1670-1744), was van mening dat
deze ideeën verwant waren aan het spinozisme. Door de machinaties van Lange gaf
de vrome koning Friedrich Wilhelm I van Pruisen Wolff te verstaan dat hij Halle bin-
nen 24 uur op straffe van de dood moest verlaten. Daarop ging Wolff naar Magde-
burg waar men hem als een martelaar van de Verlichting binnenhaalde. De affaire
rond Wolffs verbanning hing nauw samen met een splitsing die zich rond die tijd bin-
nen de gematigde Duitse Verlichting begon af te tekenen en waarbij piëtisten en
Wolffianen tegenover elkaar kwamen te staan. Onder de filosofisch ingestelde Fre-
derik II mocht Wolff in 1740 weer terugkeren naar Halle, waar hij tot zijn dood in
1754 zou blijven.77

Hoewel Christiaan Wolff in moderne overzichten van de filosofie nogal stiefmoe-
derlijk wordt behandeld, zagen zijn tijdgenoten hem als een groot filosoof. Voordat
de Reden-kundige bedenkingen in het Nederlands verschenen, hadden vanaf 1720 drie
Duitse drukken het licht gezien. Het gaat hier dus om een populair werk van een in
zijn tijd zeer invloedrijk auteur. Met dit werk hoopt Wolff de deugd te bevorderen
en daardoor het aardse geluk.78 Hij wil puur op basis van de rede onderzoeken wat
de grondslag is van deugdzaam gedrag. In de voorrede bij de tweede druk uit 1722
schrijft hij “dat de Handelingen der Menschen aan zich noodzakelyk goed of quaad
zyn, maar geenzins eerst door het Bevel of Verbod van een Opper-Heer goed of
quaad worden.”79 Tussen zijn op de rede gebaseerde zedenleer en de geopenbaarde
godsdienst houdt Wolff dus een strikte scheiding aan.Volgens hem hebben verstan-
dige mensen genoeg aan, wat hij noemt, de natuurlijke verbintenis tussen deugd en
geluk:

Verstandige en vernuftige Menschen gebruiken geene verdere Verbintenis, als de natuurly-
ke: maar onverstandige en onvernuftige hebben eene andere van noden, moeten de zelve
door de knechtachtige Vreeze voor de Macht en het Geweld van een Opper-Heer te rug
gehouden worden, om dat geene niet te doen, wat ze gaarne wouden. 80

Je kan de mens volgens Wolff op twee manieren leiden: “Of men leidt hem door
Dwang, gelyk als het Vee, of door Hulp des Vernufts, gelyk als een vernuftig Schep-
zel.”81 De voorkeur van Wolff gaat duidelijk uit naar de tweede manier. Dat was een
tamelijk gewaagde stellingname, waarop hij blijkens de eveneens in de Nederlandse
vertaling opgenomen voorrede bij de derde druk uit 1728, was aangevallen. In te-
genstelling tot Wolff waren niet alleen goddelozen maar ook godgeleerden van me-
ning dat er zonder God geen onderscheid is tussen goed en kwaad.Wolff antwoordt
daarop in zijn voorrede geprikkeld:“gelyk of iets eerst daar door goed en pryzelyk
wierde, om dat het God heeft bevolen, nadien veel eer in tegendeel God dit gebo-
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den, en het ander verboden heeft, volgens het Weezen en de Natuur, die hy de Din-
gen toege-eigent of gegeven heeft.”82 De gronden voor goed of kwaad heeft God in
de aard der dingen neergelegd en die boodschap kan de mens, ook zonder tussen-
komst van de openbaring, op basis van de rede ontdekken.

Ook op mogelijke bezwaren tegen de gelijkstelling van geluk en deugd gaat Wolff
in. Zo kan men tegenwerpen dat goede daden vaak door ongeluk worden gevolgd,
terwijl men veel kwaadaardige mensen ziet die toch heel gelukkig zijn. In zijn ant-
woord stelt Wolff dat veel mensen weliswaar uiterlijk een deugdzaam leven lijken te
leiden,maar in het geheim kwaad doen,waardoor zij veel schade en onheil over zich-
zelf uitroepen.83 Ook kan een voorspoedig lot iemand tot deugd aanzetten,waardoor
deze het geluk waardig wordt. Bovendien is het mogelijk dat het geluk van kwaad-
aardigen de weg baant naar een groter ongeluk terwijl ongeluk juist weer een gro-
ter geluk te weeg kan brengen.84 Kortom, de zaken zijn vaak anders dan ze bij eer-
ste beschouwing lijken.Eén ding is voor Wolff echter duidelijk: zonder deugd kan de
mens niet gelukkig worden.85

* * *

De opvatting dat geluk in deugd ligt, was het meest populair in de periode 1750-
1780. Deze populariteit hing samen met diverse ontwikkelingen die rond het mid-
den van de achttiende eeuw plaatsvonden. Allereerst begonnen de ideeën van de 
Verlichting steeds meer door te dringen. Eén van die ideeën was het door Locke
geïnspireerde geloof in de vervolmaakbaarheid van mens en maatschappij. Dit idee
vormde tevens de basis onder het geloof in het geluk van de deugd.Deugd kon door
de verspreiding van dit perfectibiliteitsidee gezien worden als middel bij uitstek om
die volmaaktheid te bereiken.Vervolgens zou die volmaaktheid zowel mens als maat-
schappij gelukkiger maken.86

De populariteit van de deugd-geluk-equivalentie hing ook samen met de toene-
mende aandacht die we vanaf 1750 kunnen waarnemen voor de maatschappelijke as-
pecten van geluk. Die interesse (waarop ik in hoofdstuk 7 nog uitgebreid zal terug-
komen) was een gevolg van de toenemende belangstelling van schrijvers en filoso-
fen voor een burgermaatschappij los van de staat.Van de burgers die tezamen die bur-
germaatschappij vormden, werd verwacht dat zij zich beschaafd en deugdzaam zou-
den gedragen.Alleen zo kon, volgens achttiende-eeuwse auteurs, maatschappelijk en
persoonlijk geluk bevorderd worden. Deugd werd veelal gezien als een noodzakelij-
ke voorwaarde voor goed burgerschap. Dit op zijn beurt was weer noodzakelijk om
te voorkomen dat de samenleving in verval zou raken. Dat verlies van goed burger-
lijke waarden en deugden een reëel gevaar kon betekenen voor de samenleving had
het voorbeeld van het verval en de ondergang van het oude Rome geleerd.87

Het toenemende belang dat achttiende-eeuwers vanaf omstreeks 1750 aan socia-
biliteit begonnen te hechten was een derde stimulans achter de groeiende belang-
stelling voor geluk en deugd.Die sociabiliteit, of  ‘gezelligheid’ zoals achttiende-eeu-
wers zelf zeiden, sloeg niet alleen op de behoefte aan menselijk contact,maar ook op
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het in de praktijk brengen daarvan in gezelschappen, koffiehuizen en genootschap-
pen. Achttiende-eeuwers waren er van overtuigd dat de mens alleen in gezelschap
aan de verbetering van zichzelf en anderen kon werken.88 Ook individueel geluk kon
volgens veel achttiende-eeuwers niet in afzondering bereikt worden.Het was in ver-
eniging met anderen dat men aan eigen en andermans geluk kon werken. Dit socia-
biliteitsideaal deed vanaf omstreeks 1750 tal van genootschappen ontstaan waarin die
sociabiliteit in geïnstitutionaliseerde vorm kon worden geoefend.Tevens zorgde het
sociabiliteitsideaal ervoor dat men het eigen geluk steeds vaker begon te verbinden
met het geluk van de ander. Zowel het eigen geluk, als het geluk van de ander, vond
volgens veel auteurs zijn wortels in de deugd.89

Ten slotte speelde de verzoening tussen geluk en christendom, waarop we in het
volgende hoofdstuk ingaan, een rol in de groter wordende belangstelling voor de ge-
lijkstelling tussen geluk en deugd. Deze verzoening zou zich uitbreiden naar de
deugd-geluk-equivalentie, waardoor deze geluksopvatting veel van zijn aanvankelijk
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gewaagde karakter verloor en voor een veel breder publiek acceptabel werd.
Door deze factoren zagen auteurs geluk en deugd bovendien steeds vaker als een

onafscheidbaar duo. Zo kunnen we in de verhandeling Euzoia ofte wel-leven (1752)
van Willem van Eenhoorn (1690-1759) lezen: “Deugdig/ en vreugdig te leven/
hangt onafscheidelyk aan malkander. Die wel/ zedig/ en deugtzaam leeft/ zal ook

vrolyk; en die vrolyk leeft/ zal ook gelukkig/ en zalig/ moeten gekeurt worden.”90

En in een artikel in het tijdschrift De Berlynsche wysgeer heet het in 1755:“De Deugd
en het Geluk zyn de eene voor den andere gemaakt; derzelver verbintenis is onver-
brekelyk, en ik durf zeggen dat God het maar bekragtigd heeft.”91 Het geluk en de
deugd van hun lezers zijn voor de redacteuren van dit tijdschrift zelfs het doel waar-
naar zij streven:“Vraagd gy, Lezer! na de byzondere stoffe waar uit dit werk is ’t za-
men gesteld? Wy antwoorden; het bevat alles wat u Wys en Deugdzaam; dat is; het
geen u na ziel en lichaam, in tyd en in Eeuwigheid, gelukkig kan maken”.92 Alleen
al in dit tijdschrift verschenen tussen 1753 en 1755 zo’n twintig vertogen over geluk
waarbij het vrijwel altijd werd verbonden met deugd.93

Een voorbeeld van de in al die vertogen verkondigde gelukopvattingen is de
‘Proeve van het waar geluk’, die in 1754 in drie achtereenvolgende nummers werd
gepubliceerd. De ‘Proeve’ was geschreven door de in de Republiek zo populaire
Wolffiaanse filosoof Jean-Henri-Samuel Formey (1711-1797), en was een vertaling
van zijn in 1751 verschenen boek Systesme du vrai bonheur.94 Formey werd in 1711 ge-
boren als telg van een naar Duitsland gevluchte hugenotenfamilie.Aanvankelijk was
hij predikant, maar uiteindelijk wist hij het te brengen tot hoogleraar in de welspre-
kendheid en filosofie aan het ‘Collège Français’. Ook was hij secretaris voor het le-
ven van de Koninklijke Academie van Wetenschappen in Berlijn. Na een zeer ar-
beidzaam leven waarin hij talloze werken schreef (waarvan er meerdere in het Ne-
derlands zijn vertaald) overleed hij in 1797.95

In zijn ‘Proeve van het waar geluk’ zet Formey uiteen dat zolang je datgene doet
wat je moet doen en datgene bent wat je moet zijn, tegenspoeden alleen het lichaam
raken.Het berouw dat rampen vaak nog erger maakt, is er dan niet.Voor Formey ligt
het geluk van de deugd dus vooral in een gerust gemoed, dat op zijn beurt wordt
veroorzaakt door een gerust geweten. Deze “eenparigheid des gemoeds (is) duizend
malen meerder waardig (...) als het groot geraas van de vermaken der Eeuw.”96 For-
mey’s ‘Proeve’ was dus overduidelijk een kritiek op het toegenomen streven van zijn
tijdgenoten naar vermaak. In vergelijking met die wereldse vermaken zou het ver-
maak van de deugd aanvankelijk wellicht een zwakke indruk maken, maar naarma-
te de smaak voor waarheid, schoonheid en orde zou toenemen, zou ook de be-
kwaamheid voor de “vermaken van een hooger rang” toenemen, aldus Formey.“Zo
lang ik in de wereld zal blijven”, schrijft hij, “moet ik gelukkig wezen, om dat ik
Rechtvaerdig en deugdzaem zal zyn.”97 Ook Formey verbond deugd dus met een
gelukkig leven hier op aarde. Door erop te wijzen dat de deugd ons zowel op aarde
als in de hemel gelukkig kan maken,verzoende hij deze veel bejubelde opvatting met
het christelijke gedachtegoed en droeg daarmee bij aan het acceptabel maken van
deze eens zo gewaagde geluksopvatting.
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* * *

Vanaf omstreeks 1760 werd de interesse voor het geluksvraagstuk nog groter en nam
het oorspronkelijk Nederlandse aandeel in de discussie toe.Tijdschriften als de Va-
derlandsche letteroefeningen98 en De Philosooph99 uitten keer op keer de mening dat ge-
luk in deugd is gelegen. Ook in leerdichten als Het nut der tegenspoeden van Lucretia
van Merken (1721-1789) of Bespiegelingen over het genoegen van Betje Wolff (1738-
1804) vinden we die opvatting terug. Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky
(1741-1819), wiens Zedekundige brieven over het geluk vanaf 1769 begonnen te ver-
schijnen, was eveneens overtuigd van de onafscheidbaarheid van geluk en deugd. In
sommige kringen begon men zelfs al een beetje genoeg te krijgen van deze veel
voorkomende geluksopvatting. Toen althans één van de leden van een gezelschap
waarin de Hollandsche wijsgeer zich in 1760 bevond, uiteenzette “dat ‘er geen waare
Gelukzaligheid was, als in ’t bestieren onzer driften, en de beoefening der deugt”,
meenden andere leden van het gezelschap dat deze uiteenzetting “droog en onbe-
leefd” was en “alleen geschikt voor de staatigheid van de Preekstoel”.100 Deze kriti-
sche reactie wijst niet alleen op verveling met het onderwerp, maar laat tevens zien
dat de deugd-geluk-equivalentie inmiddels inderdaad veel van zijn gewaagde karak-
ter verloren had en nu gezien kon worden als een onderwerp voor dominees.

Die mogelijke verveling bij het publiek weerhield auteurs er overigens niet van
om deze veelgehoorde geluksopvatting ook in de jaren zestig en zeventig keer op
keer te blijven neerpennen.Vanaf de jaren zeventig treffen we zelfs in orthodoxe
kring pleidooien voor de deugd aan. In 1774 hield de orthodoxe Nederlandsche bi-
bliotheek zijn lezers voor:“Maar Gij, sterflijken, elk uwer volbrenge de plichten van
zijnen stand, en elk zal den nektar der zelf tevredenheid, der innige zielerust smaken.
Vervulling van die plichten is de grondvest van alle deugden, en van alle ware ge-
lukzaligheid.”101 Om daar een paar pagina’s verder nog aan toe te voegen:“O deugd!
zoo heeft de eeuwige Oorsprong, van alles goeds, met onverbreekbare banden, de
menschlijke natuur aan u verbonden, met de lieve banden van HET ZEDELIJK
VERMAAK aan u verbonden! en wee hem die deze banden slaken wil!” 102

Ook in orthodoxe kring had men inmiddels oog gekregen voor het bestaan van
een burgermaatschappij met eigen wetten en voor de maatschappelijke relevantie
van de godsdienst.Toch blijft het opmerkelijk dat orthodoxen voor deugd begonnen
te pleiten. Het orthodox-christelijke standpunt over deugd was immers tamelijk te-
rughoudend. Zo deden orthodoxen deugd vaak af als ‘werkheiligheid’ en meenden
zij dat de mens niet door deugd in de hemel kwam, maar alleen door de verdiensten
van Jezus.103 Bovendien riep de opvatting dat deugd ons zowel op aarde als in de he-
mel gelukkig maakt, de nog altijd heikele vraag op of dan ook deugdzame heidenen
in de hemel konden komen? 

In de Republiek werd deze vraag eind jaren zestig weer actueel door het uitbre-
ken van een pennenstrijd die de geschiedenis zou ingaan als de Socratische Oorlog.
Aanleiding voor deze papieren oorlog was de publicatie in Frankrijk van het boek
Belisaire (1767) van Jean-François Marmontel (1723-1799). In dit boek,over de Oost-
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Romeinse veldheer Belisarius (ca.500-567), laat Marmontel een blinde Belisarius te-
genover keizer Justinianus volhouden dat ook deugdzame heidenen in de hemel
kunnen komen. Nadat de Belisaire nog in hetzelfde jaar in het Nederlands was ver-
taald, barstte er over die stelling van de deugdzame heidenen een felle strijd los tus-
sen onder andere de orthodoxe predikant Petrus Hofstede (1716-1803) en meer rek-
kelijke of verlichte figuren als de remonstrantse predikant Cornelis Nozeman (1721-
1786) en de Utrechtse professor Rijklof Michael Van Goens (1748-1810). Hoewel 
Socrates in het boek van Marmontel helemaal niet wordt genoemd, begon deze
‘deugdzame heiden’ al spoedig een centrale rol in het conflict te spelen, nadat Hof-
stede hem in zijn De Belisarius van den heer Marmontel beoordeeld had uitgemaakt voor
een sodomiet en Nozeman en Van Goens het voor hun held opnamen.104 De kwes-
tie drong eind jaren zeventig ook door in de geluksdiscussie. Zo meende bijvoor-
beeld Johannes Petsch, redacteur van het spectatoriale tijdschrift De Opmerker, dat
ook ‘deugdzame heidenen’ in het toekomende leven een geluk zouden genieten dat
evenredig was aan hun deugd.105

In de ogen van een moderne lezer nam het geloof in het geluk van de deugd af
en toe tamelijk naïeve om niet te zeggen absurde vormen aan.Cornelis van der Grijp
schreef in 1772 dat deugdzame mensen, ongeacht de rampen die ze meemaakten
toch gelukkig bleven.“Zy kunnen”, zo meende hij,

bezogt worden door menigerleie rampen en ongevallen: zy kunnen versmaad, vervolgd en
verjaagd worden. Zy kunnen in kerkers, in boeijen gesmeten, op eene verschrikkelyke, op
eene ysselyke, op eene ontmenschte wyze, gefoltert worden. Zy kunnen zelfs tot den aller-
smadelyksten, tot den allerveragtelyksten dood veroordeeld worden, en nochtans de geluk-
kigste aller Stervelingen blyven. 106

De steeds maar herhaalde boodschap dat geluk in deugd ligt, kan, voor wat de spec-
tators betreft, wellicht worden toegeschreven aan het opvoedkundige doel dat deze
bladen nastreefden.Waarheden van groot belang moest men telkens opnieuw herha-
len. Daardoor zouden ze, aldus de schrijver van het ‘Berigt aangaande een weke-
lyksch zedenkundig blad, genaamd de Opmerker’, des te levendiger door het ver-
stand worden opgenomen.Als voorbeeld noemt hij de relatie tussen geluk en deugd:
“Hoe zeer men ook van de noodzakelykheid der deugd tot het geluk overtuigd is,
wanneer het denkbeeld van die noodzakelykheid verwaarloosd wordt verliest het
zyne kragt”.Enige regels verder voegt de schrijver daar nog aan toe dat dagelijks “aan
onze pligt te gedenken is ons aan onze pligt te gewennen, en ons de deugd tot ene
hebbelykheid te maken.”107

* * *

Vanaf 1780 begon de opvatting dat geluk in deugd is gelegen in tijdschriften en ver-
handelingen minder dominant te worden.Tegelijkertijd zien we echter een bredere
verspreiding van dit idee aan het einde van de achttiende eeuw. Zo zien we het op-
duiken in dagboeken als die van Rhijnvis Feith, Magdalena van Schinne en Alexan-
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der van Goltstein. Feith schrijft in zijn in 1785 anoniem verschenen Dag-boek mijner
goede werken:“— Ja deeze verwachting is zeker – de eigen Openbaaring leert het my
– en de natuur der zaak overtuigt er my ten vollen van – Er is geen geluk zonder
deugd!”108 En Magdalena van Schinne noteerde op 23 juni 1792 in haar dagboek:
“Als iedereen op elk moment zijn plicht deed (...) zou alles in evenwicht zijn, allen
zouden gelukkig zijn.”109 De adolescent Alexander van Goltstein ten slotte omschreef
zichzelf op 18 januari 1806 in zijn dagboek als “een redelijk en onsterfelijk schepsel
dat naar geluk verlangt, en het alleen op den weg der deugd kan verwachten.”110 De
opvattingen over geluk en deugd bleven dus niet beperkt tot abstracte geluksver-
handelingen, maar speelden blijkens deze egodocumenten daadwerkelijk een rol in
de belevingswereld van mensen.

De bredere verspreiding van de deugd-geluk-equivalentie blijkt ook uit het feit
dat het beschaafde publiek in Amsterdamse genootschappen als Concordia et Liber-
tate en Doctrina et Amicitia regelmatig getuige kon zijn van redevoeringen over ge-
luk en deugd. Zo hield Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825) op 5 maart 1793
in Doctrina een redevoering, waarin hij betoogt “dat de deugd onafscheidelijk is van
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menschengeluk.”111 Jacob Hendrik Floh (1758-1830) hield in datzelfde jaar in de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen een lezing onder de titel “Verhandeling over
het onwrikbaar verband dat er is tusschen de deugd en het waarachtige geluk.”112

Ook in een provinciestadje als Weesp kon men in 1792 in het genootschap Voor het
Menschdom getuige zijn van een lezing die een mij onbekend lid hield onder de ti-
tel ‘De deugdzame alleen leeft gelukkig’.113 Een ander lid van het zelfde genootschap
hield zijn toehoorders apodictisch voor:“daar is geen geluk zonder deugd.”114

Tegen het einde van de achttiende eeuw bereikten de opvattingen over de relatie
tussen geluk en deugd een steeds breder publiek, bestaande uit burgers, landlieden,
minvermogenden en kinderen.115 Op die laatste doelgroep richtte zich een boek dat
de Vaderlandsche letteroefeningen in 1794 recenseerde en dat zich uitstekend leent om
de verbreding van het publiek mee te illustreren. Het boek, dat 413 bladzijden telt,
draagt als veelzeggende titel Aardsch geluk en ’s menschen welzyn, een nuttig leesboek voor
kinderen, die gelukkig willen worden en was gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar.Aan
deze kinderen werd in vier afdelingen de grondslag van het geluk, de plichten jegens
God en onze medemensen, de plichten met betrekking tot de mensen met wie we
in relatie staan en de plichten ten opzichte van onszelf, uiteengezet. Een soort For-
mey voor kinderen verklaard, zou je kunnen zeggen. De recensent van de Vaderland-
sche letteroefeningen was erg enthousiast over het boek en raadde het allen aan “wien
in eenige opzichten de vorming van het verstand en hart der Jeugd is toevertrouwd
en ’t zal niet onnut eene plaats beslaan in de Verzamelingen van zodanige Men-
schenvrienden, die, ter bevordering van het Algemeen Nut, dezelven voor minver-
mogenden openstellen.”116

* * *

Van meet af aan waren er auteurs die zich afzetten tegen de vaak euforische gelijk-
stelling tussen geluk en deugd.De kritiek spitste zich toe op drie zaken.Allereerst op
het onchristelijk geachte karakter van deze geluksopvatting. In het volgende hoofd-
stuk zal ik nader ingaan op die christelijk geïnspireerde kritiek. Daarnaast hadden
sommigen meer filosofische kritiek. Deze kritiek was veelal gebaseerd op de over-
tuiging dat deugd niet uit belang mocht voortkomen. Een derde soort kritiek be-
rustte op de ervaring dat deugd de mens helemaal niet gelukkig maakte. Deze criti-
ci combineerden hun kritiek veelal met een wereldse geluksconceptie,waarbij zij ge-
luk juist wel zochten in de door veel auteurs versmade rijkdom, eer en weelde.

Een voorbeeld van de filosofische kritiek op de deugd-geluk-equivalentie, vinden
we bij de Leidse hoogleraar filosofie Arnout Geulincx (1624-1669).Geulincx, in 1624
in Antwerpen geboren, studeerde filosofie in Leuven. Hij gaf daar enige tijd les, tot-
dat hij die stad als jansenist en cartesiaan moest ontvluchten en in 1658 zijn heil zocht
in Leiden. Hij behoorde er, samen met mensen als Heerebord en De Raey, tot de
voornaamste cartesianen die filosofie doceerden. In 1665 werd hij benoemd tot
hoogleraar in de filosofie. Slechts vier jaar later, in 1669, bezweek de Leidse profes-
sor aan de pest. In zijn tijd al was Geulincx een gewaagd en onafhankelijk denker.
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Het was echter pas lang na zijn dood dat de Franeker hoogleraar Ruard Andala
(1665-1727) hem in 1722 van spinozisme zou beschuldigen.117

Geulincx was weliswaar een erkend cartesiaan, maar zeker geen slaafse volger van
Descartes’ opvattingen. Over de relatie tussen geluk en deugd had hij bijvoorbeeld
heel andere meningen dan zijn grote voorbeeld. Zijn denkbeelden hierover had
Geulincx in 1665 neergelegd in een Latijnse verhandeling die De virtute et primis eius
proprietatibus (Over de deugd en haar belangrijkste eigenschappen) heette.Twee jaar
later verzorgde Geulincx zelf een vertaling onder de titel Van de hooft-deuchden. De
eerste tucht-verhandeling.118 Deugd is voor Geulincx niets anders dan liefde voor de
rede.119 Eigenlijk is hij een soort Kant-avant-la-lettre waar hij schrijft:“Want nood-
zakelijk een van tweeën: of dat ik om geneugtes wille de heirbaan van deugd ge-
houden heb, of dat ik, ongemerkt al die vermakelijkheden, Gods wet als enig merk
van al mijn doen en laten gesteld heb?”120 Men moet, in de woorden van Geulincx,
niet uit ‘vreugdezucht’ maar uit ‘redezucht’ handelen.121 Daarmee formuleert Geu-
lincx een strenge plichtmoraal en zet hij zich af tegen de geluksmoraal.De vraag naar
ons geluk ziet hij als een verkeerde vraag.“Schrap uit en verdelgt dese ganse vraag en
haal er vrij een grote streep door, veeg uit! Die vraag en deugt niemendal, zij is gans
mis ende anders niet als enkel broddel.”122

Naast de filosofische critici waren er de meer praktisch ingestelde critici die, om
zich heen kijkend, simpelweg constateerden dat de deugd helemaal niet gelukkig
maakt.Dergelijke kritiek treffen we op 21 februari 1718 bijvoorbeeld aan in het spec-
tatoriale tijdschrift De mensch ontmaskert:“Hoe veelen, die eer en deugd hebben,mis-
lukt alles niet!”123

Ook in de tweede helft van de achttiende eeuw gaven verschillende auteurs in tijd-
schriften als Het ryk der natuur en der zeeden, De Gezellige, De Mensch en De Menschen-
vriend kritiek op de gelijkstelling tussen geluk en deugd.Kritiek die afwisselend christe-
lijk,filosofisch of praktisch geïnspireerd was.Een anonieme auteur in het eerstgenoem-
de tijdschrift hield zijn lezers in 1771 voor:“Wanneer God alle deugdzaamen met Ge-
luksgoederen beloonde, dan zoude de deugd slechts een menigte van belanghebbende
vereerders hebben”.124 Een jaar later verscheen er in het tijdschrift De Gezellige een ar-
tikel waarin we opnieuw een voorafspiegeling vinden van de latere kritiek van Kant.De
Kantiaanse kritiek kwam aan het einde van de eeuw dus beslist niet uit de lucht vallen,
maar vloeide voort uit deze eerdere ontwikkelingen.Volgens de anonieme auteur moet
“men de Deugd om haar zelfswille (...) beminnen.Geluk,Eer,Rijkdom en Vergenoegen,ne-
vens alle overige slechts toevallige belooningen der oprechtheid en der Godsvrucht,
welke naamen zy ook moogen hebben,kunnen in geene aanmerking komen.”125 In het
tijdschrift De Mensch viel in 1777 te lezen “dat het niet strookt met de wetten der 
Voorzienigheid, dat een mensch alleen, door eigene bekwaamheid en deugd in dit te-
genwoordig leven gelukkig worde.”126 En in het tijdschrift De Menschenvriend ten slotte
verzuchtte in 1789 iemand dat als je alleen de voordelen der deugd tot grondslag van de
deugd maakt “het waarlyk zeer slecht met de menschelyke zedenkunde gesteld [is].”127

Tegen het einde van de achttiende eeuw werd dergelijke kritiek steeds vaker ge-
hoord. Rutger Jan Schimmelpenninck, die we eerder tegenkwamen als een pleitbe-
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zorger van de opvatting dat geluk in deugd is gelegen, uitte op 25 januari 1797 in de
Nationale Vergadering juist kritiek op deze geluksopvatting.Toen het erop aan kwam
deze populaire geluksopvatting een politieke toepassing te geven, krabbelde Schim-
melpenninck terug. Tegenover afgevaardigde Bernardus Nieuhoff, een overtuigd
aanhanger van de deugd-geluk-equivalentie, uitte hij zijn twijfels over het verband
tussen geluk en deugd en wees hij op de gevaren van een geseculariseerde moraal:

Sommige, zeer doorziende weezens, mogen hier het onmiddelyk verband tusschen deugd en ge-
luk, afgescheiden van een uitzicht op een toekomend bestaan, aan de andere zyde van het
graf, zo duidelyk en zo levendig gevoelen, dat zy daar in alleen voldoende dwangredenen
vinden om de deugd boven de ondeugd te verkiezen; doch men vergunnen my, als eene ze-
kerheid, vast te stellen, dat zulks maar by zeer weinigen het geval zal zyn, en dat integendeel
de menschen, over het geheel genomen, indien hun het denkbeeld van een opperwezen
ontvalt, in welks oog hunne daaden niet onverschillig zyn, tot de rampzaaligste zeedeloos-
heid zullen vervallen.128

De kritiek op de deugd-geluk-equivalentie werd tegen het einde van de achttiende
eeuw vooral verwoord in de filosofie van Immanuel Kant (1724-1804). In de rest van
dit hoofdstuk zullen we aandacht besteden aan deze Kantiaanse kritiek.

* * *

De eerste Nederlander van wie bekend is dat hij zich met de kritische filosofie van
Kant bezig hield, was ene heer Van Ruither. In 1786 had de Berlijnse predikant Da-
niel Jenisch deze man in Den Haag ontmoet. Zoals Jenisch op 14 mei 1787 aan Kant
schreef,was deze Van Ruither in de eerste kritiek van Kant verdiept en zou hij in een
onbekend Haags tijdschrift iets over de ethiek van Kant hebben gepubliceerd. Ook
de latere staatsman Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834), de Groningse profes-
sor Gerrit van der Voort (1764-1793) en de doopsgezinde predikant Allard Hulshoff
(1734-1795) hadden zich al vóór de jaren negentig met de kritische filosofie van Kant
beziggehouden.129 De laatste schreef in 1791 in de Hollandsche Maatschappij van
Wetenschappen te Haarlem een prijsvraag uit over de basis van zedelijk gedrag,waar-
in hij onder andere refereert aan de beginselen van Kant en die, volgens Hulshoff,
“zommigen duister, anderen onzeker of onvrugtbaar voorkomt.”130 Ook inzender
Hendrik Constantyn Cras (1739-1820), die de gouden medaille won, zag niet zoveel
in de categorische imperatief van Kant. Cras meende zelfs dat Kant zijn toevlucht
had genomen tot de door hem verafschuwde leer van het zedelijk gevoel. Zeker-
heidshalve voegde hij er wel aan toe dat hij Kant, vanwege zijn alom erkende duis-
terheid, wellicht niet goed had begrepen.131 Al met al hadden mensen als Van Ho-
gendorp, Van der Voort, Hulshoff en Cras nauwelijks invloed op de verspreiding 
van Kantiaanse denkbeelden.132Volgens een recensie in de Vaderlandsche letteroefenin-
gen van het in 1793 verschenen boek Brieven aan Emma over de philosophie van Kant
– een vertaling vanuit het Duitse origineel van Johann Ludwig Ewald (1747-1822) –
had de wijsbegeerte van Kant in Nederland nog niet veel opgang gemaakt.133
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Dat zou een paar jaar later veranderen met de publicatie in 1796 van het eerste
deel van de Beginzels der Kantiaansche wijsgeerte van de Amsterdamse hoogleraar Pau-
lus van Hemert (1756-1825). Dit boek is een vierdelige bewerking van een Duitsta-
lige inleiding in de Kantiaanse filosofie van Friedrich Gottlob Born (1743-1807).134

In 1798 werd het opgevolgd door het eveneens door Van Hemert geredigeerde tijd-
schrift Magazijn voor critische wijsgeerte dat in 1804 weer plaats maakte voor Lectuur by
het ontbyt en de theetafel, waarin de filosofie van Kant op populaire wijze wordt ver-
woord.135

Kant had zijn kritiek reeds in 1785 uiteengezet in zijn Grundlegung zur Metaphysik
der Sitten. In 1788 werkte hij die kritiek nader uit in zijn Kritik der praktischen Vernunft.
Tegen het einde van de achttiende eeuw kreeg Kants kritiek een extra urgentie
doordat het geluksstreven inmiddels, behalve in de Onafhankelijkheidsverklaring van
de Verenigde Staten, ook was doorgedrongen in een politieke tekst zoals de Franse
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Het eerste artikel hiervan luidde:“Le but
de la société est le bonheur commun”. In de Bataafsche Republiek voerde men even-
eens discussies over de vraag of het streven naar geluk een plaats moest krijgen in de
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constitutie van de nieuwe Republiek.136 De Duitse Kantiaan Johann Heinrich Tief-
trunk (1726-1793), wiens Over staatkunde en wetgeving in 1802 in vertaling verscheen,
zag dit doordringen van het geluksdenken in politieke teksten als een zorgelijke ont-
wikkeling.Niet geluk moest volgens Tieftrunk het doel van regeringen zijn,maar ze-
delijkheid.Het was juist doordat men steeds op geluk gericht was dat “de beste staats-
ontcijferaars noch altijd een verkeerde rekening gemaakt hebben.”137 Dat kon men
die ‘staatsontcijferaars’ trouwens moeilijk kwalijk nemen, aldus Tieftrunk,“doordien
de wijsgeeren van het natuur en volksregt hun even zoo verkeerd voorcijferen.”138

Het was volgens Tieftrunk 

eene algemeene, en op aller gemoed sterk werkende dwaling, dat zij steeds de gelukzalig-
heid tot het hoogste voorwerp hunner pogingen verheffen, en daarbij de zedelijke bescha-
ving, of geheel over het hoofd zien, of dezelve alleenlijk, gelukzaligheidshalve, behartigen,
dat is te zeggen, de zedelijke beschaving der zelfzucht dienstbaar te maken.139

Kantianen als Tieftrunk in Duitsland en Van Hemert in Nederland, waren van me-
ning dat de zedenleer niet op een begrip als geluk gebaseerd kon zijn. Zij wezen de
door de meeste achttiende-eeuwse moralisten zo geliefkoosde gelijkstelling tussen
deugd en geluk dan ook nadrukkelijk af. Zo kan men in de door Paulus van Hemert
bewerkte Beginzels lezen dat de ervaring leert “dat gelukzaligheid niet altijd evenre-
dig is aan wél leeven.”140 Dat het de goeden vaak kwalijk en de kwaden goed gaat, is
een oude klacht.

Hoe kan dan dit beginzel tot eene practische wet dienen? En wat tog draagt hetzelve in ’t
minste bij, ter grondinge van zedelijkheid? Is dan iemand gelukkig te maaken en iemand
goed – deugdzaam te maaken, één en hetzelfde? Hoe dikwijls is geluk en voordeel in strijd
met pligt?141

Volgens de Beginzels ondermijnt het beginsel van eigenliefde en gelukzaligheid juist
de zedenkunde in plaats van haar te bevorderen.

Ook in een groot aantal artikelen in het vanaf 1798 verschijnende en door hem
geredigeerde tijdschrift Magazijn voor critische wijsgeerte brak Van Hemert een lans voor
de Kantiaanse filosofie.142 Auteurs als de Amsterdamse doctor in de filosofie Johann
Heinrich Heumann, de bekende literator en advocaat Johannes Kinker, de lutherse
predikant Hendrik Justus Matthes, het Amsterdamse genootschapslid en jurist Anton
Reinhard Falck en zelfs de Drielse boer Johannes Glover droegen het hunne bij aan
de verspreiding van Kantiaanse denkbeelden.143

Die auteurs oordeelden negatief over de door de meeste achttiende-eeuwse mo-
ralisten zo geliefkoosde deugd-geluk-equivalentie. Zo zette Johann Heinrich Heu-
mann (1751-1804?) in 1798 in zijn artikel ‘De zedenkunde van Immanuel Kant. In
hare beginzelen, kort, en duidelijk voorgedragen, ter bevordering van ware deugd’
uiteen dat vrije daden uit een inwendig grondbeginsel moeten voortkomen dat vrij
is van iedere ‘zinlijke drijfveder’.144

Die Heumann is een opmerkelijke figuur. In 1751 geboren in het Westfaalse Jöl-
lenbeck, had hij, na enige tijd in Halle gewoond te hebben, een carrière achter de
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rug als leraar aan de ruiterakademie van Brandenburg en het gymnasium in Berlijn.
Omstreeks 1786 vestigde hij zich in de Republiek, waar hij werkzaam was als huison-
derwijzer.145 In Amsterdam hield hij privé-voorlezingen over de filosofie van Kant.
Van Hemert achtte hem zeer hoog en de bekende jurist Anton Reinhard Falck (1777-
1843) schreef over hem dat hij zijn voorlezingen met veel genoegen had bijgewoond.146

Het Magazijn voor critische wijsgeerte duidde hem aan als “Phil. Doctor te Amsterdam”.
Volgens Heumann nu, is iedere daad die uit gevoel van lust of onlust geschiedt

empirisch, en dus niet vrij.Wellicht zou men hier tegen in kunnen brengen, zo ver-
volgt Heumann,“dat de menschen, allen, op dit punt overëenkomen, dat zij, naam-
lijk, eene neiging, of begeerte, tot gelukzaligheid in zig gevoelen; en dat, bij gevolg,
de Zedenkunde, zeer gevoegelijk, beschouwd kan worden, als een zamenstel van alle
zulke regelen, en voorschriften, door welken de menschen, op de beste, en zekerste,
wijze, tot dit hun algemeen doel, of eindöogmerk, geraaken kunnen.”147 Heumann
houdt zijn lezers vervolgens voor:“Ook hebben de Wijsgeeren, vóór KANT, mees-
tendeels, de Zedenkunde, werklijk, voor niets hoogers aangezien. Zelfs noemden
zommigen Haar, uitdrukkelijk, de leer der gelukzaligheid, en zogten Haar, door dezen
vleijenden naam, bij zinlijke menschen te bevelen.”148 De zedenleer van Kant, aldus
Heumann, is iets geheel anders,“te weten, eene leer, hoe de mensch der gelukzalig-
heid, welke hij wenscht, en, als zinlijk wezen, niet nalaten kan te wenschen, zig waar-
dig kunne, en moete, maaken.”149 Die waardigheid is uiteraard gelegen in deugdzaam
gedrag en dat moet niet gebaseerd zijn op het verlangen naar geluk, maar op het ge-
bod van de rede.150 Hoewel onze wil onderworpen is aan de rede, willen wij echter
niet altijd wat de rede ons gebied, zo meent Heumann.Daarom heeft de zedelijke wet
de vorm van een gebod.Zedelijkheid is volgens Heumann ook niet in de daden,maar
in de bepaling van de wil gelegen. “Het pligtsgebod, eerlijk, en ernstiglijk, te willen
doen, wat ook de lusten, en het belang, van den zinlijken mensch, daar tegen, inbren-
gen mogen – dit is alles, waar op het, voor de regtbank der Rede, aankomt.”151

Hoe abstract deze Kantiaanse opvattingen over de zedenkunde ook klinken, voor
Heumann hadden ze aan het einde van de achttiende eeuw een grote en praktische
urgentie. Hij zag in de overwegend eudemonistische zedenkunde van de achttiende
eeuw een groot gevaar.Te meer daar deze opvattingen zo wijd verspreid waren ge-
raakt.“Van den eersten Regent af, tot den laagsten Burger toe, in de Kerk, als in den
Staat, is dit onzedenlijk stelzel, in spijt der Rede, thands, doorgedrongen!”152 Om de
gevaren van deze ‘bloote leer der gelukzaligheid’ tegen te gaan, moest de zedenleer vol-
gens Heumann op basis van Kantiaanse beginselen worden hervormd en daarmee
ook het onderwijs, de opvoeding, de rechtspraak en de staatkunde. Staat- en zeden-
kunde hadden beloofd de mens gelukkig te maken. Maar die beloften waren niet
vervuld, omdat ze op een valse basis rustten.153

In de laatste jaren van de achttiende eeuw raakten de ideeën van Kant steeds meer
bekend in ons land. Zo wees Van Hemert er in 1799 op dat de kritische wijsbegeer-
te van Kant onder andere werd onderwezen door hoogleraren als Cras, Hennert en
Heumann (in Amsterdam), Heringa (in Utrecht), Nieuhoff (in Harderwijk) en
Chaudoir en De Crane (in Franeker).Volgens Van Hemert waren er ook de onver-

76 Tradities

07038_h03  29-08-2007  12:21  Pagina 76



mijdelijke meepraters,die zich weliswaar ‘Kantianen’noemden,maar die de geest van
Kant niet begrepen hadden.Als een of andere ‘sectephilosophie’, zoals bijvoorbeeld
die van Leibniz en Wolff, in de mode zou zijn geweest, dan waren dergelijke mensen
in Van Hemerts optiek Leibnizaan of Wolffiaan geweest. Nu zijn zij “Kantiaanen, om
dat het thands de mode begint te worden, en ‘er aan dezen naam, in de verlichtte
waereld, tegenwoordig, eenige eer verstrengeld is”.154

Tegen het einde van de achttiende eeuw begon de leer van Kant zelfs door te drin-
gen in tijdschriften die bedoeld waren voor kinderen. Zo kunnen we in 1798 in het
Weekblad voor kinderen lezen:“Wijsheid en Deugd zyn de eenige voorwaarden op wel-
ken wy gelukkig kunnen zyn, ofschoon zy op deze wereld den mensch niet altoosch
gelukkig maaken”. En enige regels verder wordt de jonge lezertjes voorgehouden:

Indien wy ons het geluk voorstellen als het eenige oogmerk, waaröm wy onze pligten be-
hooren te vervullen, dan loopen wy ligt het gevaar om van dezelven aftewyken; maar in-
dien wy de vervulling dier pligten zelven tot het oogmerk van al ons streeven maaken, dan
loopen wy zeker veel minder gevaar om ons door schyngeluk te laaten verblinden.155

Hier doet zich duidelijk de invloed van Kant gelden, volgens wie we de deugd im-
mers niet vanwege het beoogde geluk, maar vanwege de plicht moeten betrachten.

Deugd alleen is gelukzaligheid: geluk en de klassieke traditie 77

Afb. 11 Spotprent op de wijsbegeerte van Kant. De gebochelde man op het spreekgestoelte
zou Johannes Kinker kunnen zijn.

07038_h03  29-08-2007  12:21  Pagina 77



* * *

De leer van Kant leidde tegen het einde van de achttiende eeuw in de Bataafse Re-
publiek al tot de nodige schermutselingen. Zo was Van Hemert naar eigen zeggen in
conflict gekomen met de recensent van de Vaderlandsche letteroefeningen die zijn Be-
ginzels der Kantiaanse wijsgeerte had besproken. Ook in de Konst en letterbode was hij
door iemand die zich Philaletes (= vriend dan de waarheid) noemde, aangevallen.Bo-
vendien waren er volgens Van Hemert dominees die vanaf de kansel waarschuwden
tegen een wijsgeer die ze niet begrepen.156

Die strijd tussen de Kantianen en wat Kinker noemde “de morrende zoonen der
gelukzaligheid”157 zette zich in het eerste decennium van de negentiende eeuw voort.
Illustratief hiervoor is de pennenstrijd die er in 1803 uitbrak tussen de Harderwijkse
hoogleraar Bernardus Nieuhoff enerzijds en Johannes Kinker en Paulus van Hemert
anderzijds.Aanleiding was de verhandeling ‘Iets over Eudaemonisme’ van Nieuhoff
die deze in 1802 bij wijze van inleiding liet plaatsen voor het eerder aangehaalde Over
staatkunde en wetgeving van Johann Heinrich Tieftrunk.Dit boek was op aanraden van
Nieuhoff door de Zutphense advocaat W.R. op ten Noort (1771-1824) vertaald.158

Op 18 maart 1747 werd Nieuhoff te Lingen in Duitsland geboren als zoon van een
vermogend koopman.Na het gymnasium in zijn geboortestad te hebben doorlopen,
schreef hij zich op 2 september 1769 in als student aan de Leidse universiteit, waar
hij godgeleerdheid en wijsbegeerte ging studeren. Op 3 mei 1773 werd Nieuhoff
proponent bij de gereformeerde kerk en op 30 juni van datzelfde jaar promoveerde
hij tot doctor in de wijsbegeerte op een proefschrift getiteld Specimen philosophicum
de sensu pulcri, waarmee hij de eerste Nederlandse esthetica schreef. In 1775 werd hij
hoogleraar aan het Athenaeum in Deventer. Zijn werkzaamheden daar zouden ech-
ter maar van korte duur zijn, want reeds op 4 augustus 1775 werd hij benoemd tot
hoogleraar in de wijsbegeerte, wis- en sterrenkunde in Harderwijk. Na deze waar-
digheid op 5 februari 1776 te hebben aanvaard, bleef Nieuhoff tot de opheffing van
de Harderwijkse Hogeschool in 1811 aan deze universiteit verbonden.Onderwijl was
hij in 1779 getrouwd met Henriëtta Bake (1756-1821) met wie hij zes kinderen zou
krijgen. Een korte onderbreking van zijn academische carrière vormde zijn lidmaat-
schap van de Nationale Vergadering,waarin hij van 3 maart 1796 tot 31 augustus 1797
zitting had.Hij zou tot aan zijn dood,op 2 december 1831, in Harderwijk blijven wo-
nen en werd daar in de Grote Kerk begraven.159

In zowel zijn filosofische als zijn politieke werkzaamheden toont Nieuhoff een gro-
te interesse in het geluksvraagstuk. Hij schreef in 1780 zijn Oratio pro arte fruendi bonis
fortunae, dat onder de titel Redevoering over het regt gebruik der geluksgoederen in het Ne-
derlands verscheen. En in 1789 hield hij onder de titel De temporum, qua vivimus felicita-
te een redevoering, waarin hij eveneens ingaat op het gelukkige leven. Daarnaast wer-
den er onder zijn leiding verschillende dissertaties geschreven die handelen over het
probleem van het aardse geluk, waaronder een van zijn zoon Vasmarus Nieuhoff.160 In
de Nationale Vergadering toonde hij zich een pleitbezorger van de opvatting dat geluk
het uiteindelijke doel van regeringen moet zijn.161 Uit de veilingcatalogus die na zijn
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dood van zijn boekenbezit werd gemaakt,blijkt dat hij in het bezit was van werken over
geluk zoals bijvoorbeeld de compilatie van geluksverhandelingen Le temple du bonheur
en Levesque de Pouilly’s Théorie des sentiments agréables. Daarnaast had hij werken over
volksgeluk zoals J.G. Kessels Über Volksglückseligkeit uit 1789 en Über die glückseligkeit der
Völker van een niet met name genoemd auteur.Ook tijdschriften als De Vaderlander,De
Denker, De Onderzoeker, De Philantrope en De Berlynsche wysgeer behoorden tot zijn ver-
zameling, zodat we mogen aannemen dat hij goed op de hoogte was van de opvattin-
gen over geluk, zoals die veelvuldig in die tijdschriften werden geventileerd.162

In zijn ‘Iets over Eudaemonisme’ verdedigt Nieuhoff de geluksmoraal tegen de
aanvallen van het kantianisme. In de strijd met het kantianisme ging het om de vraag
waarom we verplicht zijn het gebod der rede op te volgen.Volgens Nieuhoff is dat
omdat we daardoor ons geluk zullen bevorderen en volgens de Kantianen omdat we
daartoe op grond van onze rede verplicht zijn. De kritiek van de Kantianen op de
geluksmoraal is zo heftig dat Nieuhoff zich afvraagt:“Wie zou zich thands noch eu-
daemonist willen, of durven, genoemd hebben?”163

Toch wil Nieuhoff zijn ‘geliefkoost eudaemonisme’ niet in de steek laten. Hij kan
de mens als zinnelijk, maar vooral als redelijk en zedelijk wezen geen beter doel toe-
wensen dan het geluk.“Hier in”, zo beweert Nieuhoff,“in zijn en wel zijn, – in ge-
lukkig te zijn, erkent men, reeds van oudsher, het groot middenpunt, van waar alles
uitgaat, en werwaart alles heen straalt.”164 Scepticus noch criticus kan twijfelen aan
het feit dat ieder mens het geluk wenst, zoekt en najaagt.165 Wel verschillen hij en de
Kantianen van mening over de vraag wat geluk nu eigenlijk is. Nieuhoff gelooft in
de mogelijkheid van een door deugd veroorzaakte zedelijke gelukzaligheid.De Kan-
tianen daarentegen zien geluk als iets zinnelijks. Als men gelukzaligheid tot louter
zingenot zou verlagen dan zou het eudemonisme de mens inderdaad onwaardig zijn,
zo houdt Nieuhoff zijn lezers voor. Dan is dat streven naar geluk inderdaad niet
bruikbaar voor de zedenleer.“Maar is gelukzaligheid het bezit van het goed, door re-
delijke en zedelijke zelfwerkzaamheid gewrocht, dan is het eudaemonisme den
mensch waardig, en in de zedeleer aanneemlijkst.”166 “Wie kan zedelijke volmaakt-
heid denken zonder gelukzaligheid: wie gelukzaligheid van den mensch, zonder ze-
delijke volmaaktheid?” zo vraagt Nieuhoff zich af.“Zedelijkheid wordt beschouwd,
als het hoogste middel, – conditio sine qua non,– gelukzaligheid als het hoogste doel
en goed.”167

Nieuhoffs eudemonisme is naar eigen zeggen niet op voorspoed en ‘geluksgoed’
gericht, maar op zedelijkheid en zedelijke volmaaktheid.168

Hier vindt de mensch belang, waar, zuiver belang; immers zoo zuiver, zoo rein en edel, als
zulks de menschelijke natuur, naar dezelver eigenaardige behoefte, gedoogt. Eigenbaat en
zelfzucht, die het graf der zedelijkheid delft, staat gerigt op voorspoed, zingenot, wellust der
dierlijkheid. Gelukzaligheids gevoel, uit de bevolging der zedelijke wet voorgezien, werkt
als aandrang, vrij van onedele baatzucht, gelijk Kants achtingsgevoel.169

Nieuhoff zelf zag eigenlijk niet zo heel veel verschil tussen zijn eudemonisme en de
Kantiaanse zedenleer, tot grote ergernis van zijn opponent Kinker.
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* * *

Johannes Kinker (1764-1845) reageerde op de verhandeling van Nieuhoff met zijn
artikel ‘Aan B. Nieuhoff, Hoogleeräar in de Wijsgeerte, te Harderwijk’, dat in 1803
in het tijdschrift Magazijn voor critische wijsgeerte verscheen.

Kinker, die op Nieuwjaarsdag 1764 in de Westerkerk in Amsterdam was gedoopt,
werd aan de Overtoomse Vaart, onder de rook van Amsterdam, geboren als zoon van
Hendrik Kinker en Maria Storm. Omdat zijn vader overleed toen hij nauwelijks
twee en zijn moeder toen hij elf jaar oud was, groeide hij praktisch op als een wees.
Hij bezocht het gymnasium van Weesp en ging in 1781 medicijnen studeren in
Utrecht.Als student zat hij er tamelijk warmpjes bij, omdat hij de beschikking had
gekregen over zijn erfdeel van f 20.000,- en een huis aan de Amsterdamse Rapen-
burgerdwarsstraat.Nadat zijn enige overlevende broer Hendrik Coenraad ongehuwd
en kinderloos was overleden, kreeg hij de beschikking over het gehele familiebezit
en was Kinker een rijk man. Hierdoor had hij alle tijd om zich aan de studie te wij-
den. Om onbekende redenen stapte Kinker van de medicijnenstudie over naar rech-
ten en promoveerde hij in 1787 op een rechtsgeleerd proefschrift. Ook raakte hij
geïnteresseerd in de filosofie van Kant. In het door Paulus van Hemert geredigeerde
tijdschrift Magazijn voor de critische wijsgeerte publiceerde hij daarover verschillende ar-
tikelen.170

Al aan het begin van zijn tegen Nieuhoff gerichte artikel merkt Kinker op dat
deze zich met zijn ‘Iets over eudaemonisme’niet als tegenstander van de kritische ze-
denleer heeft willen laten kennen. Integendeel, hij heeft juist willen aantonen dat de
kritische zedenleer van Kant zich heel goed met zijn eudemonisme laat verenigen.171

Hiertoe verfijnde Nieuhoff enerzijds de gelukzaligheid zo veel mogelijk en deed hij
anderzijds de zedelijkheid voorkomen als een noodzakelijk voorwerp van begeerte
voor de redelijke mens.“Op deze wijze,dacht Gij,worden deugd en gelukzaligheid na-
der tot elkänder gebragt, en de deugdzaame mensch, die beiden uit dit oogpunt be-
schouwt, wil de eene om de andere. Zulk een geluk noemt Gij zedenlijke gelukzalig-
heid.”172 Zedelijke volmaaktheid en gelukzaligheid worden bij Nieuhoff bijna het-
zelfde, meent Kinker, want Nieuhoff heeft immers geschreven “Wie, (...) kan zeden-
lijke volmaaktheid denken, zonder gelukzaligheid: wie gelukzaligheid van den mensch, zon-
der zedenlijke volmaaktheid?”173 Hoewel Kinker niet gelooft dat iedereen die vragen
even gunstig zal beantwoorden als Nieuhoff, is hij het met hem eens waar deze
schrijft:“hier vindt de mensch belang – waar, zuiver belang: Immers zoo zuiver, rein en edel,
als zulks de menschelijke natuur, naar derzelver eigenäardige behoefte gedoogt.”174 “Ja, Mijn
Heer!”, zo vervolgt Kinker,“Niets, in uw Geschrift, is meer waar, dan dit. In uwe ge-
lukzaligheid,hoe zedenlijk en verfijnd Gij U dezelve moogt voorstellen, is alles waar-
lijk louter belang en niets meer.”175

Is deze nadruk op het louter belang al een tamelijk venijnige kritiek op Nieuhoffs
eudemonisme, nog minder is Kinker te spreken over het feit dat Nieuhoff de deugd
die hij aanprijst en die hij uit het voorziene gevoel van gelukzaligheid laat ontsprui-
ten, gelijk stelt aan de deugd die Kant uit achting voor de wet der rede afleidt. Dit,
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zo stelt Kinker,“zal niemand,die kennis van de critische wijsgeerte bezit, zig zoo maar,
zonder groot afdingen, door U in de hand laten stoppen.”176Volgens Kinker kunnen
deugd en belang zich wel in één daad verenigen, net zoals zedelijkheid wel met ge-
lukzaligheid gepaard kan gaan, maar dit doet niets af aan het feit dat deugd en geluk
twee ongelijksoortige zaken zijn en blijven. De eerste wordt door de rede onvoor-
waardelijk geboden, terwijl de tweede door de zinnelijkheid wordt begeerd.“Geluk,
vermaak,genot, genoegen,of hoe Gij eenig voorwerp van lust benoemen moogt,het
blijft immer iets zinlijks, en kan, in zijn uiterste quint-essens zelve, door geene eudae-
monisch-chemische vermenging, tot iets, dat zedenlijk is, worden verheven.”177

Anders dan Nieuhoff en velen met hem, gelooft Kinker dus niet in een zedelijke
gelukzaligheid die onverbrekelijk verbonden is met deugdzaam handelen.Voor hem
is geluk altijd iets dat alleen de mens als zinnelijk wezen betreft en dat dus niet als
basis in de zedenkunde kan worden gebruikt, omdat zedelijk handelen uit het gebod
der rede moet voortkomen.Volgens Kinker zal het altijd waar blijven “dat eene daad
zoo veel te edeler en deugdzaamer is, naar mate ‘er minder beooging van geluk, bij
haare uitoefening plaats heeft.”178

Het is volgens Kinker ook helemaal niet waar dat geluk altijd de deugd vergezelt.
Weliswaar heeft Kant zich deugd en geluk in de idee van het hoogste goed als ver-
enigd voorgesteld,maar, zo stelt Kinker,we spreken hier van de ervaring,waarin men
dit idee, omdat het idee is, niet verwezenlijkt vindt.179 Ook gelooft Kinker niet, zo-
als Nieuhoff, dat geluk overal en altijd het zelfde is. “De mensch heeft”, zo schrijft
hij,“(wie kan ’t logenen?) een’ onleschbaaren dorst naar geluk, dat is, naar het geen
hij, voor zijn individu (niet wat een ander) voor geluk houdt.Deze dorst is hem, als zin-
lijk wezen, eigen.” Het eudemonisme van Nieuhoff volgend zou een tiran vol kun-
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nen houden zedelijk te handelen als hij door wraakzucht gelukkig wil worden. Er-
ger fatalisme dan waartoe Nieuhoffs eudemonisme kan leiden, valt volgens Kinker
niet makkelijk uit te denken.180

Naar de mening van Kinker is het geenszins het geval dat het criticisme de na-
tuurlijke en zinnelijke trek naar geluk uitgeroeid wil zien. Ook in het criticisme ziet
men het als een plicht om zijn eigen geluk en dat van anderen te bevorderen. Maar
deze plicht moet, evenals alle andere bijzondere plichten, ondergeschikt zijn aan het
algemeene gebod dat bij Kant luidt “handel zoo, dat de maxime naar welke gij handelt,
als eene algemeene wet, in gelijke omstandigheden, voor alle redelijke wezens zou kunnen gel-
den.”181 Pas hier – bij de formulering van de zogenoemde categorische imperatief 
– houdt volgens Kinker alle verder vragen op, en niet (zoals Nieuhoff beweert) bij ’t
bevorderen van onze gelukzaligheid.“Hier”, zo stelt Kinker,“staan wij aan de uiter-
ste grens.Wij moeten zoo handelen, niet om dat wij gelukkig willen zijn; maar om
dat het onze pligt is.” Te vragen waarom wij onze plicht moeten doen, is volgens Kin-
ker zoiets als vragen waarom plicht plicht is. Misschien zal Nieuhoff zeggen dat bij
de vraag “waaröm willen wij gelukkig zijn?” ook alle verder vragen ophoudt. Dat is
waar, schrijft Kinker,maar alleen op het grondgebied van de zinnelijkheid en niet op
dat van de rede.182

Met de twee hierboven besproken artikelen was de strijd tussen Nieuhoff en Kin-
ker nog niet ten einde. Het vervolg van de strijd komt echter neer op een herhaling
van zetten, zodat we die niet op de voet hoeven te volgen.183 Paulus van Hemert vat-
te het voornaamste geschilpunt tussen Nieuhoff en Kinker nog eens puntig samen
door middel van de aan Nieuhoff voorgelegde vraag of “wij daaröm verpligt (zijn),
om het gebod van onze Rede optevolgen, om dat wij, gelijk Gij zegt, door die op-
volging, onze gelukzaligheid bevorderen (...) of zijn wij daaröm, en daaröm alleen, tot
gehoorzaamheid verpligt, om dat wij redelijke wezens zijn?”184

* * *

Zoals blijkt uit de polemiek tussen Nieuhoff, Kinker en Van Hemert ging de intro-
ductie van de Kantiaanse filosofie in ons land gepaard met de nodige strijd.Nieuhoff
was niet de enige die zich afzette tegen het kantianisme. Ook de Harlinger filosoof
Hylke Hanekuyk, de bekende literator Rhijnvis Feith, het Amsterdamse genoot-
schapslid Jan Corver (lid van het genootschap Het Doel van deze Vriendenkring is
Eendracht, Deugd en Oefening), de onderwijzer Everhardus Molema en een predi-
kant die schuil gaat achter de letters B.S. lieten zich in de eerste drie decennia van de
negentiende eeuw kritisch uit over deze moderne filosofie.

Hylke Hanekuyk (1744-1824),wiens ’s Menschen geluk op deeze waereld in 1801 ano-
niem verscheen, zet zich reeds in de inleiding van zijn boek af tegen “de fyn ge-
sponnen twistredenen der Philosophen, als deeze met al den omslag der konstige re-
deneerkunde beweeren, dat het voor den mensch laag en onbetaamelyk zy zyn eigen
geluk te bedoelen in zyne handelingen.”185 Volgens Hanekuyk, een self-made filosoof
die op 17 mei 1744 in Harlingen werd geboren als zoon van de doopsgezinde bont-
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reder Evert Hanekuyk en Geertje Oosterbaan,begrijpt het ‘eenvouwdig gezond ver-
stand’ dat het voor de mens niet onbetamelijk kan zijn om vanuit een beginsel te
werken dat de alwijze schepper met de menselijke natuur verenigd heeft.Volgens
hem leidt deugd dan ook wel degelijk tot geluk:“De toejuiching van een goed ge-
weten is de bestendigste van alle gelukzaligheden, deeze walgt nimmer”.186

Ook Rhijnvis Feith (1753-1825), die zich later in meer positieve zin over het kan-
tianisme zou uitlaten, ziet in zijn leerdicht Brieven aan Sophië niet zoveel in de plicht-
moraal van Kant. De ik-figuur uit dit leerdicht houdt Sophië voor:“Waar schuilt de
sterveling, die, uit louter pligtgevoel, zich altijd reine deugd bij alles stelt ten doel.”187

Volgens Feith kan je misschien in een filosofisch stelsel het redelijke van het zinne-
lijke scheiden,maar in de werkelijkheid is dat niet mogelijk. In de mens gaan rede en
zinnelijkheid nu eenmaal samen.Volgens de strenge leer van Kant kan je, zo meent
Feith, eigenlijk alleen maar wanhopen om ooit het geluk waardig te kunnen zijn.188

Het Amsterdamse genootschapslid Jan Corver (?-?) vond de strenge plichtleer van
Kant ook al weinig realistisch. Hij hield de leden van het Amsterdamse Genootschap
Het Doel van deze Vriendenkring is Eendracht, Deugd en Oefening in 1817 voor:
“Eene deugd die niet door vermaak vergezeld wordt zou wel onze achting kunnen
hebben maar niet onze gehechtheid.”189 Corver bleef dan ook volhouden: “Ja de
deugd schenkt ons de grootste vergenoeging en door haar vindt men in zich zelfs
het grootste geluk doordien zy de bron is van het edelste genoegen.”190

Dat de Kantiaanse filosofie de gemoederen nog lang bleef bezig houden, blijkt uit
het feit dat nog in 1828 nutsleden als de onderwijzer Everhardus Molema (1803-
1869) uit Nieuw Beerta en de predikant B.S. het nodig vonden de Kantiaanse stel-
ling “beoefen de deugd alleen om hare inwendige schoonheid en voortreffelijkheid”
te bestrijden.191 B.S. merkte daarbij op dat de invloed van Kant “zich heinde en ver-
re heeft verbreid in het gebied der wetenschappen!”192 Evenals eerder Feith en Cor-
ver achtte ook B.S. de leer van Kant ongeschikt voor de menselijke aard, waarin rede
en zinnelijkheid nu eenmaal onverbrekelijk samengaan.193 Molema was van mening
dat de Kantiaanse stelling dat men de deugd alleen om wille van zichzelf moet be-
oefenen fraaier in de bespiegeling is, dan “bruikbaar en nuttig in de beoefening”.194

Naast dergelijke negatieve reacties op Kant waren er ook positieve reacties.Zo be-
strijdt Friedrich Köppen (1775-1858) in zijn in 1804 in vertaling verschenen Bijdra-
gen tot de kunst om gelukkig te leven de opvatting dat deugd vanzelf tot geluk leidt. Het
is volgens hem zeer goed mogelijk dat een zeer goed en braaf mens toch ongeluk-
kig is.195 Onder invloed van Kant onderscheidt Köppen zijn ‘wysbegeerte des levens’
nauwkeurig van de zedenleer. De zedenleer heeft volgens hem betrekking op de
mens als redelijk wezen, terwijl de wijsbegeerte des levens over zijn ‘gevoelende na-
tuur’ gaat. “De bedoeling der zedenleer is”, zo vervolgt Köppen, “den mensch een
hooger geluk waardig te maaken:de wijsbegeerte des levens daar en tegen tracht hem
met zijn tegenwoordig leven te bevredigen.”196

Liet Feith zich in zijn Brieven aan Sophië nog negatief uit over het kantianisme, in
zijn leerdicht ‘Het geluk’ – dat hij omstreeks 1807 in de Zwolse afdeling van het Nut
voordroeg – geeft hij blijk van een veel positievere invloed van deze filosofie.197 Daar
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waar Feith dicht “Maar gij, o lijder! juich! die hier de deugd bedoelt,/ En midden in
de ramp ’t geluk u waardig voelt” is hij duidelijk beïnvloed door de filosofie van
Kant. Feith gelooft ook niet meer, zoals hij eerder in zijn dagboek had volgehouden,
dat deugd en geluk hetzelfde zijn, want hij houdt zijn Zwolse publiek voor:“Waant
echter niet, dat de deugd ’t geluk hier zelve zij./ Neen, deze dwaling rooft aan de
eerste al haar waardij./ De deugd is nooit zo schoon, is nimmer zoo verheven,/ Als
waar zij, om zich zelv’, met rampen is omgeven”.198

De remonstrantse predikant Nicolaas Swart (1779-1843) gaf in 1822 in een in Fe-
lix Meritis uitgesproken redevoering eveneens blijk van een positieve invloed van
Kant. Swarts verhandeling werd gepubliceerd in de toen nog altijd bestaande Vader-
landsche letteroefeningen. Daarmee treffen we in dit tijdschrift voor het eerst een posi-
tief oordeel aan over de filosofie van Kant.199 Sinds die filosofie in 1794 voor het eerst
ter sprake was gekomen,had het tijdschrift zich er meestal kritisch over uitgelaten.200

Bij Nicolaas Swart horen we een ander geluid. Evenals Kant is hij van mening dat
deugd wel degelijk verheven moet zijn boven zinnelijk belang. Geluk en deugd zijn
ook volgens hem ongelijksoortige zaken.Alleen binnen de godsdienst bestaat er vol-
gens Swart een verband tussen geluk en deugd. Hij wijst ook expliciet op de geva-
ren van de deugd-geluk-equivalentie. Zo leidt deze volgens hem onder andere tot
onverschilligheid ten opzichte van de christelijke leer.Volgens die opvatting is de
mens “welhaast zijn eigen wetgever, zijn eigen God, zijn eigen éénige grond van
hoop en vrees, en aan niemand anders rekenschap verschuldigd!”201 Swart wees zo in
1822 opnieuw op de gewaagde kant van de deugd-geluk-equivalentie. Overigens
ging Swart voorbij aan het feit dat soortgelijke kritiek als hij op de deugd-geluk-
equivalentie had, vaak ook zijn geliefde Kantiaanse filosofie ten deel viel.Zo had on-
der andere Feith, in zijn hierboven genoemde Brieven aan Sophië, dergelijke kritiek
op het kantianisme.

* * *

Er was in de eerste decennia van de negentiende eeuw dus wel het een en ander ver-
anderd. De relatieve onbekommerdheid waarmee auteurs vóór de introductie van
Kant geluk en deugd met elkaar verbonden, was verdwenen. Zelfs als men het niet
met Kant eens was, zoals bijvoorbeeld in het geval van Hanekuyk of Corver, voel-
den schrijvers over geluk zich genoodzaakt iets over de kritiek op de deugd-geluk-
equivalentie te zeggen. Onder invloed van Kant was de geluksverhandeling van
Köppen bovendien een praktische levenskunst geworden, waarin het geluk geschei-
den werd van de zedenkunde en waarin de nadruk kwam te liggen op persoonlijke
aspecten van geluk als vriendschap, liefde, huwelijk en huiselijkheid. De verhande-
ling van Köppen stond daarin, zoals we in hoofdstuk 8 nog zullen zien, ook niet al-
leen. Die vroeg-negentiende-eeuwse geluksauteurs hadden zich ontworsteld aan de
in de achttiende eeuw zo dominante gelijkstelling tussen geluk en deugd en creëer-
den een nieuwe en in onze ogen modernere geluksconceptie.202
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Hoofdstuk 4

De hemel op aarde: geluk en de
christelijke traditie

Wat is de Godsdienst, wanneer men dien in ’t rechte gezigtpunt beschouwt? Wat anders dan de He-
mel op Aarde nedergedaald?

Formey,‘Tafereel des huislyken geluks’1

De hernieuwde belangstelling voor aards geluk, die we rond het midden van de ze-
ventiende eeuw zien ontstaan, stond op gespannen voet met het wereldvliedende en
op de hemel gerichte christendom.Auteurs die binnen de christelijke traditie schre-
ven, hadden wel aandacht voor geluk, maar plaatsten het over het algemeen in het
hiernamaals. Deze aandacht voor het hemelse geluk ging bovendien gepaard met
een, in de ogen van een moderne beschouwer, nogal sombere kijk op het aardse le-
ven. Zelfs remonstranten, die toch bekend stonden om hun relatief vrijzinnige op-
vattingen over het geloof, gaven in hun prekenbundels een tamelijk pessimistisch
beeld van de menselijke conditie. Zo hield Geeraerdt Brandt de Jonge (1657-1683)
zijn toehoorders voor dat God heeft geprobeerd ons het aardse leven tegen te ma-
ken door ‘veelerlei ongeval’.“Hierom”, zo vervolgde Brandt zijn preek,“slaet Godt
d’aerde met plaegen van oorlogh/ hongersnoodt en pest/ op dat men gedenken zou-
de/ hoe ellendigh een huis/ hoe rampzaligh een wooning de weerelt zy.” Dit door
rampen geteisterde aardse bestaan was volgens hem nodig om de gelovigen ervan te
doordringen dat zij al hun aandacht op het hiernamaals moesten vestigen.2

Ook Brandt de Jonges remonstrantse voorganger Simon Episcopius (1583-1643)
was die mening toegedaan. In één van zijn preken schrijft Episcopius “hoe wijs en
wel bedacht die geene zijn/ die van de aerde niet veel wercks en maken/ maer den
hemel altijt in ’t ooge en in ’t herte hebben/ als de plaetse daer haer eenige en eeu-
wige heyl te vinden is”.3

Gereformeerde predikanten als Petrus van der Hagen (1641-1671) en Johannes
d’Outrein (1662-1722) schilderden het aardse leven ook niet bepaald af als een pret-
je. En dan behoorden Van der Hagen en D’Outrein binnen het gereformeerde spec-
trum nog niet eens tot de echte scherpslijpers. Beiden maakten deel uit van de zo-
genoemde middenorthodoxie.Van der Hagen gaat door voor een gematigd voetiaan,
terwijl D’Outrein tot de ernstige coccejanen wordt gerekend, die in theologisch op-
zicht niet ver van de voetianen afstonden.4
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Van der Hagen schrijft in zijn in 1693 postuum uitgegeven prekenbundel Verbor-
gentheyt der Godsaligheyt:

Een Christen/ soo lange als hy op der aerde leeft/ soo moet hy sich geen ruste in-beelden/
noch verwachten een sacht en gemackelijck leven; maer hy moet sich bereyden tegen swa-
righeden/ strijdt tegemoet sien/ en in alle dingen sich dragen met een ongemeene voor-
sichtigheyt. ’t Is hier een loopen in de loop-bane, ’t is hier de vecht-plaets/ en het worstel-perck.5

Nog tot ver in de achttiende eeuw konden dergelijke opvattingen door velen in de
Republiek worden gelezen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Verborgentheyt der
Godsaligheyt nog in het laatste decennium van de achttiende eeuw tot de vijf meest-
voorkomende prekenbundels in Haagse boedelinventarissen behoorde.6 Van der Ha-
gen baseert dat afzien van de wereldliefde in een eerder uitgekomen prekenbundel
op de bijbeltekst 1 Joh. 2 : 15-16 waarin staat:“Hebt de wereld niet lief noch hetgeen
in de wereld is; zoo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.” 7

Volgens Johannes d’Outrein, wiens werk in de achttiende eeuw ook erg populair
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bleef 8, stellen de meeste bijbelplaatsen de mens voor als “een nietig, gebrekkelyk en
veragtelyk ding.”9 In zijn in 1711 uitgekomen prekenbundel De prophetische Godge-
leertheid,waaruit ook de hiervoor aangehaalde woorden afkomstig zijn, lezen we ver-
der:“In dit leven is het aardryk om zynent wille vervloekt; ende het draagt over al de
voetstappen van dien vloek; want het brengt doornen en distelen voort. En wat is ‘er
niet een menigte van ongedierte/ dat nergens op uit is/ dan om den mensch te quel-
len en ongemak te baren.”10 Volgens d’Outrein is alles in de mens onrein: “En wat
zyn licchaam aangaat/ wat is ‘er niet een heirleger van siekten, en ongemakken/ die hem
konnen aantreffen/ en hem dit leven bitter en suur maken!”11 D’Outrein houdt god-
delozen, groten en aanzienlijken, hoovaardige, toornige en aardsgezinde mensen
voor dat ze nietig zijn, naakt zijn geboren, niets in de wereld hebben meebracht en
er ook niets uit zullen dragen.12

Die grimmige visie op het aardse leven blijven we de hele achttiende eeuw door
tegenkomen, maar al vanaf de zestiende eeuw hingen er veranderingen in de lucht.
Door de Reformatie,die voor velen het loslaten van hun oude geloof betekende,was
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er, zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben, een moreel vacuüm ontstaan,
waarin men behoefte had gekregen aan een zedenleer die los staat van religieuze
overwegingen. Binnen deze geseculariseerde moraal had men van meet af aan aan-
dacht gehad voor de aardse behoeften van de mens en niet in de laatste plaats voor
zijn geluk in het hier en nu. Daar kwam nog bij, dat de meer stoutmoedigen onder
deze schrijvers het christendom voorstelden als somber, naargeestig en niet bevor-
derlijk voor het aardse geluk.13

In dit hoofdstuk wil ik laten zien hoe auteurs die binnen de christelijke traditie
schreven vanaf 1650, in antwoord op de toenemende belangstelling voor aards geluk,
steeds vaker streefden naar een verzoening tussen geluk en christendom. Allereerst
zal de aandacht zich richten op de verhandelingen van zeventiende-eeuwse protes-
tantse predikanten als Simon Oomius, Pierre du Moulin de Jonge, Richard Allestree
en Richard Lucas.Hun werken behoorden tot een theologische traditie die zijn oor-
sprong rond 1640 had gevonden in de Engelse theologie. Daarin was de aandacht
langzamerhand verschoven van het aardse lijden naar tevredenheid.Vervolgens richt
de aandacht zich op de katholieke wereld van de zeventiende eeuw. Zoals zal blijken
uit de werken van Anton Alfons van Sarasa en Nicolas Malebranche begon men ook
daar te pleiten voor een aangenamer christendom. Deze in de zeventiende eeuw in-
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gezette trend om geluk en christendom met elkaar te verzoenen, zette zich in de
achttiende eeuw voort.Vooral vanaf 1750 begonnen predikanten steeds vaker te plei-
ten voor een aangenaam, irenisch en aardsgezind christendom waarbij zij een steeds
ruimere plaats inruimden voor aards geluk.

* * *

De aandacht voor aards geluk die, zoals we in hoofdstuk 3 zagen, fors was ingezet met
denkers als Descartes,Ameline en Spinoza, bleef ook voor de christelijke theologie
niet zonder gevolgen. Schrijvers die binnen de christelijke traditie schreven, zagen
zich geconfronteerd met de werken van seculiere auteurs die hun lezers, veelal op
basis van stoïsche of epicuristische denkbeelden, een aards geluk beloofden (en daar-
bij soms en passant ook nog eens de christelijke religie aanvielen). Tegelijkertijd
moesten ze een houding zien te vinden tegenover hun geloofsgenoten die behoor-
lijk grimmig en naargeestig uit de hoek konden komen.Verschillende auteurs von-
den een al te wereldmijdende godsdienst nu niet bepaald geschikt voor het luxueu-
ze tijdperk waarin zij leefden. Zo achtte de theoloog Pierre du Moulin de Jonge,
wiens immens populaire Traité de la paix de l’âme et du contentement de l’esprit (1669)
in 1675 in Nederlandse vertaling zou verschijnen, een al te strenge christelijke ze-
denleer niet geschikt voor “hen, die dertel opgevoed zijn.”14 De Engelse predikant
Richard Lucas (1648-1715), ook al een pleitbezorger van een meer aardsgezinde
godsdienst, meende eveneens dat een al te onaangenaam christendom niet geschikt
was voor het tijdperk waarin hij leefde. In zijn Onderzoek van ’s menschen gelukzalig-
heyd (1697-1699) houdt hij zijn lezers voor dat “de Gódsdienst wat gevoeglyker en
behaaglyker [moet] zyn dan voormaals, eer men die naar den tegenwoordigen toe-
stand van zaaken passen kan.”15 Lucas doelde daarmee op zaken als het bezit van een
mooi huis, het hebben van dienstboden, lekkere spijzen en geld. Hoewel Lucas dit
‘dartele begeerten’ noemt, maken ze het volgens hem wel nodig de godsdienst aan
dat luxere leven aan te passen.16 Zo’n meer behaaglijke godsdienst is, zo meent Lu-
cas, beter geschikt voor de tijd waarin hij leeft.17

Deze pleidooien voor een aangenamere en meer aardsgezinde godsdienst hadden
zeer nadrukkelijk een apologetische kant.Ze moesten de christelijke godsdienst red-
den van zowel de aanvallen van atheïsten als van de al te grote geloofsijver van vro-
me en wereldvliedende theologen, die met hun sombere voorstellingen hun op luxe
gerichte tijdgenoten wellicht alleen maar van het geloof zouden vervreemden. De
veranderingen in de theologie, die voor een belangrijk deel samenhingen met de
grotere gerichtheid op aards geluk, traden overal in Europa op. Dat gebeurde overi-
gens niet altijd op het zelfde ogenblik en ook de directe aanleiding kon per land ver-
schillen.Zo zal in Engeland vooral de ervaring van de burgeroorlog in de eerste helft
van de zeventiende eeuw, en de religieuze onenigheid die daar zoveel aan had bijge-
dragen, een rol hebben gespeeld in de theologische veranderingen, terwijl het in
Frankrijk vooral de opkomst van het jansenisme was, met zijn strikte kijk op de ge-
nade en de vrije wil, die (zoals we nog zullen zien) een stimulans vormde achter de
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pleidooien voor een meer aardsgezind christendom.Wat veel theologen in deze pe-
riode echter gemeen hadden, was een gevoel van urgentie ten aanzien van de geva-
ren die het christendom bedreigden en die zowel veroorzaakt werden door de toe-
nemende aanvallen op het geloof als de groter wordende aandacht voor aards geluk
(een aandacht die velen in de zeventiende eeuw met de nodige argwaan bekeken).

* * *

In antwoord op die uitdagingen kunnen we (met name, maar niet alleen, in de En-
gelse theologie) vanaf 1640 een verschuiving waarnemen van een “kunst van het lij-
den” naar een “kunst van tevredenheid”.18 Die verschuiving wordt bijvoorbeeld
zichtbaar in een werk als Opweckinge ende bestieringe (1658) van de Purmerlandse ge-
reformeerde predikant Simon Oomius. Maar ook Verhandeling van den Vrede der Zie-
le en de vergenoeginge des geestes (1675) van de Fransman Pierre du Moulin de Jonge,
The art of contentement (1675) van Richard Allestree en Richard Lucas’ Zeede-lessen des
evangeliums (1693) kunnen met deze verschuiving in verband worden gebracht. Ze
maakten deel uit van een revolutionaire omwenteling waarbij aards geluk steeds va-
ker werd gezien als het doel van het christelijke geloof.19 Het meest nadrukkelijk ver-
woordde Richard Allestree (1619-1681) die heroriëntering door in zijn in 1733 als
Konst der vergenoegtheit verschenen verhandeling het christelijke geloof voor te stel-
len als “de allervoortreffelykste, de allerbeknopste konst van Gelukkig te Leven”.20

In de Republiek was Simon Oomius (1628-1706) een exponent van de verschui-
ving binnen de theologie van lijden naar tevredenheid. Bij de Amsterdamse boek-
verkoper Jan Kuypen verscheen in 1658 zijn Opweckinge ende bestieringe, om in allen
staet van voor- of tegenspoedt/met het tegenwoordige vergenoegt te zijn. Bij het samenstellen
van dit boek putte Oomius zowel uit de werken van klassieke filosofen, zoals de stoï-
cijnen en de epicuristen, als uit die van moderne christelijke schrijvers. De nadruk
in de door hem gebruikte bronnen ligt echter vooral op de Engelse theologie. Met
name maakt Oomius gebruik van de werken van theologen als Thomas Gataker
(1574-1654) en Jeremiah Burroughs (1599-1646) die hij expliciet als zijn bronnen
noemt.21 Van Gataker verscheen in 1620 in Londen True contentment in the game of god-
lines, with its self-sufficiencie en van Burroughs verscheen in 1648 postuum The rare je-
wel of Christian contentment. Boeken die ook duidelijk de verschuiving laten zien van
lijden naar tevredenheid.

Zoals de titel van zijn boek al aangeeft, wil Oomius zijn lezers opwekken om zo-
wel in voor- als tegenspoed tevreden te zijn.Tevredenheid beschouwt Oomius als de
hoogst haalbare vorm van aards geluk en hij omschrijft het als “een gheestelijcke
deugt/ door de welcke het gemoedt van een oprecht Christen/ inwendigh sigh ghe-
rust ende te vreden houdt/ met het tegenwoordige in een yeder staet/ ’t zy van voor-
spoed/ ofte tegenspoed/ inden welcke Godt hem gelieft te brengen.”22 Met zijn plei-
dooi voor tevredenheid mikt Oomius op een eenvoudig publiek.Een opwekking tot
tevredenheid is des te urgenter vanwege de “soo bekommerlicke en beklaeghlicke
tijden” waarin hij meent te leven en waarin ontevredenheid zo wijd verbreid is ge-
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raakt dat vrijwel iedereen ontevreden is.23 Dat geldt, zo constateert Oomius tot zijn
spijt, ook voor christenen. Die zijn eveneens besmet geraakt met de alom waar-
neembare zucht naar rijkdom en luxe. “Sy willen”, zo schrijft Oomius, “altijdt 
hogher ende rijcker sijn/ ende in meerder ghemack en wellust leven.”24

In antwoord op het toenemende verlangen naar luxe en rijkdom wijst Oomius ie-
dere zucht naar staat en iedere onmatige begeerte naar aardse goederen af. Het ware
geluk is volgens hem niet in die uiterlijke zaken gelegen.Alleen inwendige, geeste-
lijke tevredenheid is duurzaam en in staat de mens een zekere mate van aards geluk
te bezorgen. Die innerlijke tevredenheid is alleen door middel van de christelijke
godsdienst te verkrijgen.Weliswaar prezen ook klassieke filosofen als de stoïcijnen te-
vredenheid al hogelijk,maar omdat zij de christelijke religie niet kenden,hadden hun
werken de mens toch geen geluk gebracht.25

Oomius ondersteunt zijn pleidooi voor tevredenheid met een verwijzing naar
verschillende bijbelplaatsen.Vooral de apostel Paulus is bij Oomius populair. Zo ver-
wijst hij naar 1 Tim. 4 : 8, waarin Paulus schrijft dat de godzaligheid van nut is “tot
alle dinghen, hebbende de belofte van dit ende het toekomende leven”.26 In Hebr. 13 : 5 wijst
Paulus er bovendien op dat tevredenheid een christelijke plicht is:“zyt verghenoegt met
het tegenwoordige”. En in 1 Tim. 6 : 6 schrijft hij:“Doch de godzaligheid is een groot
gewin met vergenoegdheid.”27 In zijn brief aan de Filippenzen (4 :11) merkt de apos-
tel op:“want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben.” 28

Het feit dat tevredenheid een christelijke plicht is, betekent volgens Oomius dat
je tevreden moet zijn met de staat waarin God je geplaatst heeft. Bovendien maakt
dit gegeven ontevredenheid tot een zonde. Ontevredenheid geeft immers blijk van
ongeloof en wantrouwen jegens Gods Voorzienigheid.29 Ontevredenheid roept Gods
toorn op en is een dwaze zonde omdat al dat geklaag je uiteindelijk toch niet verder
helpt.30 Dit alles betekent niet dat Oomius iedere vorm van zelfbeklag afwijst.Vol-
gens hem is het toegestaan met mate te klagen en hij acht het billijk dat men zijn be-
narde situatie door wettige middelen probeert te verbeteren.31

Het boek van Oomius is tevens een reactie tegen de in de klassieke traditie ge-
wortelde seculiere geluksverhandelingen.Dat blijkt bijvoorbeeld uit de kritische wij-
ze waarop hij de deugd-geluk-equivalentie beoordeelt. Na erop gewezen te hebben
dat de stoïcijnen de deugd der tevredenheid hoog hadden geprezen, schrijft hij:

hier van daen zijn ghekomen die ParadoxeWonderspreuken/ ende vreemde regelen/ die het
verstant van het gemeene volck/ onder haer/ te boven gingen/ als/ Dat een mensche met
deught begaeft, niets ontbreeckt om wel te leven. Ofte/ dat de deugt met haer-selven vergenoegt
is, om wel ende ghelucksaligh te leven.32

Oomius’ bezwaren tegen de stoïcijnen hangen vooral samen met het feit dat deze
klassieke filosofen het christendom niet kenden.

Hoewel het boek van Oomius veilig binnen de grenzen van de gereformeerde or-
thodoxie blijft, maakt het desondanks deel uit van een revolutionaire verandering in
de christelijke theologie. Ook Oomius acht aards geluk mogelijk en hij ziet niet het
aardse lijden, maar het aardse geluk als een onderpand voor de hemelse zaligheid.
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Daarmee maakt hij, evenals velen na hem zullen doen, geen wezenlijk onderscheid
meer tussen aards en hemels geluk.

Het theologische werk van Pierre du Moulin de Jonge (1600-1684) was eveneens
een reactie op een geseculariseerde moraal. In zijn Verhandeling van den vrede der zie-
le en de vergenoeginge des geestes (1675) zet hij zich nadrukkelijk af tegen de vrijdenker
Pierre Charron (1541-1603).Volgens Du Moulin had Charron zijn leerlingen inge-
blazen dat “de Godsgeleerde Wijsheid vol kreuken en rimpelen, korzel, gestreng,
droevigh, vreesachtig, en na den aart van ’t graauw is.” Over de menselijke en bur-
gerlijke wijsheid had Charron vervolgens beweerd dat deze “den geest vrij, vrolijk,
rustich, algemeen, over al genoegt, en meester van zich zelven maakt” en dat ze ver-
der leert “hoe men wel kan leven en sterven.”33 Evenals Oomius heeft Du Moulin
weinig vertrouwen in die geseculariseerde zedenleer en ook hij meent dat alleen de
christelijke godsdienst in staat is ons tevreden en dus gelukkig te maken. Het feit dat
Du Moulin langdurig in Engeland verbleef als aalmoezenier van Karel II en kanun-
nik van Canterbury maakt het aannemelijk dat ook hij was beïnvloed door de ver-
anderingen in de Engelse theologie.

Sterker dan Oomius legt Du Moulin in zijn theologie de nadruk op aards geluk.
Daarbij zet hij zich expliciet af tegen een al te strenge christelijke zedenleer. Hij laat
zich naar eigen zeggen leiden door het feit dat de mensen zichzelf lief hebben en
zich nu eenmaal door vermaken laten inpalmen.Du Moulin ziet het als zijn taak zijn
lezers te laten zien dat plicht en geluk op hetzelfde uitkomen.34 Het beeld dat Du
Moulin daarbij van het aardse bestaan schetst, is heel wat vrolijker dan dat van Van
der Hagen of D’Outrein:

De lekkre smaak der vruchten, de reuk en verwe der bloemen,het aangename uitzicht door
bosschaadjes, en langs vruchtbare akkers en heldere waterbeken, en alle de zoetichheid en
verandering der Natuure, betuigen wel uitdrukkelijk dat God een goedhertich Vader is, die
groote zorge voor ons vermaak en onze verquikking draagt.35

Wie dat eenmaal in de gaten heeft, zal volgens Du Moulin

niet veel goeds konnen spreken van die barze wijsheid, die meint dat ze vry veel verdient
wanneer ze haar onthoud van alles wat de menschelijke natuure behaaghlijk is, en die dit
gebed tot God opzend, dat in vele geestelijke boekjes gelezen word: Heere, bewijst my de ge-
nade, dat ik my in geene aardsche dingen en vermake.36

Met zijn lofzang op de aardse weldaden neemt Du Moulin een zogenoemd fysico-
theologisch standpunt in, hetgeen inhoudt dat men God uit zijn werken kan leren
kennen als een goedertieren schepper.Deze fysico-theologische denkbeelden (die in
de Republiek vooral populair zouden worden na de publicatie van Bernard Nieu-
wentyts Het regt gebruyk der wereld beschouwingen uit 1715) waren een belangrijke fac-
tor in de ontwikkeling naar een meer aardsgezind christendom en droegen bij aan
de ontwikkeling van een optimistischer en aangenamer Godsbeeld.37

Hoewel Du Moulin de vermaken dus nadrukkelijk goedkeurt, moeten we er wel
voorzichtig mee zijn, want anders zullen ze volgens hem verdriet geven. Geluk be-
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staat voor Du Moulin ook niet in uiterlijke zaken,maar vooral in een gerust gemoed.
Die gerustheid moet allereerst gebaseerd zijn op vrede met God en kan worden be-
reikt door het geloof in Jezus Christus, die de mens door zijn lijden met God heeft
verzoend.38 Een tweede bron voor die gerustheid is vrede met jezelf. Die vrede kan
je volgens Du Moulin bereiken door ervoor te zorgen dat je de juiste denkbeelden
hebt over de zaken die ons goed dan wel kwaad aandoen.Ten slotte ligt die gerust-
heid ook in vrede met anderen.Vooral aan vriendschap en liefde hecht Du Moulin
veel belang als het erom gaat het aardse geluk te bereiken.

Evenals Oomius trad ook Du Moulin niet buiten de paden van de gereformeerde
orthodoxie maar wel besteedde hij zoveel aandacht aan het aardse geluk dat zijn theo-
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logische traktaat bijna leest als een geluksverhandeling. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat zijn boek zich (in een tijd waarin men steeds meer interesse krijgt voor
aards geluk) in een grote populariteit mocht verheugen.Van de Nederlandse vertaling
zouden tot ver in de achttiende eeuw verschillende herdrukken verschijnen.39

Die grote aandacht voor geluk in theologische werken zien we ook terug in het
al even genoemde Konst der vergenoegtheit van Richard Allestree, waarvan het Engel-
se origineel in 1675 was verschenen.“De begeerte tot Gelukzaligheit”, zo schrijft dit
hoofd van Eton College al meteen aan het begin van de voorrede,“is met onze na-
tuur zo dicht in een doorweven, dat niets dan de ontbinding van ’t gehele zamenstel,
die kan uitwissen.”40 Maar, hoe algemeen die begeerte naar geluk ook is, de menin-
gen erover lopen volgens Allestree sterk uiteen. De een zoekt geluk in eer, de ander
in rijkdom en weer een ander in vermaken.“Dus jagen de menschen na een inge-
beelt goet, tot dat zy een wezenlyk quaat ontmoeten.”41 Als alternatief voor dit ma-
terialistische geluksstreven biedt Allestree de christelijke godsdienst aan. Hij verwijst
daarbij naar verschillende bijbelplaatsen, onder andere naar de ook door Oomius ge-
noemde plaats 1 Tim. 6 : 6, waar Paulus schrijft dat tevredenheid ook voor deze we-
reld een groot gewin is.42 Ook Allestree ziet het aardse geluk van tevredenheid als
een voorafspiegeling van het hemelse geluk. Uit het al eerder geconstateerde feit dat
het christendom door Allestree werd opgevat als een gelukskunst, kunnen we aflei-
den dat ook zijn geluksleer een antwoord was op de seculiere verhandelingen over
geluk die overal begonnen te verschijnen.

Een exponent van zowel die ontwikkeling naar een meer aardsgezind christen-
dom als de seculiere aandacht voor aards geluk was de Engelse predikant Richard Lu-
cas.Zoals in het vorige hoofdstuk besproken, publiceerde deze blinde Londense pre-
dikant in 1685 immers een seculiere geluksleer, het immens populaire Enquiry after
happiness, dat in 1697 en 1699 in vertaling zou verschijnen als Onderzoek van ’s men-
schen gelukzaligheyd.Daarnaast schreef hij een hele reeks theologische traktaten,waar-
onder Practical Christianity (1681) dat in 1693 in vertaling verscheen als Zeede-lessen
des evangeliums.

Zowel in Zeede-lessen des evangeliums als in Onderzoek zet Richard Lucas zich af te-
gen de voorstelling van de aarde als een tranendal en bepleit hij een christendom dat
zich verzoend heeft met het verlangen naar aards geluk. In religieus opzicht is Lucas
zeker vrijzinnig te noemen. In een recente studie wordt hij zelfs aangeduid als “a near
deist”.43 In Zeede-lessen des evangeliums verkondigt Lucas de mening dat het christen-
dom geen vijand is van het aardse geluk.Volgens Lucas schept God vermaak uit het
geluk van zijn schepselen.44 Een vroom en godsdienstig leven is bevorderlijk voor
zowel aards als hemels geluk.Voor aards geluk “omdat een vreedzaame Regeering,
vrindelyke gebuurschap, vertroostelyke onderhoudinge van vrindschap, en een ver-
maakelyke afgezonderheyd, ontstaan en afhankelyk zyn van een vroom leeven.”45

Lucas ziet de christelijke godsdienst ook als een noodzakelijke voorwaarde voor het
geluk en hij besluit het eerste deel van zijn Zeede-lessen dan ook met de overweging
“hoe hoognoodig de Gódsdienst voor ons is, om dat wy zonder dezelve niet geluk-
kig konnen zyn in dit leeven, nóch ook in het toekomende”.46
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In zijn Onderzoek van ’s menschen gelukzaligheyd wijst Lucas er op dat het doel van
zowel filosofie als godsdienst is de “Mensch te onderrechten waarin zijne rechte en
eygentlyke Gelukzaligheyd bestaat, en hem den rechten weg daartoe aan te wyzen”.
Met die ‘Gelukzaligheyd’ doelt Lucas hier niet op de eeuwige gelukzaligheid in het
hiernamaals, maar op het aardse geluk van de mens. Lucas kan zich niet voorstellen
dat God het streven naar geluk niet zou ondersteunen.47 De godsdienst is volgens
hem geen vijand van het aardse geluk:

De klagten derhalven, welke wy over onze tegenwoordige staat doen, en die verwytingen,
waarmeê wy onze natuur verkleynen en lasteren, zyn valsch en onbillyk; want wy zyn van
Gód tót gelukzaligheyd geschapen en geschikt; en deeze gelukzaligheyd heeft God in ons
vermoogen en bereyk believen te stellen.48

Lucas ziet geluk dus nadrukkelijk als het doel van de godsdienst. Daarbij houdt hij
een pleidooi voor een meer aardsgezind christendom. Wie beweert dat er meer
kwaad dan goed op de wereld is, weerspreekt volgens Lucas de Openbaring. De hei-
lige schrift verkondigt immers duidelijk de liefde van God voor de mensen.49 Het
droevige en onaangename beeld dat velen van de godsdienst hebben, is volgens Lu-
cas het gevolg van een valse kennis van God.50 Lucas heeft heel wat aangenamere
denkbeelden over God en de christelijke godsdienst. God is volgens hem heilig en
goed.51

Overigens diende ook het werk van Lucas een apologetisch doel. Dat blijkt met
name uit zijn Zeede-lessen. Ook Lucas zet zich af tegen de manier waarop het chris-
tendom vanuit atheïstische hoek wordt omschreven: “Ondertusschen komt het
grootse geschreeuw, dat ‘er tegen de Gódsdienst is, hier op uyt, dat zy de vermake-
lijkheden der Natuure benydt; en dat zy ons listiglijk van de bezittinge der tegen-
woordige geneugten berooft,door de bedriegelyke belóften der toekomende.”52 Met
zijn werk wilde Lucas juist laten zien dat de christelijke godsdienst in staat is de mens
ook op aarde gelukkig te maken.

* * *

Naast de theologische veranderingen die we in overwegend protestantse landen als
de Republiek en Engeland aantreffen, kunnen we in katholieke landen als Frankrijk
en de Spaanse Nederlanden soortgelijke ontwikkelingen waarnemen. De pleidooi-
en die katholieke schrijvers als Anton Alfons van Sarasa (1618-1667) en Nicolas Ma-
lebranche (1638-1715) voor een meer aardsgezinde godsdienst hielden, zijn eveneens
illustratief voor een veranderende mentaliteit waarbij men genoeg begon te krijgen
van een al te zuchtend en bekommerd christendom. In Frankrijk hingen die plei-
dooien vooral samen met het felle debat dat er in de tweede helft van de zeventien-
de eeuw over het jansenisme was uitgebroken. Het jansenisme is een stroming bin-
nen de katholieke kerk die genoemd is naar de Nederlander Cornelis Jansen (1585-
1638). Jansen werd geboren in Leerdam, volgde de Latijnse school in Utrecht, stu-
deerde in Leuven en bracht het uiteindelijk tot bisschop van Ieper. In zijn boek Au-
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gustinus, dat in 1640 na zijn dood werd gepubliceerd, bepleit Jansen een terugkeer
naar een zuivere katholieke leer die teruggaat op kerkvader Augustinus.Met die leer,
waarin een heel erg strikte, ja zelfs grimmige kijk op de genade en de vrije wil uit-
een wordt gezet, zet Jansen zich af tegen het nieuwe renaissancistische mensbeeld zo-
als de jezuiet Luiz de Molina (1535-1600) die had uitgedragen in zijn in 1588 ver-
schenen Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis. Dit boek, waaraan Molina dertig jaar
had gewerkt, gaat, zoals de titel al aangeeft, vooral over het probleem hoe genade en
vrije wil met elkaar verenigd moeten worden.53 Molina minimaliseert in zijn boek
de gevolgen van de erfzonde. Na de zondeval is de mens weliswaar ontdaan van zijn
bovennatuurlijke gaven, maar hij heeft het vermogen van een vrije wil behouden.
Die nieuwe renaissancistische mens bepaalt zelf zijn bestemming en is zelf in staat
goed en kwaad van elkaar te onderscheiden. Het is tegen dit mensbeeld dat het jan-
senisme zich keerde.54

Sarasa, die in 1618 in het Vlaamse Nieuwpoort uit Spaanse ouders werd geboren,
had in de jaren 1664 tot 1667 in Antwerpen een meerdelige verhandeling gepubli-
ceerd onder de titel Ars semper gaudendi. Het was een populaire verhandeling die
meerdere malen is herdrukt en die Erhard Weigel (1625-1699) in het Duits vertaal-
de. Nog in 1749 verscheen er van deze Duitse editie, die in 1687 in Neurenberg van
de persen kwam, een herdruk. De Duitse editie stond aan de basis van een Franse
vertaling die tot in de jaren tachtig van de achttiende eeuw verschillende herdruk-
ken beleefde.55 De vertaling van Weigel heeft hoogstwaarschijnlijk ook aan de basis
gestaan van ‘De konst om altijd vrolijk te zijn’ dat omstreeks 1777 verscheen in het
door George M. Nebe vanuit het Duits vertaalde tijdschrift De Mensch.56 Volgens 
de anonieme inleider zou Sarasa’s werk onder andere van invloed zijn geweest op
Leibniz’ Theodicee en op de zedenkunde van Christiaan Wolff. Sarasa zou reeds Leib-
niz’ denkbeeld van de beste wereld hebben voorgedragen, aldus deze anonymus.57

Volgens dat denkbeeld had God van alle mogelijke werelden die hij had kunnen
scheppen, de beste geschapen. In die beste wereld diende ieder bijzonder kwaad een
algemeen en groot goed.

Het is een niet geringe claim van de anonieme inleider om Sarasa voor te stellen
als een voorloper van de grote Leibniz. Hoewel Sarasa de idee van de beste wereld
niet echt duidelijk verwoordt, waren zijn opvattingen over Gods voorzienigheid wel
opmerkelijk mild en zette hij zich af tegen een al te somber beeld van het aardse le-
ven. Het is, zo meent hij, niet waar dat er op deze wereld geen duurzame vreugde
mogelijk is.“Dwaas vooröordeel, dat ons de waereld als eene kerker, als eene gevan-
genis voorstelt, waarïn ons toch de goedgunstige hand van God tot ons geluk ge-
plaatst heeft!”58 Sarasa erkent ook dat alle mensen een vurige begeerte naar geluk
hebben.

Wie gevoelt niet in zyn gemoed eene sterke neiging, eene vuurige begeerte naar eene be-
stendige vreugde? Eene steedsduurende weltevredenheid – een onäfgebroken vergenoegen
is immers de algemeene wensch van alle stervelingen: en misschien is dit slechts de eenige
goede hartstocht, waarin alle menschen met elkanderen overëenstemmen.59
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Uit dat algemene verlangen naar geluk leidt Sarasa af dat het ook daadwerkelijk moet
bestaan.God en Natuur doen immers niets te vergeefs.“Zou deeze laatste wel zo een
sterk verlangen in het hart van alle menschen hebben geprent, indien hetzelve in ’t
geheel niet kon bevredigd worden? of zou Gods wyze geest den mensch iets beve-
len, of hem ergens toe aanmoedigen, ’t geen in deeze waereld onmogelijk is?”60 Sa-
rasa kan dat niet geloven en meent dat er op aarde een duurzame vreugde mogelijk
is. Zij die het tegendeel beweren, dolen op een gevaarlijke manier.61 Zich geheel op
de voorzienigheid verlaten, is een manier om die duurzame vreugde ook daadwer-
kelijk te bereiken.Wie dat doet zal ook op aarde gelukkig kunnen zijn. Een geluk
dat bestaat in het hebben van een gerust gemoed.62

Sarasa ziet de godsdienst als een onmisbaar hulpmiddel bij het streven naar aards
geluk, maar tegelijkertijd ziet hij geluk als een realiseerbaar doel van menselijk han-
delen. Wie op aarde gelukkig wil worden, moet daar volgens Sarasa moeite voor
doen. In die opvatting is hij beïnvloed door de stoïsche denker Seneca, die de door
Sarasa aangehaalde woorden had geschreven:“zy (= de vreugde pb) ontstaat niet by
toeval, maar wie dezelve wil bezitten, moet ze zich bezorgen.”63

In de zeventiende-eeuwse context was het werk van Sarasa ontstaan als een reactie
op het jansenisme. Het lijkt daarom op het eerste gezicht verwonderlijk dat Sarasa’s
overdenkingen over aards geluk nog ver in de achttiende eeuw in een Nederlandstalig
tijdschrift konden worden opgenomen.Bij nader inzien blijkt het werk van Sarasa ech-
ter op verschillende manieren te passen bij de intellectuele cultuur van de tweede helft
van de achttiende eeuw.Zo sloot Sarasa met zijn streven geluk en christendom met el-
kaar te verzoenen goed aan bij de verwachtingen van het lezerspubliek van rond 1770.
Zoals we nog zullen zien werden die verzoeningspogingen vooral na 1750 populair.
Ook de milde kijk die Sarasa had op het aardse leven en het feit dat hij werd gezien als
een voorloper van de Leibniziaans-Wolffiaanse zedenkunde,maken het begrijpelijk dat
deze zeventiende-eeuwse tekst ook achttiende-eeuwers nog altijd kon aanspreken.

Ook de verdediging die Nicolas Malebranche in 1680 in zijn Traité de la nature et de
la grâce van de zinnelijke vermaken gaf, was een poging het verlangen naar aards ge-
luk te verzoenen met het christendom.64 Lezers in de Republiek konden kennis ne-
men van diens opvattingen middels een recensie in het hier gepubliceerde geleer-
dentijdschrift Bibliotheque universelle et historique. Malebranche was filosoof, theoloog
en priester. Op 6 augustus 1638 werd hij in Parijs geboren als jongste kind van de
eveneens Nicolas Malebranche geheten secretaris van Lodewijk de Dertiende. De
jonge Nicolas studeerde theologie aan de Sorbonne. Na afloop van zijn studie sloot
hij zich in 1660 aan bij het Parijse Oratorium. Daar hield hij zich aanvankelijk bezig
met kerkgeschiedenis. Op aanraden van Richard Simon richtte hij zich vervolgens
op studie van de bijbel. Een min of meer toevallige lezing van Descartes’ Traité de 
l’homme ou la formation du foetus maakte van hem een enthousiast cartesiaan. In zijn
in 1674 gepubliceerde Recherche de la vérité zet hij voor het eerst zijn cartesiaans geïn-
spireerde ideeën uiteen. In het hierboven genoemde Traité de la nature et de la grâce
toont hij zich eveneens een aanhanger van Descartes.65
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Ook het Traité van Malebranche was in de eerste plaats een reactie op het janse-
nisme, zoals onder andere Blaise Pascal (1623-1662) dat verwoordde in zijn beroem-
de Pensées.Het jansenisme drukte een zwaar stempel op het zeventiende-eeuwse ge-
loofsleven en had, ook buiten katholieke kringen, veel invloed op het pessimistische
religieuze klimaat in de zeventiende-eeuw.66 Waar het Malebranche volgens een
anonieme briefschrijver vooral om ging,was “de rendre Dieu aimable aux hommes”.67

Kennelijk kon Malebranche zich wel in de interpretatie van deze anonymus vinden,
want diens woorden werden in 1712 opgenomen in de laatste druk van het Traité, die
er tijdens zijn leven zou verschijnen. In zijn boek verdedigt Malebranche niet alleen de
zinnelijke vermaken, hij maakt bovendien net als Simon Oomius geen onderscheid
tussen aards en hemels geluk. Genade en Natuur werken volgens Malebranche samen
aan het geluk van de mens in zowel het aardse leven als het hiernamaals.68 Een geluk
waarop de mens door middel van zijn zinnen ook zelf invloed heeft.

* * *

De trend om geluk en christendom te verzoenen zou zich in de eerste helft van de
achttiende eeuw voortzetten.Daarbij blijven we vaak dezelfde opvattingen tegenko-
men als hiervoor besproken. Zo is de vertaalde verhandeling De christelyke zedekunst
(1720) van de Geneefse hoogleraar en predikant Benedictus Pictet (1655-1724) even-
eens geïnspireerd door de Engelse theologische traditie. Op soortgelijke wijze als
hiervoor besproken auteurs verbond Pictet geluk en tevredenheid met elkaar en
ruimde hij binnen zijn theologie een belangrijke plaats in voor aards geluk.69

Ondertussen was het gevoel van urgentie over de gevaren die de godsdienst be-
dreigden, en dat een stimulans had gevormd achter de werken van Oomius en an-
deren, vanaf 1650 alleen maar toegenomen. Zo uit de Amsterdamse predikant en
hoogleraar theologie Melchior Leidekker (1642-1721) zijn angsten hierover in zijn
verhandeling De heerlijkheid des euangeliums (1705).Deze verhandeling leest door Lei-
dekkers opsomming van gevaarlijke werken, als een catalogus van subversieve litera-
tuur. Leidekker maakt zich vooral zorgen om de ondergraving van het voor ortho-
doxe gereformeerde gelovigen zo belangrijke leerstuk van de rechtvaardigmaking
der mensen door het lijden van Jezus Christus.Het is volgens Leidekker vanwege dit
centrale leerstuk dat onze hervormde vaderen zich van het ‘Roomsche Babel’ heb-
ben afgescheiden.70 Dit leerstuk wordt bestreden door onder andere remonstranten
en socinianen die menen dat de mens ook door zijn goede werken rechtvaardig kan
worden. Met deze stellingname zet Leidekker zich met nadruk af tegen de ontwik-
keling naar een meer zedenkundig christendom. Niet het doen van goede werken,
maar de leer van de rechtvaardigmaking moet volgens Leidekker de kern van het
christendom uitmaken.

Ook van pleidooien voor een meer redelijke godsdienst moet Leidekker niet veel
hebben.Zo bestrijdt hij John Locke’s Reasonableness of Christianity (1695) dat zich be-
perkt tot maar twee waarheden, namelijk dat er een God is en dat Jezus de Messias
is.Tot ontzetting van Leidekker is er van de Heilige Drieëenheid in dit boek hele-
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maal geen sprake meer.71 Ook in Nederland ziet Leidekker overal gevaar.Zo verwijst
hij voor kwalijke theologische ontwikkelingen in de Republiek onder andere naar
Eeuwig euangelium, of leere der zaligheid (1684) van Johannes Vlak (1635-1690) en het
volgens Leidekker heilloze boek Philosophia Scripturae interpres, de philosophie de uitleg-
ster van de schriftuure.72 In deze werken zoekt men, zo meent Leidekker,“de reden (...)
te verheffen en het geloof te vernederen”.73 Ook in werken als Balthasar Bekkers Be-
toverde weereld (1691) en Van Leenhofs Den hemel op aarden (1703) ziet Leidekker een
duidelijk teken van de kwalijke weg die de wereld om hem heen is ingeslagen. Der-
gelijke werken zijn volgens Leidekker bedoeld

om alle Huishouding, Borgerschap, en Regeering om te keeren, een Libertinistery in te voe-
ren, het onderscheid van deugt en ondeugd weg te nemen, de boetveerdigheid over de son-
de te veroordeelen, en den mensch met een aardsche vreugde, dat is met de wereld te ver-
zadigen, door de Schriftuur na Spinosa’s gronden te verdrajen.74
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Leidekker verbindt zijn kritiek op contemporaine theologische ontwikkelingen dus
nadrukkelijk met het verlangen naar aards geluk. Dit verlangen brengt hij, door zijn
verwijzing naar bovengenoemde werken, in verband met wat men in retrospectief de
radicale Verlichting is gaan noemen.75

Die radicale Verlichting, die met name teruggaat op het gedachtegoed van de Am-
sterdamse filosoof Baruch de Spinoza, was begin achttiende eeuw weer volop in de
belangstelling komen te staan door de publicatie van het hierboven al even genoem-
de Den hemel op aarden (1703) van de Zwolse gereformeerde predikant Fredericus van
Leenhof (1647-1713). De uit Zeeland afkomstige Van Leenhof had in de jaren zestig
van de zeventiende eeuw theologie gestudeerd.Aanvankelijk in Utrecht onder de or-
thodoxe Gijsbertus Voetius (1589-1676) en later in Leiden onder de meer vrijzinige
en cartesiaanse Johannes Cocceius (1603-1669).76 Voetius en Cocceius waren de
naamgevers van twee richtingen binnen de gereformeerde kerk die elkaar in de
tweede helft van de zeventiende eeuw fel bestreden. Inzet van die strijd was de hou-
ding ten opzichte van de nieuwe cartesiaanse filosofie, die de gemoederen in de Re-
publiek vanaf de jaren veertig bezig was gaan houden. De conservatieve voetianen
zetten zich tegen die filosofie af, terwijl de progressievere coccejanen juist aanhan-
gers van Descartes waren.77

Reeds in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw kreeg Van Leenhof door zijn
lijvige Keten der bybelsche Godgeleerdheyt enige bekendheid in de Republiek der Let-
teren als voorvechter van coccejaans-cartesiaanse denkbeelden.78 Bovendien raakte
Van Leenhof in deze periode betrokken bij spinozistische ideeën.Aan het begin van
de jaren tachtig had hij aan de theoloog Christopher Wittichius (1625-1687) brieven
geschreven waarin hij zich een aanhanger toont van Spinoza’s substantiebegrip. In
navolging van Spinoza meent hij dat de wereld niet uit het niets geschapen kan zijn.79

Deze brieven werden later, in 1690, zonder Van Leenhofs toestemming afgedrukt als
bijlage in Wittichius’ Anti-Spinoza.Vanaf 1681 woonde en werkte Van Leenhof in
Zwolle, waar hij in het openbaar een tolerant calvinist was, maar privé als spinozist
door het leven ging.80

Al meteen op de eerste pagina van Den hemel op aarden stelt Van Leenhof dat er

geen redelyk Mensch gevonden (kan) worden die wettig en met recht kan tegenspreken/
dat waare Godsdienst den mensch opleiden moet tot waare en zuivere Blydschap, die uit Gods
kennisse en liefde spruit en bestaat; en die hem tot verzadinge van zyne ingeschape drift tot
het opperste goed henen voert.81

Dit leert ons volgens Van Leenhof zowel natuur, rede als heilige schrift.Alles moet er
op gericht zijn “dat de Mensch een stantvastig genoegen bekome/ en dat de ver-
handelinge van de waare en stantvastige Blydschap is de nuttigste en waardigste/ die
‘er kan werden bedagt”.82 Die nagestreefde blijdschap kunnen we, zo meent hij, al
hier op aarde genieten door deel te nemen aan Gods natuur en zal in de hemel vol-
maakt worden.83

Van Leenhof is van mening dat vrome mensen overal een hemel kunnen hebben.
Met die gewaagde stelling verplaatst hij het christelijke geluk nadrukkelijk van de he-
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mel naar de aarde.Volgens hem is er ‘buiten alle tegenspraake’“mede (...) een Hemel
op Aarde, of een gerust, vergenoegt deugdelyk leven/ dat die geene kroont/ die door
de waarheid zyn vry gemaakt/ welken God is tot vreugde en volle zaligheid.”Die blijd-
schap bestaat uit een duurzame en bestendige volmaaktheid, aldus Van Leenhof. 84

Van Leenhof verbindt zijn opvattingen ook met een bepaalde visie op de mens.
Van nature is deze afkerig van droefheid en geneigd tot vreugde en vrolijkheid, zo
stelt hij.85 Bij die visie past geen droevig en naargeestig christendom. In het zesde en
zevende hoofdstuk maakt Van Leenhof er dan ook veel werk van om die in zijn ogen
al te droevige godsdienst te bestrijden.

Zo gaat hij in het zesde hoofdstuk in op tegenwerpingen van geleerden die voor
de droefheid pleiten, omdat die nuttig zou zijn voor de godsdienst.Van Leenhof
werpt tegen dat een dergelijke geestestoestand nooit prijzenswaardig kan zijn. Een
andere tegenwerping luidt dat droefheid nu eenmaal tot de menselijke natuur be-
hoort.Volgens Van Leenhof is het echter een onvolmaaktheid en kan het nooit een
deugd zijn. Ook gaat Van Leenhof in op de tegenwerping dat godsdienst alleen kan
bestaan bij een zekere vrees. Dat is, zo meent Van Leenhof, eveneens onjuist en hij
pleit in zijn hele boek juist voor een blij, onbekommerd en aardsgezind christendom.86

In het zevende hoofdstuk gaat Van Leenhof in op bijbelplaatsen die de droefheid
lijken aan te prijzen.Nadere beschouwing van deze teksten leert hem echter dat ook
die ons niets anders leren dan “waare en stantvastige blijdschap in Gods wijze en trouwe
voorzienigheid en genade.”87 Tegen het einde van zijn boek benadrukt Van Leenhof
nogmaals nadrukkelijk dat je je “door geen schijnredenen tot droefheid en naargeestig-
heid [moet laten] bewegen”.88

Van Leenhofs boek leest meer als een geluksverhandeling dan als een theologisch
tractaat. Zijn boek betekende een radicale breuk met het naargeestige beeld dat veel
predikanten in die periode van het aardse leven schetsten. Het is alleen al om die re-
den niet verwonderlijk dat er over het boek van Van Leenhof een felle pennenstrijd
uitbrak, waaraan onder andere de meer orthodoxe Johannes d’Outrein een bijdrage
leverde.89 In die polemiek ging het natuurlijk in de eerste plaats om de spinozistische
ideeën die Van Leenhof in zijn boek had verwerkt.90 Van spinozisme beschuldigd
worden was in die jaren een ernstige aantijging die vrijwel gelijk stond aan een be-
schuldiging van atheïsme.91 Toch zal ook het simpele feit dat Van Leenhof zich afzet-
te tegen een in zijn ogen al te droevig christendom en bovendien een – zeker voor
een gereformeerd predikant – verrassend pleidooi hield voor aards geluk, een rol
hebben gespeeld in de storm van kritiek die er over zijn boek losbarste. Zo verweet
de recensent van De Boekzaal Van Leenhof dat hij de mens alleen aardse vreugde in
het vooruitzicht stelde.92 De enorme strijd die er over Den hemel op aarden losbarst-
te, en die tot in Duitsland en de Baltische staten werd gevoerd,93 leidde er uiteinde-
lijk toe dat Van Leenhof,de strijd moe,zijn ambt als predikant te Zwolle in 1711 neer-
legde.94 Slechts kort nadat hij het hoofd in de schoot gelegd had,overleed hij in 1713.

* * *
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De veranderingen in de theologie sijpelden via prekenbundels ook door naar het
eenvoudige kerkvolk. Preken waren in de vroegmoderne tijd namelijk het massame-
dium bij uitstek.95 De grote aandacht die we ook in prekenbundels voor het aardse
geluk tegenkomen, hing samen met de algemenere discussie over dit onderwerp en
de kritiek op het christendom vanuit atheïstische hoek. Zo zet de eerder genoemde
Geeraerdt Brandt de Jonge zich in zijn prekenbundel nadrukkelijk af tegen die ge-
seculariseerde wijsheid:“vaert wel dan dwaeze kinderen dezer eeuwe/ beroemt u vry
op uwe wijsheid die den H. Godt beschimpende/ die teugelen waent ontwassen te
wezen/ wat heil/ wat heul gy hier door u zelven voorstelt/ de goederen van Enoch
hebt gy nooit te wachten”.96 Ook de begin achttiende-eeuwse doopsgezinde predi-
kant Joannes Houbakker meent in zijn preken dat de godsdienst in toenemende mate
wordt aangevallen:“Was ‘er ooit een eeuwe vruchtbaar in ongezonde reden/ spotter-
nye ontrent het heilige en onheilige/ overvloedig in Godloze werken en handelin-
gen/ opgepropt in boosheden/ ’t was deeze/ die we tegenwoordig beleeven.”97

Aanvankelijk lokaliseerden predikanten het geluk in prekenbundels vrijwel uit-
sluitend in het hiernamaals. Een geluk dat zij meestal in gemeenschap met God
zochten.98Toch meenden verschillende predikanten van meet af aan dat er door god-
vruchtigheid ook op aarde een zekere mate van geluk mogelijk was. Een geluk dat
trapsgewijs zou toenemen en pas in de hemel volmaakt zou worden.99 Ook werd
aards geluk door predikanten regelmatig verbonden met een gerust geweten en we-
zen zij uiterlijke goederen veelal af. Het ware geluk was volgens hen iets innerlijks
dat niet in uiterlijke goederen is gelegen.100

In antwoord op de seculiere geluksleren reageerden predikanten van verschillen-
de denominaties met hun eigen overdenkingen over aards geluk. Zo bracht de Am-
sterdamse leraar der remonstranten, Kaspar Brandt (1653-1696), het aardse geluk
meerdere malen in zijn preken ter sprake. Brandt reageerde met die preken op een
herlevende klassieke traditie.Dit blijkt onder meer uit het feit dat hij een op 30 maart
1692 uitgesproken preek zeer nadrukkelijk begint met een verwijzing naar Plato:
“Het was een aenmerkelijk zeggen van een van de wijste personagien onder ’t griek-
sche heidendom: Dat zulk een mensch nog gelukkig was, dien ’t zelfs nog in zijn hooge ja-
ren mogt gebeuren welgegronde gedagten te hebben van alle zaken die hem voorkomen.”101

Volgens Brandt had Plato veel reden om zo te spreken. Hij wist namelijk met hoe-
veel dwalingen het verstand van de mens beneveld is en hoe moeilijk het kan zijn
om op juiste wijze over de dingen te kunnen oordelen. Dat is vooral zo op het ge-
bied van aards geluk. De meeste mensen laten zich door uiterlijke schijn bedriegen.
Daarbij gaan de mensen zelfs zo ver dat ze aardse voorspoed beschouwen als een te-
ken van Gods gunst en een voorafspiegeling van het hemelse geluk en degenen die
door aardse tegenspoed worden geplaagd daarentegen met een ‘verachtend oog’ aan-
zien.102 Liever nog ontkenden de klassieke filosofen de goddelijke voorzienigheid
dan dat zij zouden erkennen dat degenen die aardse tegenspoed ondergaan door God
bemind worden. Gelukkig had het christendom hier verandering in gebracht. Bleek
uit het lijden van Jezus Christus niet zonneklaar dat aardse tegenspoed geenszins de
ongunst van God uitmaakt?103
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In een op 21 oktober 1691 uitgesproken preek was Brandt ook al ingegaan op het
schijnbare geluk of ongeluk van de mensen in deze wereld. De aardse goederen zijn
niet alleen onvolmaakt, zij kunnen de oneindige begeerten van de mens ook niet be-
vredigen. Daar komt nog bij, dat je door een al te vurig verlangen naar aards geluk
gevaar loopt het eeuwige geluk te verspelen. Het ware geluk is dan ook niet in die
uiterlijke goederen gelegen maar in een gerust gemoed dat bevrijd is van de hevig-
ste hartstochten.104 Zonder die rust is de mens in een ‘gestadigen oorlog’ met zich-
zelf. Geen gezondheid, overvloed van goederen, menigte vrienden, hoge staat of
aardse vreugd kan hem de ware vrede geven. Brandt meent dan ook dat geen van de
heidense filosofen de waarheid zo nabij zijn gekomen als “die wijzen/ die het wezen
van de opperste gelukzaligheit (voor zo veel die hier te verkrijgen was) in de rust van
het gemoedt stelden.”105 Evenals de stoïcijnen voor hem, zocht dus ook een christe-
lijke auteur als Brandt het geluk in de gemoedsrust.

Ook de doopsgezinde predikant Joannes Houbakker begint een ergens tussen
1705 en 1715 uitgesproken preek over aards geluk met vrijwel dezelfde verwijzing
naar Plato: “De groote Plato/ een van de voortreffelijkste wijsgeren onder ’t Heiden-
dom/ die om zijne uitstekende wijsheid zelf den bijnaam van Goddelijk gegeeven
wierdt/ plagt te zeggen/ dat zulk een mensch gelukkig was, dien ’t zelfs in zijne hooge ja-
ren mogt gebeuren, welgegronde gedachten te hebben van alle zaaken, die hem voor kwa-
men.”106 Houbakker lijkt in grote lijnen de preek van Brandt te volgen, maar formu-
leert sommige dingen net wat helderder. Zo trekt Houbakker uit het citaat van Pla-
to de conclusie dat rede en waarheid ons leiden naar geluk en welstand.Laten we ons
echter leiden door drift en valse grondstellingen dan zullen we verzinken in een poel
van rampspoed en verderf.107 Nadrukkelijker nog dan Brandt erkent Houbakker de
legitimiteit van het verlangen naar aards geluk.“Allen menschen”, zo schrijft Hou-
bakker,“is eene krachtige zucht en trek tot rust en genoegen ingeschapen”.108 He-
laas moet ook hij constateren dat de meeste mensen op dit gebied dwalen en zich
door uiterlijke schijn laten leiden en niet door het verstand of Gods woord. Uitein-
delijk komt Houbakker tot de conclusie dat de aardse goederen ons niet kunnen vol-
doen. De innerlijke rust, waarin volgens Houbakker het ware geluk is gelegen, is al-
leen te verkrijgen door God te dienen.109

Ook in andere preken gaat Houbakker uitgebreid in op het aardse geluk.Als eer-
ste legt hij ook de nadruk op het maatschappelijk nut van de christelijke godsdienst:

maar waren ‘er ooit wetten die bequaam waren/ om de menschelyke zaamenwooninge ge-
lukkig te maken/ de aarde in een paradys van vermaak/ de Waereld in een Hemel van ge-
noegen/ en in een veilige schuilplaats te veranderen/ waar in men de rampen en onge-
makken van dit gebrekkelyk leeven gelukkig vergeeten/ de aardsche wisschelvalligheden te
boven komen/ en de geduurige stormen der ongeruste wereld gerust overdenken kan/ ’t
zyn de wetten en geboden/ die onze volmaakten Wetgeever Christus Jezus ons heeft naa-
gelaaten.110

Houbakker benadrukt dus dat er voor de godsdienst een rol is weggelegd bij het be-
vorderen van maatschappelijk geluk.Tevens ziet hij de wetten en geboden van Jezus
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Christus als een middel om ons tegen aardse tegenspoeden te beschermen (en daar-
mee eveneens de voorspoed op aarde te bevorderen).Hoeveel belang Houbakker aan
het aardse geluk hecht, blijkt ook uit een andere preek, waarin hij nogmaals de legi-
timiteit ervan erkent.Volgens hem is het billijk de mensen te wijzen op het belang
en het voordeel dat zij bij godvruchtigheid hebben:“En waarom niet? ’t Is immers
niet alleen geoorlooft/ maar selfs met onuitwischbaare trekken van God in onze Na-
tuure ingeplant/ dat we begeerte hebben/ om gelukkig te zijn”.111 God zelf probeert
ons door die ingeschapen begeerte naar geluk over te halen om hem te dienen.Vol-
gens Houbakker toont God in vele plaatsten in de heilige schrift welke voordelen we
hebben als we aan hem gehoorzaam zijn.112

Ook gereformeerde predikanten als Benedictus Pictet en Gabriel van den Velde
kwamen met hun eigen overdenkingen over aards geluk. Deze predikanten schreven
in de eerste helft van de achttiende eeuw en de toon van hun prekenbundels is min-
der grimmig dan die van hun zeventiende-eeuwse voorgangers. Ook was hun hou-
ding ten opzichte van aardse goederen minder afwijzend.Zo schrijft Benedictus Pic-
tet in zijn in 1722 verschenen prekenbundel Zeven predicatien, dat er op zich geen
kwaad steekt in wereldse zaken als “lust-plaatzen te hebben, en andere diergelijke
dingen” als we ons er maar niet al te zeer aan overgeven.113 “God wil wel”, zo ver-
volgt hij enige regels verder,“dat wy de tydelyke dingen gebruyken,maar hy wil niet
dat wy ze als ons hoogste goed aanmerken, of dat wy ze al te vierig beminnen.”114

De gereformeerde oud-predikant van Breda, Gabriel van den Velde (1673-1761),
erkent net als Joannes Houbakker de legitimiteit van het verlangen naar aards geluk.
In een in 1744 uitgegeven prekenbundel schrijft Van der Velde dat de ervaring van
alle tijden en alle volken heeft geleerd dat “den mensch een zekere drift zy ingeschapen,
om gelukkig te mogen zyn. Een drift, die zoo sterk is, dat zy niet anders, dan door de
genieting van dat geluk zelve, kan vervult worden, of verzadigt.”115 Dat geluk moet naar
Van der Veldes overtuiging gelegen zijn in een goed “waar in hy ten vollen kan berus-
ten, en het welke zyne ziele een bestendige en altoosduurende vergenoeging kan toe-
brengen.”116 De ‘Heydensche Wysgeeren’hadden weliswaar driftig gezocht waarin dit
ware en bestendige geluk gelegen is, maar ze hadden het niet gevonden. Dit blijkt,
zo stelt Van der Velde, zonneklaar uit de grote verscheidenheid aan opvattingen over
geluk die zij verkondigden.117 Wat de klassieken niet is gelukt, heeft ons uiteindelijk
de bijbel geleerd. Het ware geluk is gelegen in genieting van God. Dit is een geluk
dat we zowel hier als hiernamaals kunnen genieten.118

De in 1743 overleden doopsgezinde predikant Pieter Schrijver ten slotte, besteedt
in een postuum verschenen prekenbundel ook ruime aandacht aan aards geluk en er-
kent daarbij, net als Houbakker en Van den Velde, de legitimiteit van het verlangen
naar geluk.“Alle menschen door alle tyden heenen”, zo meent Schrijver,“droegen
in, en by zich zelven wel eene begeerte na eenen stand der Zaligheid, maar die allen
begrepen juist niet te recht den stand der Zaligheid in zich zelven, noch ook de ei-
gene wyze, langs, en door welke hy wierd verkreegen.”119 Ook Schrijver heeft niet
veel vertrouwen in de grote verscheidenheid aan opvattingen die de klassieke filoso-
fen over het geluk verkondigden. Hij verwerpt, evenals velen voor hem, uiterlijke
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goederen als wellust, eer en rijkdom.Volgens hem is het ware geluk alleen in en door
Jezus te verkrijgen.120

Predikanten als Brandt, Houbakker, Pictet,Van den Velde en Schrijver zetten zich
dus expliciet af tegen de geluksfilosofie van de klassieke filosofen.Voor sommige den-
kers, waaronder Plato of de stoïcijnen, hadden zij weliswaar een zekere achting, maar
pas met de komst van het christendom was het mogelijk geworden werkelijk te we-
ten wat het ware geluk is. Dit geluk was naar de overtuiging van deze predikanten
niet in uiterlijke goederen gelegen, maar vooral in een gerust gemoed, dat alleen
langs de weg van het geloof te verkrijgen is. Over het algemeen achtten ook deze
auteurs een zekere mate van aards geluk mogelijk. Daarbij verdedigden zij vanaf de
eerste helft van de achttiende eeuw ook de aardse vermaken en schetsten zij over het
algemeen een wat positiever beeld van het aardse leven dan hun zeventiende-eeuw-
se voorgangers.

Dat er daadwerkelijk iets begon te veranderen, blijkt ook uit het feit dat de Waal-
se predikant Jacques Saurin (1677-1730) uit Den Haag meende dat de strenge chris-
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telijke leer een verantwoording behoefde. In zijn tussen 1713 en 1726 gepubliceerde
Leer-redenen stelt hij expliciet de vraag waarom men zo’n verschrikkelijke leer ver-
kondigt. Dat is volgens Saurin zo, omdat men nu eenmaal vooral aan zijn eeuwige
zaligheid moet denken.Wellicht ontgaat men dan de hel. Dit doel is voor Saurin be-
langrijker dan een aangenaam christendom.121

Toch zijn ook Saurins preken veel minder streng dan die van veel van zijn zeven-
tiende-eeuwse voorgangers. Hij neemt daarbij, evenals eerder auteurs als Du Mou-
lin en Lucas, een soort middenpositie in tussen wereldverzakers en ongodsdienstigen:

Aan de eene zyde zult gy weerbarstige, en woeste Persoonen vinden, die in het midden van
de onnozelste verkeeringen, een barsse trony trekken, en zonder ophouden tegen de zeden
dezer eeuwe uytvaaren; op alles vitten, ontrent alles zig ergeren, en in elke bijeenkomst
vuurscharen van veroordeelinge opregten.Aan de andere kant, zult gy ze vinden, die onder
voorwendzel van deze buytensporigheyt  te vermyden, de palen van de Godsdienst te buy-
ten springen, en zig verbeelden dat men zig zelven om in de wereld te behaagen, van het
Kristendom ontslaan moet, en aan ieder uytdrukkinge een kenmerk van wereltgezintheyt,
en ondeugd moet geven.122

* * *

Vanaf het begin van de achttiende eeuw begon de verzoening tussen geluk en chris-
tendom ook mondjesmaat in spectators door te dringen.Die stelden godsdienst en fi-
losofie vaak op één lijn.Zo meent De Spectator, of verrezen Socrates dat het doel van zo-
wel godsdienst als filosofie daarin gelegen is de mens van nodeloze angst te bevrijden.
Beide moeten ons leren dat er net als er “geene zoo gelukkige staat in het leven is, die
niet met eenige ramp verzelt gaat, (...) ‘er ook geen tégenspoed (is), die zyne verlich-
ting niet heeft.”123 De Spectator legt ook een sterker accent op het zedenkundige as-
pect van de godsdienst. In het XVIIIe vertoog zet de Spectator uiteen dat men de gods-
dienst zowel vanuit het oogpunt van het geloof als uit het oogpunt van de zedenleer
kan beschouwen.124 De zedenleer is volgens hem het belangrijkst, want men is nutti-
ger voor mens en samenleving “door Zedenleer zonder Geloof, dan door het Geloof
zonder Zedenleer.”125 Ondertussen bleven ook spectators geluk vooral in tevreden-
heid zoeken. Een tevredenheid die een tijdschrift als de Algemeene spectator in 1742 in
verband bracht met het geloof in Gods voorzienigheid. Ook volgens deze spectator
moet men tevreden zijn met de staat waarin God je heeft geplaatst.

Vanaf het midden van de achttiende eeuw zetten de spectators zich steeds vaker
af tegen een al te streng christendom. Dit zien we in 1750 bijvoorbeeld in het tijd-
schrift De Zedemeester der kerkelyken van de lutherse predikant Phillipus Ludovicus
Statius Muller (1725-1776). Statius Muller, in 1725 geboren in het Duitse Erlangen,
was,na enige jaren in Amersfoort als proponent te hebben gewerkt, in 1750 benoemd
tot luthers predikant in Leeuwarden. Door zijn driftig karakter en wijsgerige inslag
verdachten zijn collega-predikanten hem al gauw van onrechtzinnigheid. De twist
die daarop rond zijn persoon ontstond, duurde voort tot hij in 1756 werd benoemd
tot hoogleraar in zijn geboortestad Erlangen.126
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Dat Statius Muller een gewaagd en controversieel denker was, blijkt bijvoorbeeld
uit het vertoog ‘Over de verkeerde manier waar op de predikanten veeltyds de
Deugd aanpryzen’ dat de Zedemeester der kerkelyken in 1750 publiceerde. In dat ver-
toog zet ingezonden brievenschrijver Naphanael zich af tegen de door veel predi-
kanten aangeprezen wereldverzaking. In Naphanaels visie gelden veel plichten in de
bijbel alleen de bijbelse tijden en zijn ze nu niet meer geldig:

Waarom dan, Broeders! zullen wy niet voorzigtelyk te werk gaan, by het aandringen der
plichten van het Christendom? waarom algemeen maaken, ’t geen de plicht was in byzon-
dere tyden of voor een byzonder slag van menschen? Niet allen zyn zo overgegeven boos,
of in gevaar. 127

Volgens Naphanael wijst de bijbel alleen buitensporigheid af:

‘t Is niet alle Zugt tot Eere, alle Vergenoegen of  Vermaak, alle Liefde voor ons zelven, wel-
ke zy ons uit Gods naam opzeggen. ’t Is de Ongeregeldheid der Eerzucht; ’t Is Buitenspo-
righeid der Wellust, ’t is de onmatigheid der Zelfsliefde: die zy afkeuren. Maar staat dat ge-
lyk, of stemt dat overeen met die lastige beschryvingen van de plichten eenes Christens; die
men dikmaals hoort of leest? Zeggen zy, dat men om een Christen te zyn, zig zelven moet
haaten; en ’t geen God ons tot Nut en Vergenoegen gegeeven heeft als onnut en misnoegen
baarende moet aanmerken en behandelen?128

* * *

Vooral in de tweede helft van de achttiende eeuw nam het aantal auteurs dat voor
een meer aardsgezind christendom pleitte sterk toe. Dit hing nauw samen met een
bredere cultuuromslag die we rond het midden van de achttiende eeuw kunnen
waarnemen en die zich op verschillende manieren openbaarde.

Allereerst hebben we gezien dat er vanaf ongeveer het midden van de achttiende
eeuw een groeiende aandacht voor aards geluk valt waar te nemen. In het vorige
hoofdstuk werd vastgesteld dat de aandacht voor aards geluk in de tweede helft van
de achttiende eeuw langzamerhand zijn radicale en enigszins subversieve karakter
kwijtraakte en geluk voor een breder publiek van ontwikkelde burgers een accepta-
bel onderwerp werd. Aan die acceptatie hadden de vele spectators en andere tijd-
schriften, die vanaf het midden van de achttiende eeuw in grotere getale begonnen
te verschijnen, veel bijdragen. Ook de verzoening tussen geluk en christendom zelf
vormde vanaf 1750 een stimulans achter dit geluksdenken. Zoals Darrin McMahon
heeft opgemerkt waren de theologische veranderingen zowel gevolg als oorzaak van
de aandacht voor aards geluk.129

De groeiende aandacht voor geluk kon voor schrijvers die binnen de christelijke
traditie schreven niet zonder gevolgen blijven. Ook de christelijke auteurs maakten
immers deel uit van de hen omringende burgermaatschappij en zij probeerden dan
ook logischerwijs het hun alom omringende geluksverlangen te verzoenen met hun
christelijke levensovertuiging. Naarmate aards geluk steeds meer de norm begon te
worden,werd het dat ook voor christelijke auteurs.Zoals we hierboven zagen,vorm-
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de die toenemende acceptatie op haar beurt weer een stimulans achter het geluks-
denken. Daarnaast nam de schaal waarop voor die verzoening werd gepleit vanaf
1750 sterk toe.

In het van 1753 tot 1755 verschijnende tijdschrift De Berlynsche wysgeer zien we die
omslag in het geluksdenken rond 1750 weerspiegeld.Vooral wetenschappers die af-
komstig waren uit de kringen van de Koninklijke Academie van Wetenschappen in
Berlijn schreven in dit tijdschrift. Deze wetenschappers, waaronder Formey, Mau-
pertuis en Sulzer, verbonden een grote wetenschappelijke belangstelling voor aards
geluk met vurige pleidooien voor een meer redelijk, irenisch en aardsgezind chris-
tendom. Net als de Zeedemeester der kerkelyken dat eerder had gedaan, wijst ook de
anonieme auteur van een in 1753 in de Berlynsche wysgeer verschenen artikel er op dat
de christelijke godsdienst alleen buitensporige wereldliefde afwijst.130 Het is volgens
deze auteur geenszins nodig af te zien van “de genieting der goederen, van het ge-
mak, der onschuldige vermakelijkheden van dit tegenwoordig leven”. Een goed
christen hoeft “geen Kluizenaar nog Wout-broeder te zyn”.131 Het zou trouwens ook
een vruchteloze bezigheid zijn om te proberen de mens van die onschuldige we-
reldliefde af te houden.Toch is het juist dit dat veel predikanten volgens hem doen.
Zij stellen de plichten van de godsdienst 

zodanig voor als of wy alleen uit gehoorzaamheid daar toe verpligt waren; als of die Voor-
schriften van het Christendom alleen haar kragt en gewigt ontleenden uit onze volstrekte
afhankelykheid van God; zy spreeken niet anders dan van de grouwelyke muitery en onge-
hoorzaamheid des zondaars, van de schrikkelyke straffen die daar aan verknogt zyn. Op die
wyze regeerd men Slaven, dog de Geest des Evangeliums is zekerlyk geen Geest van Sla-
verny, maar van Kinderlyke Liefde.132

In De Berlynsche wysgeer verschenen nog talloze andere artikelen waarvan de auteurs
een grote interesse voor aards geluk koppelden aan een meer aardsgezind christen-
dom en zij God veelal voorstelden als de bron van het geluk. Zo schrijft Formey in
zijn ‘Proeve van het waar geluk’:“Gelukkig dan,duizendmaal gelukkig is hy,aan wien
gy zyt een onuitputbaare bron van tydelyk en eeuwig geluk!”133 Voor Formey is de
godsdienst een noodzakelijke voorwaarde voor dat geluk:“Neen Heere; ik ken geen
gelukkige Menschen hier op Aarde, dan de zodanigen die u dienen.”134 Evenals ver-
schillende mensen voor hem, ziet hij bovendien geen tegenstelling tussen de midde-
len die ons hier en hiernamaals gelukkig moeten maken.135

Vanaf het midden van de achttiende eeuw stelde men geluk steeds vaker voor als
het doel van de godsdienst. Zo schreef een anonieme auteur in 1754 in De Berlynsche
wysgeer:“Laat ons dan, ondertusschen, met de diepste ootmoed, dat Aller-Opperste-
Wezen aanbidden, die zyne Macht, wysheid en goedheid heeft doen dienen om ons
zo veel geluk te bezorgen; en laat ons nooit vergeeten dat wy zyne Schepzelen
zyn.”136 In 1755 meende een andere anonymus dat God de mens “nooit de nodige
bystandt geweigerd [heeft] om hem na het ware geluk te geleiden.”137 Weer een an-
der ging datzelfde jaar in op de “[h]eerlyke vruchten die de Christelyke Godsdienst
voortbrengt, die ons alleen gelukkig konnen maken.”138
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* * *

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de deugd-geluk-equivalentie vanaf het
midden van de achttiende eeuw bij steeds meer auteurs ingang begon te vinden. Als re-
actie hierop leverden verschillende auteurs in deze periode ook vanuit een christelijke
visie kritiek op deze klassieke geluksopvatting. Zo merkt de anonieme auteur van het
‘Onderzoek of de Deugd alleen een Mensch op de Waereld gelukkig maakt’ in 1757 in
het spectatoriale tijdschrift De Philantrope op dat men ten onrechte geen enkel kwaad
ziet in de in vele herbergen te horen opvattingen over de “voortreffelijkheid der deugd”:

De Deugd, zegt men, bevordert noodzaakelyk haar eigen geluk, en is ten allen tyde haar
eigen en volkomen belooning; gelyk de ondeugd, in tegendeel, nooit nalaat elende te ver-
oorzaaken, en zich zelve die straf, die ze verdient, op den hals te haalen: voorstellen waar van
niemand zwaarigheid maaken zal om te beweeren, dat men ze onbeschroomd mag toestaan
en zonder gevaar gelooven. 139

Maar de Philantrope ziet wel degelijk een gevaar in deze op het oog zo onschuldige
opvattingen. Men trekt er namelijk de conclusie uit “dat de Belooningen en Straffen
van het toekomend Leeven niet noodzaakelyk zyn, noch om ‘er kragtdaadige be-
weegmiddelen ter beoefening van Deugd uit af te leiden, noch om ‘er de wegen van
de Goddelyke Voorzienigheid door te regtvaardigen.”140 Zo gauw men begint te twij-
felen aan de noodzakelijkheid van de godsdienst, ligt ook twijfel aan het bestaan van
God op de loer en daarmee vervalt volgens de Philantrope het belangrijkste middel
tegen driften en begeerten.

De Philantrope maakt zich zowel zorgen over de brede verspreiding van de deugd-
geluk-equivalentie, als over het onchristelijke karakter ervan. Die christelijke kritiek
combineert hij bovendien met de praktische constatering dat het helemaal niet waar
is dat deugd altijd gelukkig maakt.Volgens de Philantrope is die aanname weliswaar
“een zetregel in de bespiegelende Zedekunde” die door de “wyste en beste mannen
in alle eeuwen” is verkondigd, maar 

nogthans, indien men toestaat dat menschen, die in ziekte en armoede omzukkelen, die
eenzaam en verlaaten, in een veragtelyken leevensstaat, met pyn, naaktheid en honger wor-
stelen, minder gelukkig zyn, dan zy, die, schoon niet deugdzaamer dan de anderen, echter in
gezondheid, weelde en overvloed leeven, beroemd van naam zyn, en by hunne medemen-
schen geliefkoosd; zoo volgt daar uit dat de Deugd alleen het middel niet is om gelukkig te
maaken: dewyl zy niet in staat is, om deeze goederen, daar men erkent dat het geluk van af-
hangt, ons mede te deelen.141

Het is volgens de Philantrope zelfs zo gesteld met de wereld dat de ondeugd ons vaak
uitwendige goederen en voordelen bezorgen, terwijl we die goederen door deugd-
zaam gedrag juist verbeuren.142 Wat zou de mens van een ondeugende daad kunnen
afhouden, als hij door die ene daad het welzijn en het geluk van zijn hele leven zou
kunnen bevorderen? Niets anders, zo luidt het oordeel van de Philantrope, dan het ge-
loof in een toekomende staat waarin de deugd beloond en de ondeugd zal worden
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bestraft.“Want”, zo vervolgt hij,“waar kan men, zo men verstandig te werk wil gaan,
zyn geluk anders aan opofferen, dan aan een grooter geluk?”143 De Philantrope is er
van overtuigd dat godsdienst een noodzakelijke basis vormt voor de zedenkunde en
ziet in de geseculariseerde moraal van de deugd-geluk-equivalentie een groot gevaar
voor de zedelijkheid.

* * *

Ondertussen won de optimistischer voorstelling van de godsdienst veld en bleef men
kritisch tegenover een al te ascetisch en wereldmijdend christendom. Deze kritiek
werd aanvankelijk vooral verwoord in min of meer verlichte tijdschriften als de Va-
derlandsche letteroefeningen, De Philosooph en De Opmerker en in boeken als Vrolijke ge-
dachten over het geluk van een godsdienstig leven van de Engelse presbyteriaanse predi-
kant Edward Harwood (1729-1794) en Zedekundige brieven over het geluk van W.E. de
Perponcher. Zo schreef een recensent van de Vaderlandsche letteroefeningen in 1766
naar aanleiding van de aangename voorstelling van het aardse vermaak die hij in een
bepaald boek was tegengekomen, dat het “naargeestig Bygeloof; het bekrompen
Vooroordeel, de vieze Eigenheiligheid” hierover waarschijnlijk het voorhoofd zou-
den fronsen.144 In het vanuit het Engels vertaalde Vrolijke gedachten over het geluk van
een Godsdienstig leven (1773) kon het beschaafde publiek in de Republiek lezen dat
“[d]en Godsdienst onder eene treurige gedaante te vertoonen (...) onbetaamelyk en
schaadelyk (was).”145 Volgens Harwood hadden dergelijke treurige voorstellingen
“welken de Dweepers en Geestdryvers in alle eeuwen gemeenlijk zoo greetig ge-
weest zyn te maaken, onuitspreekelyk veel kwaad gedaan (...) aen de zielen en zeden
der jonge lieden.”146 Ook de doopsgezinde predikant Cornelius van Engelen (1726-
1793) zet zich in het spectatoriale tijdschrift De Philosooph af tegen al te sombere
christenen “die de algemeene vreugd,door hunne bange gezigten, stooren, en die in-
zonderheid, terwyl zy hunnen voornaamsten of eenigsten Godsdienst in een gefronst
voorhoofd, neergeslage oogen, en gemaakte gebaarden stellen, en hunnen tyd tus-
schen Bidden, Zugten en Kwaadspreeken verdeelen, met rede een schrik voor alle
beschaafde Gezelschappen verstrekken.”147 Terwijl Johannes Petsch (1720-1795) in
1778 in De Opmerker schrijft:“Deze aarde als een louter traanendal, in het welk byna
niets dan verdriet te vinden is, afteschilderen, is eene valsche afbeelding te maaken,
en zich ongevoelig te betoonen aan die onbeschryflyk groote weldaaden,welken wy
van Gods milde hand zo ryklyk ontvangen.”148 Een auteur als De Perponcher merkt
op dat hij de godsdienst vaak onder een “verkeerd, zulk een te rugdryvend en moe-
deloos makend dagligt heb zien voorstellen.”149

Sommigen zagen geluk vanaf 1760 zelfs als een natuurlijke en christelijke plicht.
In een artikel dat in 1764 in de Vaderlandsche letteroefeningen verscheen, valt te lezen:

Vermaakelyk en vrolyk te leeven is inderdaad een pligt, die de Natuur zelve alle menschen
aanpryst, die ons in het N.[ieuwe] Verbond herhaalde reizen wordt belast, en welke rede en
ondervinding dus even duidelyk toonen, dat met des liefderyken Scheppers uiteindelyke
oogmerken ten vollen overeenkoomt.150
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In een ander artikel in datzelfde tijdschrift wordt het afzien van vermaken zelfs ge-
zien als strijdig met de voorzienigheid:“Indien dan het OPPERWEZEN het geluk
zyner schepselen bedoelt, en ons geluk in ’t vermaak bestaat, zo is het zig onthouden
van vermaak het zelfde, als de oogmerken der VOORZIENIGHEID te verydelen,
en strydig met derzelver wil te handelen, welke duidelyk het ware wezen der zonde
uitmaakt.”151

Keer op keer wezen auteurs in de Vaderlandsche letteroefeningen ook op de recht-
matigheid van het aardse vermaak. Zo lezen we in 1766 in een artikel getiteld ‘De
christen wijsgeer’:

De groote zaak zou zyn, zig gelukkig te maken in den staat, in welken de Voorzienigheid
ons geplaatst heeft, met in de wereld te leven, zonder in hare dwaasheden en dolingen te
vallen, en een Christen Wysgeer te worden, zonder de zoetigheden en aangenaamheden des
levens af te snyden.152
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In zijn antwoord op de vraag hoe men dat geluk kan bereiken, combineert de chris-
telijke wijsgeer vervolgens de klassieke en de christelijke traditie.Teruggrijpend op
de klassieke traditie concludeert ook hij dat we alleen langs de weg van de deugd het
ware geluk kunnen bereiken.Waarin die deugd gelegen is, leert ons vervolgens het
christendom. Juist in combinatie zorgen de klassieke en de christelijke traditie ervoor
dat we het geluk ook daadwerkelijk kunnen bereiken.

In hun pleidooien voor een meer aardsgezind christendom stelden auteurs aards
geluk en hemels geluk steeds vaker op één lijn. Zo kunnen we in een artikel dat in
1767 in de Vaderlandsche letteroefeningen verscheen lezen: “Laaten wy ons derhalve,
M.B. [= Mijne Broeders] ik betuig u zulks by alles wat dierbaar is! voorbereiden tot
onzen volgenden gelukstaat, door ons geluk hier te behartigen: en nimmer vergee-
ten dat het een en ’t ander op dezelfde gronden moet gebouwd worden.”153 Eerder
al had de Franse philosophe Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) hetzelf-
de gedaan door in zijn Essai de philosophie morale (dat in 1749 buiten zijn medeweten
was uitgegeven) geen onderscheid meer te maken tussen aards en hemels geluk.154

Bovendien zag Maupertuis ook geen verschil meer tussen de middelen die ons hier
en hiernamaals gelukkig moesten maken. In 1773 verscheen de Nederlandse verta-
ling van het Essai. In deze vertaling van Betje Wolff (1738-1804) lezen we:

‘t Is eene domme dwaaling, ’t is dweepery, te gelooven, dat de middelen verschillende, ja
strydig moeten zyn, om in dit en in het toekomende leven gelukkig te zyn; dat men, om
eeuwig gelukkig te worden, hier een begin daarvan moet maaken, door droefheid, en het
ondergaan van smart en ellende. ’t Is godloosheid, te zeggen: Dat de Godheid ons van het
waare geluk afleid, om ons een geluk, strydig met haare eigenschappen aan te bieden.

En Maupertuis besluit met de woorden:

dat alles wat wy, om gelukkig te zyn in dit leven, en waartoe onze natuur geschikt is, moeten aan-
wenden, ongetwyffeld het zelfde is, dat ons tot eene eeuwige vreugde moet opleiden.155

Het was overigens niet alleen in verlichte kringen dat we pleidooien voor een meer
aardsgezind christendom tegenkomen. In 1774 deed ook een als orthodox bekend
staand tijdschrift als De Nederlandsche bibliotheek dat.156 In het ‘Vertoog over het ge-
noeglyke van een godsdienstig leven’ beweert een anonieme auteur in dit door Pe-
trus Hofstede geredigeerde tijdschrift, dat de afkeer die veel mensen van de gods-
dienst hebben, mede het gevolg is van 

het begrip dat alle geneugtens, en streelende vermaaken met den Godsdienst onbestaanbaar
zyn, en dat zy, die zich aan denzelven overgeeven, ten allen tyde alleen een somber en naar-
geestig leeven leiden moeten, waarin nooit eene rechte aandoeninge van vreugd het harte
roeren; of eenige vrye uitspanning de zinnen verlustigen mag.157

Het is volgens de anonieme auteur geen wonder dat vooral jeugdigen zich verwij-
deren van de ware godsdienst.Van allerlei onschuldige vermaken heeft men dodelij-
ke zonden gemaakt.Zullen velen daardoor niet afkerig van de godsdienst worden ge-
maakt, zo vraagt de anonymus zich af.“Wie hunner kan in bange gezigten, geduu-
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rige klagten en zugten, verwytende oogen en bestraffende redenen altoos behaagen
hebben?”158 De auteur meent dat het veel beter is “door een menschlievend beleid
de gemoederen te vangen”.159 Het pleidooi voor een menslievender christendom
krijgt dus ook bij de Nederlandsche bibliotheek een apologetische inslag. De anonieme
auteur verdedigt het christelijke geloof door een aangenamere vorm ervan te be-
pleiten. Hij is binnen dit orthodoxe tijdschrift niet de enige die zich tegen een al te
bekommerd en zuchtend christendom afzet. Ook andere artikelen in de Nederland-
sche bibliotheek streven een verzoening na tussen geluk en christendom.160 Hiermee
was dit streven dus ook in orthodoxe kring niet langer taboe.

* * *

De pleidooien voor een meer aardsgezinde godsdienst hingen vanaf het midden van
de achttiende eeuw ook samen met de groeiende aandacht voor de burgermaat-
schappij.Vanaf 1750 werden steeds meer zaken primair gewaardeerd naar het nut dat
ze voor de maatschappij hadden. Dat gold voor deugd, tevredenheid en wetenschap,
maar ook voor het geloof. Auteurs die binnen de christelijke traditie schreven, zagen
de godsdienst daarom steeds vaker als noodzakelijk voor het functioneren van de sa-
menleving. Zo stelt Cornelius van Engelen zichzelf in De Philosooph de retorische
vraag of er buiten de christelijke godsdienst ooit een stelsel is geweest waardoor “de
geheele Maatschappy nauwer aan malkander verbonden wordt?”161 Uiteraard is dat
volgens Van Engelen niet het geval.

Daarnaast wezen schrijvers er vanaf 1770 op dat de christelijke godsdienst goed bij
de menselijke natuur paste. Dat schrijft bijvoorbeeld de eerder genoemde presbyte-
riaanse predikant Edward Harwood in zijn Vrolyke gedagten over het geluk van een gods-
dienstig leven (1773).Volgens de recensent van de Nederlandsche bibliotheek toont Har-
wood in dit boek aan “dat de Godsdienst met de zedelijke gesteldheid van ’s men-
schen ziel en van alle zijne verstandelijke en zedelijke vermogens overeenkomstig
is”.162 De daden waartoe de godsdienst ons opwekt en de uitwerkselen daarvan zijn,
zo meent Harwood,“bij uitnemendheid aangenaam en voordeelig.”163

In het vanuit het Duits vertaalde tijdschrift De Mensch wordt die aanpassing aan de
menselijke natuur zelfs een eis. In de omstreeks 1773 verschenen inleiding staat:

De Godsdienst moet ons eene gelukzaligheid, overeenkomstig met onze Natuur, aan-
toonen, en welke wy in staat zyn deelächtig te worden.Zy moet ons den weg en zulke mid-
delen aan de hand geeven, die natuurlyk en ligt zyn, om onzen verdorven toestand te ver-
beteren, en ons in een’ beteren te verplaatsen.Ten dien einde moet zy ons niet alleen on-
derwyzen, waarin ons waarächtig geluk bestaat, maar zy moet ons ook tot onze vermogens
en hartstochten begeeven: niet om deeze te smooren, uit te roeijen en te verbieden; maar,
om ze op te wakkeren, te verbeteren en te herstellen. Dit verëischt onze Natuur; en eene
Godsdienst, die niet naar dezelve is ingericht, is billyk te verächten. Die daarëntegen, die
onze natuur langs een geregelden leidraad te hulp komt, wettigt zich juist hierdoor als de
waarächtige.164

De hemel op aarde: geluk en de christelijke traditie 113

07038_h04  27-08-2007  15:13  Pagina 113



Buitenlandse auteurs die binnen de christelijke traditie schreven, zoals Harwood en
de anonieme redacteur van De Mensch, benadrukten dus in toenemende mate het be-
lang van aards geluk.Middels vertalingen en recensies konden lezers in de Republiek
kennisnemen van deze opvattingen. Daarbij vond er vanaf 1770 een verschuiving
plaats van vertalingen uit het Frans en Engels naar vertalingen uit het Duits.

Maar ook in de Republiek zelf waren er genoeg auteurs die het aardse geluk als
het doel van de godsdienst zagen.Zij meenden dat aards geluk zelfs het doel van God
was. In zijn in 1753 verschenen geluksverhandeling Le bonheur ou nouveau systeme de
jurisprudence naturelle ziet de Leidse boekdrukker Elie Luzac (1721-1796) God als een
wezen “qui s’étend au bonheur de tous les Etres.”165 En in 1768 schreef de Zierik-
zeese apotheker Cornelis van der Grijp (1731-?) in de Vaderlandsche letteroefeningen dat
“het oogmerk van onzen Almagtigen Formeerder (...) niet wel anders geweest [kan]
zyn, dan den Mensch zo gelukkig te maken als met enige mogelykheid (...) geschie-
den kon.”166 Dit pleidooi voor een mildere godsdienst kwam bij Van der Grijp heel
duidelijk voort uit zijn grote interesse voor geluk. Deze Zierikzeese apotheker, die
in november 1731 in het Zeeuwse Noordgouwe werd geboren als een van de vele
kinderen van de predikant Jeremias van der Grijp (1677-1746), schreef tussen 1768 en
1790 in de Vaderlandsche letteroefeningen ten minste zeven artikelen over aards geluk.167

Vanaf 1760 nam ook het wantrouwen tegen aardse vermaken af en wezen steeds
meer auteurs erop dat God ons deze niet misgunt. In zijn anoniem verschenen Ver-
toog over het leven en de daaden der menschen uit 1764 doet bijvoorbeeld Egbert Buys (?-
1769) dat.168 Ook de hierboven aangehaalde Cornelis van der Grijp meende dat de
zinnelijke en redelijke vermaken niet met de bedoelingen van de Schepper botsen.169

In een recensie van De Perponchers Zedekundige brieven in de Vaderlandsche letteroefe-
ningen kon men in 1771 lezen dat we godvruchtig levend “ook deel kunnen nemen
in de uitspanningen en vermaeklykheden der Waereld, als daer is het Spel, den Dans,
het Schouwburg en dergelyken; mids men steeds het goede van ’t kwade scheidt, ’t
eerste behoude en ’t andere varen late.”170 Zelfs in een orthodox tijdschrift als de Ne-
derlandsche bibliotheek wees men er in 1774 op dat de godsdienst de natuurlijke nei-
gingen niet dwarsbomen,“maar (dezelven) maatigen, regelen en bestieren (...) tot het
rechte doelwit.”171

* * *

Na 1780 vond die optimistische voorstelling van de godsdienst bij steeds meer
auteurs weerklank.Keer op keer wezen schrijvers erop dat de godsdienst ook van be-
lang was voor het aardse geluk. Daarbij ging een belangrijke stimulans uit van neo-
logische schrijvers als bijvoorbeeld de Duitser G.S. Steinbart (1738-1809). Neologen
lieten zich weinig gelegen liggen aan dogma’s en richtten zich vooral op wat zij be-
schouwden als de hoofdzaken van het christendom. Hoofdzaken waarover iedereen
het altijd eens was geweest.172 Steinbart beweert over de christelijke gelovige:“Ge-
lukkig, ja driewerf Gelukkig is hy, die gelooft! Gelukkiger, dan de schranderste wys-
geerige Zelfdenker!”173 Zijn landgenoot Hendrik Cramer (1745-?) schrijft in zijn in
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1786 in vertaling verschenen boek Aanleiding ter bevordering der huisselyke gelukzalig-
heid:

Deeze algemeene, en by alle menschelyke onderneemingen zo onloochenbaare zucht naar
de gelukzaligheid alleen overtuigt ons reeds ontegenzeggelyk, dat de Schepper den Mensch
gemaakt heeft, opdat hy ook zelfs in dit leven, het welk evenwel slechts een begin is van zyn
bestaan, zo veel vreugde en goeds zal genieten, als de Voorzienigheid hem geeven kan, dat
is, zo veel als hy naar zyne gesteldheid hier kan genieten. 174

De eveneens uit Duitsland afkomstige C.G.Salzmann (1744-1811),wiens boek De he-
mel op aarde in 1798 verscheen, is, net als Fredericus van Leenhof lang voor hem, van
mening dat je door de christelijke godsdienst een hemel op aarde kan hebben.175

Ook bij auteurs uit de Republiek komen we na 1780 regelmatig de meer aards-
gezinde voorstelling van de christelijke godsdienst tegen. Zij wezen er op dat aards
geluk het doel van God is. De Harderwijkse hoogleraar Bernardus Nieuhoff schrijft
hierover in zijn Redevoering over ’t regt gebruik der geluksgoederen (1780):“God die zich
zelven genoegzaam is en geen ding behoeft, besloot tot de Schepping der Waereld,
niet om zyn zelfs wille, maar om redelyke weezens gelukkig te maaken.” 176

Dat deze ideeën inmiddels gemeengoed waren geworden, blijkt uit het feit dat we
ze ook aantreffen in de romans en egodocumenten uit die dagen. In de briefroman
Sara Burgerhart bijvoorbeeld, pleiten ook Betje Wolff en Aagje Deken voor een ver-
zoening van geluk en christendom. In een brief aan haar vriendin Aletta Brunier
schrijft de titelheldin:“kort gezeit, Letje, Salomon, de wyze Koning Salomon, is mijn
man: men moet het goede genieten van zyn leven, ende van zyn arbeid; – daar mee is dat
maar uit en afgedaan.”177 De bekende literator Rhijnvis Feith schrijft in zijn Dag-boek
mijner goede werken:“Gij maakt alle Schepselen het geluk mogelijk,maar zij maken het
hun zelven onmooglijk!”178 Magdalena van Schinne (1762-1840) noteerde op 8 janu-
ari 1792 in haar dagboek dat “een totaal goede en totaal wijze God (...) bij de verde-
ling van de gebeurtenissen van mijn leven, slechts mijn geluk als doel [kan] hebben.”179

* * *

Tegen het einde van de achttiende eeuw had het benadrukken van het aardse geluk
binnen de christelijke traditie zijn gewaagde karakter helemaal verloren en was het
een gemeenplaats geworden erop te wijzen dat God de mens tot geluk geschapen
heeft.180 Daarbij bleef men zich afzetten tegen een al te somber christendom. In 1784
deed Lieve van Ollefen (1749-1816) dat bijvoorbeeld op felle wijze in zijn De wereld
is geen traanendal.Van Ollefen, die vooral bekend is geworden vanwege zijn meerde-
lige De Nederlandsche stads- en dorpsbeschrijver (1791-1811), werd op 13 oktober 1749
in Amsterdam geboren. Hij was een veelzijdig broodschrijver die veel werkte in op-
dracht van uitgevers en boekverkopers. Zijn leerdicht was zelfs dusdanig gewaagd,
dat het hem in moeilijkheden bracht met de Noord-Hollandse Synode.181 Het ge-
waagde karakter blijkt bijvoorbeeld uit het vurige pleidooi dat hij in de eerste zang
van zijn leerdicht voor de wellust houdt:
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Aan de wellust opgedraagen
door den Schepper van ’t heeläl,
Moet de mens ook wellust smaaken,
is het dat hy leeven zal:
Ook is in zyn ruime woning
alle ding daartoe bereid:
Want ons Aarde is ’t ryk der wellust;
het verblijf der vrolykheid.182

En hij vervolgt met de woorden:

Is de stervling niet geschapen
ter genieting van geluk?
Leest in ’t groote boek, verdoolden!
zoetheid! zoetheid! zelden druk.183

Volgens Van Ollefen vindt de Schepper geen enkel behagen in leed.De rede leert ons
beseffen dat God een goedertieren Schepper is, die ons altijd zegent. De rede stelt
ons in staat om van deze aarde een paradijs te maken. De sombere gelovige ziet vol-
gens Van Ollefen ten onrechte alleen maar “zonden! zonden! anders niet”.184 Hij
spreekt de hoop uit dat het ‘zondenscheepje’ van deze somberlingen eens “tegen de
onverwrikbre klip/ Van Natuur en zuivre reden” zal stoten.185 Een al te zwaarmoe-
dige godsdienst, zo lijkt Van Ollefen te willen zeggen, is niet geschikt voor de tijd
waarin hij leeft. Het type van de sombere gelovige diskwalificeert hij door hem toe
te voegen:“Booswicht! wyk naar woestenijen, oefen daar uw treurgeloof”.186

Gelovigen verwachtten vanaf het einde van de achttiende eeuw steeds vaker en
steeds vanzelfsprekender dat de godsdienst (om met Fredericus van Leenhof te spre-
ken) voor een hemel op aarde zou zorgen. Die hemel op aarde, dat geluk in het hier
en nu, berustte op vier pijlers: (1) de verwachting van een eeuwig leven hiernamaals
(die door de geruststelling die zij gaf ook het aardse leven aangenamer zou maken),
(2) de gemoedsrust die de godsdienst kon geven, (3) de steun die zij kon geven bij
aardse rampen en tegenspoeden en vooral (4) tevredenheid als gevolg van geloof in
een doelmatige en goedertieren voorzienigheid.Waar die eis van aards geluk aan het
begin van de achttiende eeuw nog heel gewaagd was geweest, daar was het tegen het
einde van de eeuw een gemeenplaats geworden om te pleiten voor een hemel op
aarde.
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Hoofdstuk 5

Een kind van twee tradities:
tevredenheid

Naar gelange wy ons zelven paalen zetten, is alles, wat ons de hemel daarenboven schenkt,
overvloed: Hoe meer wy wenschen te verkrygen, hoe meer wy ontbreeken, en wy verder
afwyken van het geluk daar wy naar tragten.

‘Proeve over de genietingen des leevens’1

Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, was het geluk dat binnen de chris-
telijke traditie mogelijk werd geacht, vooral gelegen in tevredenheid.Volgens auteurs
die binnen de christelijke traditie schreven, moest men vooral tevreden zijn met de
staat waarin God ons in zijn alwetende voorzienigheid geplaatst had.Tevredenheid
was echter niet alleen het doel van christelijke auteurs,maar was ook stevig geworteld
in de klassieke traditie.Volgens klassieke auteurs was tevredenheid vooral afhankelijk
van het succes waarmee je je begeerten kon beperken. Het achttiende-eeuwse tevre-
denheidsdenken was, zo zou men kunnen zeggen, een kind van twee tradities.

Juist doordat het denkbeeld dat geluk in tevredenheid bestaat door beide tradities
werd gevoed, is het van belang een afzonderlijk hoofdstuk aan tevredenheid te wij-
den.Bovendien begon tevredenheid vanaf 1780 deugd te overvleugelen als meest do-
minante geluksopvatting.Het apart bestuderen van tevredenheid geeft daarom tevens
zicht op een opmerkelijke verschuiving binnen het geluksdenken. In dit hoofdstuk
zal ik om te beginnen de hoofdtrekken van het denken over tevredenheid schetsen.
Die hoofdtrekken komen neer op (1) de opvatting dat je je begeerten moet beper-
ken, (2) de opvatting dat je in iedere staat gelukkig kan zijn en (3) de opvatting dat
het geluk van tevredenheid is gelegen in een toestand van innerlijke rust.Vervolgens
zal ik de ontwikkeling schetsen die dit denken over tevredenheid doormaakte.

* * *

De manier om het geluk van tevredenheid te kunnen bereiken, lag volgens veel
auteurs in het beperken van je begeerten. Deze opvatting gaat terug op de klassieke
traditie. Onder andere van Plato kon men deze wijsheid leren. Zo schreef de Denker
in 1770: “Plato, een der grootste Wysgeeren van Griekenland, zegt te regte, dat de
Kunst,om waarlyk ryk te worden,niet bestaat in de vermeerdering der tydelyke goe-
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deren, maar in ’t bepaalen der hebzucht en onverzaadelykheid.”2 Het was ongetwij-
feld met Plato in gedachten dat de Examinator zijn lezers in 1730 voorhield dat wij-
ze mannen zich gelukkig weten te maken “niet door hunne rykdommen te ver-
meerderen, maar door hunne begeerte in te krimpen”.3 De deugd van tevredenheid
bracht volgens de Examinator alle uitwerksels voort “welke de Alchimisten gemeenlyk
toeschryven aan het geen zy den Steen der Filosofen noemen, en indien zy geene
rykdommen aanbrengt, zy verbant ten minste de begeerte naar dezelve uit ons ge-
moedt, het welk op één uitkoomt.”4

Regelmatig verkondigden schrijvers de door Plato geleerde wijsheid dat men zijn
begeerten moet beperken. Zo konden lezers in de Republiek in 1786 in Betje Wolffs
vertaling van Levesque de Pouilly’s Théorie des sentiments agréables (1747) lezen:“Daar
is geen geluk dan voor hen, die alle hunne wenschen binnen den kring van het
noodzaaklyke bepaalen”.5 In de Vaderlandsche letteroefeningen stond in 1766:“Om eene
vergenoegde en geruste ziel te bezitten, is het geenszins noodig aanzienlyke ampten
te bekleeden, of groote goederen te bezitten, ’t is genoegzaam de deugd te bemin-
nen, en de kunst te hebben om met weinig vergenoegd te weezen, dewyl wy maar
luttel behoeven.”6

Auteurs die binnen de klassieke traditie schreven, leerden hun lezers op verschil-
lende verwante manieren hun begeerten te beperken. Uitgangspunt daarbij was de
opvatting dat de natuur met weinig tevreden is.Die opvatting werd in 1737 verwoord
in het vanuit het Engels vertaalde tijdschrift De boekzaal der heeren:

Wy behoorden ons te verblyden dat wy leven, en gezont zyn, en de zonne zien, datter 
geene oorloogen nog oproerigheden in ons land zyn; dat de aarde den landbouw toelaat, en
dat de zee open is voor onzen handel, dat wy kunnen praten, stil zwygen, bezigheden doen
en ledig zyn wanneer het ons behaagt.7

Auteurs ondersteunden deze wijsheid door gebruik te maken van de toop van de ge-
lukkige armoede en de ongelukkige rijkdom. Dit klassieke motief kon verschillen-
de verschijningsvormen aannemen zoals de zogenaamde hut-paleis-topos8, het gou-
den-eeuw-denken, de toop van de gelukkige landman en – een wat modernere va-
riant – de toop van de gelukkige werkman.

De hut-paleis-topos kwam er simpelweg op neer dat auteurs hun lezers voorhiel-
den dat een eenvoudige boer in zijn hutje gelukkiger was dan de koning in zijn pa-
leis. Soms combineerden zij deze toop met het zogenoemde gouden-eeuw-denken,
waarin zij dat eenvoudige idyllische landleven in een verre voortijd situeerden. Zo
komen we de hut-paleis-topos bijvoorbeeld op 23 juli 1718 tegen in het spectatoria-
le tijdschrift De mensch ontmaskert:

Voorvaders, hoe gelukkig was uw staat,
Toen gy, van pracht, noch yd’len hoogmoed dronken,
Daar Deugd en Trouw u straalden uit ’t gelaat,
Uw harten door geen Eerzucht voelde ontvonken!
Toen ge in uw Vee, uw’Wei, en Akkerland,
Of listig net uw grootsten rykdom stelde,
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Of met den dag, zo rap van voet, als hand,
Het schichtig Wild in uwe Boschen velde;
Toen gy, bestormt door onval, noch druk,
Uw heil zogt in Uws Evenmenschs geluk!  

Die verre voorvaderen vonden in hun ‘groenbemoschte hut’ meer vreugde dan een
koning in zijn ‘marmer Rykshof ’. Helaas was dit alles nu voorbij zodat de dichter
moest verzuchten:“O Goude Tyd! waar vloogt, waar vloogt gy heen?”9

De waarheid dat men in armoede vaak gelukkiger is dan in rijkdom, gold volgens
de spectators ook voor de eigen tijd. Zo situeerde Justus van Effen (1684-1735) de
toop van de gelukkige armoede in een van de grote steden van de Republiek. In een
vertoog dat op 20 augustus 1734 in zijn bekende Hollandsche spectator verscheen, geeft
Van Effen de volgende beschrijving van de tevredenheid van het werkvolk:

Onlangs doorwandelde ik, terwijl het ’s ogtens schoftuur was, een afgelegen hoek, alwaar de
meeste luiden, om by ’t heete weder de benaauwtheit der bedomte huisjes te myden, op
straat zaten. Men zou gezegd hebben, dat het er menschen van beide sexen en voorna-
mentlyk kinderen geregend had. Ik zag verscheiden werkgasten op den grond onder de
schaduw half leggende, met een korst brood en een pekelharing in de hand, zo smakelyk in
die thans gemene spyze byten, dat het vuur van ’t genooten vermaak hun in de oogen schit-
terde. Ondertusschen hoorde ik verscheiden Vrouwspersonen onder ’t werken een deuntje
helder uit de borst opschreeuwen, terwyl anderen met het manvolk een vrolyk praatje hiel-
den, en t’zamen lachten, dat het schaterde.Wat ontbreekt ‘er tog, dagt ik by my zelf, aan ’t
geluk van die menschen?10

Deze mensen, die weinig of niets bezaten, in kleine huisjes woonden en zeer een-
voudig voedsel moesten nuttigen, waren desondanks tevreden en gelukkig.

In de gehele hier onderzochte periode komen we regelmatig soortgelijke om-
schrijvingen van gelukkige armoede tegen. Auteurs zetten die gelukkige armoede
vaak af tegen een omschrijving van ongelukkige rijkdom. In zijn hierboven aange-
haalde vertoog meent Justus van Effen bijvoorbeeld dat rijke kooplieden zich welis-
waar niet hoeven af te sloven, maar dat hun werk 

zo vol verwarring en hoofdbreeken (is), verzelt met een gestadige ongerustheid, dat wan-
neer hunne dagelyksche taak verricht is, hun nog een hoofd vol muizenesten overblyft, dat
hun belet de zoetheid der rust, die een arbeidsman na het hardste werk volmaaktelyk ge-
niet, met genoegen te kunnen smaken.11

Vaak ook situeerden auteurs de gelukkige armoede op het platteland. Zo haalden
spectatoriale auteurs als Addisson en Steele Seneca aan, die dichtte:

Die, in een stulp, op ’t stille land
Zich zelf volkomen kan genoegen,
Zyn eigen akker mag beploegen,
En leeven onvermaard van ’t geen hy zaeit en plant,
Die zegge ik, is alleen gegeeven
Het waar geluk in dit leeven.12
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Vanaf de jaren zeventig zetten de geluksscribenten dat simpele en gelukkige landle-
ven vaak af tegen het gekunstelde en hectische leven in de grote stad. Een van de
auteurs die dat deed, was de in 1720 in het Noorse Bergen geboren Johannes Petsch,
een interessante figuur, die we nog vaker zullen tegenkomen. Daarom is het mis-
schien goed om hem hier kort te introduceren. Op 18-jarige leeftijd raakte Petsch
onder invloed van het piëtisme. Na vier jaar theologie te hebben gestudeerd in Ko-
penhagen brak hij zijn studie af om verder te studeren aan het seminarie van de hern-
hutters in Mariënborn. In 1745 werd hij predikant in Zeist. Zijn predikantschap 
werd echter geen succes en hij vestigde zich vervolgens als ambteloos burger in IJs-
selstein. In 1763-1764 gaf hij een geannoteerde uitgave uit van Leibniz’ Theodicee.
Verder verzorgde hij een vertaling van Mendelssohns Onderzoek der zedelijke gevoelens
en publiceerde hij in 1771 onder eigen naam zijn Briefwisseling van Philagathos en 
Philalethes over de leer van het zedelijk gevoel. Johannes Petsch overleed in 1795.13

In het door hem geredigeerde spectatoriale tijdschrift De Onderzoeker merkte
Petsch in 1771 over de ‘eenvouwdigen BOER’ op dat deze “op zyne landhoeve, on-
der ’t nederig strooyen dak, in ’t midden van zynen arbeid, gelukkiger is dan de ryke
en dartele steedeling, in ’t midden zyner brooddronkene verkwistingen en luisterry-
ke vermaaken.”14 De eenvoudige landman is ook gezonder, gelukkiger en deugdza-
mer dan de stedeling. Op het platteland vindt men gezonde gezichten, grote gezin-
nen en frisse en sterke kinderen, in de stad daarentegen teringachtige geleerden en
galzieke en droefgeestige regenten. “Groote steeden”, zo vervolgt Petsch, “zyn af-
gronden die ’t menschdom verslinden. Men zie slegts de jaarlyksche lijsten der
dooden en geboorenen na,en men zal bevinden dat het getal der eersten in de groote
steeden ver dat der laatsten overtreft”.15 Op het land bevorderen werk, frisse lucht,
onschuldige vermaken, matigheid en deugd de gezondheid terwijl in de steden “en
vooral in de groote steeden, eene door schaadelyke uitwaassemingen besmette lugt,
werkeloosheid,onmaatigheid,wellusten, en vuile ziektens de gevolgen en de straf des
wellusts, het menschdom verwoesten.”16

Achter die lofzangen op het landleven ging een gevoel van onbehagen schuil over
het eigentijdse stadsleven.Vooral de achttiende-eeuwse filosoof Jean-Jacques Rous-
seau (1712-1778) had veel aan dat gevoel van onbehagen bijgedragen. In zijn be-
roemd geworden Discours sur l’origines et les fondemens de l’inégalité parmi les hommes
(1755) had hij zijn tijdgenoten gewezen op de corrumperende invloed van de ge-
compliceerde stedelijke samenleving waarin de mens ver was afgeraakt van zijn een-
voudige natuurstaat.17 De hierboven aangehaalde Johannes Petsch gaf er in De On-
derzoeker blijk van beïnvloed te zijn door de denkwereld van Rousseau, maar uitte
ook kritiek op diens denkbeelden. In een ander door Petsch geredigeerd tijdschrift,
namelijk De Opmerker, was hij bepaald niet erg te spreken over de opvattingen van
deze beroemde denker. De Opmerker greep de veel voorkomende opvatting dat ge-
luk in tevredenheid ligt aan om zijn lezers tegen moderne filosofen als Rousseau te
waarschuwen.18 In een vertoog dat op 19 juli 1773 verscheen, schrijft hij:
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Indien men onze hedendaagsche fraije vernuften geloven zal, zo wordt ‘er niets meer dan
vergenoegdheid tot het geluk gevorderd. Op dezen grond trompet men den lof der on-
kunde, der woestheid, zelfs der armoede, der elende uit. Men beschryft den staat des wilden
als den waren staat des geluks. 19

De op het oog zo onschuldige opvatting dat geluk in tevredenheid ligt, is volgens
Petsch een vorm van maatschappijkritiek van die ‘hedendaagsche vernuften’. Hij vat
die kritiek als volgt samen: “De maatschappij is het bederf, is het ongeluk van ’t 
menschdom.Om gelukkig te wezen moet men in de bosschen naakt herom lopen.”20

Johannes Petsch is het daar niet mee eens. Hij betoogt dat men in een beschaafde
maatschappij gelukkiger is dan bij de ‘wilde volken’.21 Want, het mag dan waar zijn
dat tevredenheid noodzakelijk is voor ons geluk, men kan toch gelukkiger zijn dan
men is, ook al wenst men dat niet.“Hierin ligt het bedrog”, zo vervolgt Petsch.“Wat
kan men meer wenschen dan vergenoegd te zyn? Zie daar ene vraag, welke men
denke niet te kunnen beantwoord worden.”22 Volgens Petsch is die vraag echter wel
degelijk te beantwoorden. Zouden zij die menen dat het geluk in een toestand ligt
waarin men niets meer te wensen heeft, willen terugkeren naar hun kindertijd toen
zij tevreden waren met een pop, een wieg en voldoende voedsel? Het grotere geluk
dat zij nu smaken, is volgens hem te danken aan de grotere vermaken die zij nu ge-
nieten. Hoe groter onze vermaken hoe groter ook ons geluk, zo meent hij. Daarom
ook verdedigt Petsch de samenleving tegen de kritiek van de moderne filosofen.Vol-
gens hem is de beschaafde staat het meest geschikt voor ons geluk.23

Hoewel de beschaafde samenleving dus zeker zijn verdedigers kende, lijkt het ge-
voel van onbehagen over die beschaving en de bijbehorende maatschappijkritiek
sterker te worden naarmate de achttiende eeuw vorderde. Mogelijk ook was dit ge-
voel van onbehagen verantwoordelijk voor de toenemende verspreiding van de hut-
paleis-topos na 1790.24 Lezers in de Republiek konden die toop vanaf toen in een
grote verscheidenheid aan teksten tegenkomen.25 Zo kon men in 1790 in de Bijdra-
gen tot het menschelijk geluk lezen:

De zorg laat schaars de vorsten slapen,
van wier paleis ’t genoegen vliedt;
Hoe vreedzaam rust bij zijne schaapen,
En leeft, en mint een herder niet!26

En in een postuum verschenen dichtbundel van Lucretia van Merken (1721-1789)
staat in het gedicht ‘De waare geluksbedeeling’:

Doch ’t wichtje, in de arme hut eenvouwdig opgetoogen,
Vind aan zyn moeders borst, in spyt van ’t onvermogen,
Meer liefde en teêrheid dan de Vorstelyke vrucht.27

Dergelijke lofzangen op het eenvoudige idyllische leven zijn uiteraard een literaire
toop, met een geschiedenis die teruggaat tot in de oudheid.Tegen het einde van de
achttiende en aan het begin van de negentiende eeuw kregen ze echter een meer
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eigentijdse invulling. Ze raakten verbonden met een gevoel van onvrede over de
eigen tijd, dat zijn intellectuele onderbouwing bij Rousseau vond.28

Er waren ook maatschappelijke factoren die dit gevoel van onbehagen bevorder-
den. Het na 1780 steeds sterker gevoelde verval van de Republiek, de politieke woe-
lingen van de patriottentijd, de in gruwelen gedompelde Franse Revolutie en de te-
leurstelling in de politiek tijdens de Bataafse Republiek en de daarop volgende an-
nexatie door de Fransen, deden de burgers van de Republiek niet alleen in de schulp
van hun huiselijk leven kruipen, maar deden tevens nostalgie naar een simpele en
idyllische voortijd ontstaan. Dit verschijnsel beperkte zich overigens niet tot de Re-
publiek, maar valt ook in het buitenland waar te nemen.

Dat gevoel van onbehagen over de eigen tijd komen we bijvoorbeeld tegen bij de
Duitse auteur Friedrich Köppen (1775-1858). In zijn in 1804 in vertaling verschenen
verhandeling Bijdragen tot de kunst om gelukkig te leven verbindt hij dit onbehagen met
de toop van het gelukkige landleven.Volgens Köppen is een levenskunst zoals hij die
in zijn boek uiteenzet in de gecompliceerde samenleving waarin wij leven noodza-
kelijk geworden.Dit in tegenstelling tot onze simpele voorvaderen die, een leven lei-
dend zonder zorgen, slechts gedreven werden door natuurlijke behoeften. Een der-
gelijke levenskunst hadden zij helemaal niet nodig. Köppen schetst een idyllisch
beeld van een gouden eeuw waarin de mens nog niet geplaagd werd door de zorgen
van de moderne mens. Hoe anders is de tegenwoordige tijd:

De een levert door noesten arbeid, wat weelde en mode tot wellust van den anderen heeft
uitgevonden; zijn naald en hamer ligt nooit stil; de vuurovens der steden doen rookwolken
oprijzen, die den dag verduisteren. Kunst is in alle de betrekkingen der menschen ingeslo-
pen, en heeft de natuur verdrongen.29

Het is dan ook geen wonder, aldus Köppen,dat ook het doorlopen van het leven een
kunst is geworden. Daarom heeft men in het tegenwoordige leven “een wijsbegeer-
te des levens” nodig.

De boodschap die de verschillende auteurs via de klassieke topen aan hun lezers
wilden overdragen, komt er op neer dat de noodzakelijkheden van het leven er voor
iedereen zijn. Die wetenschap moet de lezers ervan afhouden al te grote begeerten
te hebben. Zo meende de Algemeene spectator op 21 mei 1742: “De nuttigste zaaken
in dit leeven, zyn aan alle menschen gemeen. De lieffelyke zonnestraalen, beschynen
zo wel een Herders hutje als het paleis van een Vorst; de geringste boer ademt al zo
vry de versche lucht in, als de koning van Persie.”30 Ook in de tweede helft van de
achttiende eeuw was het deze boodschap die schrijvers over geluk keer op keer aan
hun lezers meegaven.31

* * *

Veel auteurs gingen er vanuit dat de meeste mensen juist ontevreden waren met hun
staat. Die notie gaat eveneens terug op klassieke auteurs als Horatius en Cicero. Zo
houdt de eerste, in een vertaling van B. Huidecoper, zijn lezers voor:“Wat mag de
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reden zyn, Mecenas, dat geen mensch/ Vergenoegt is met zyn staat”.32 En Cicero
schrijft:“Geen mensch is met zyn lot te vreede.”33 Horatius laat zijn hierboven aan-
gehaalde regel volgen door een gedicht, waarin werkelijk iedereen iedereen benijdt.
Zo benijdt de soldaat het lot van de koopman en de koopman weer dat van de sol-
daat. De rechtsgeleerde is afgunstig jegens de boer en de boer op zijn beurt weer je-
gens de stedeling. En wat zouden zij doen als zij werkelijk van staat zouden wisse-
len? zo vraagt Horatius zich af, om meteen daarop te antwoorden:“Net als te voren;
zich beklaagen van hun staat”.34

In antwoord hierop raadden schrijvers de mensen aan om juist wel tevreden te zijn
met hun staat.Deze raad werd de lezers in de Republiek vanaf het begin van de acht-
tiende eeuw vooral via spectatoriale vertogen meegegeven. Zo schreef de Algemeene
spectator op 21 mei 1742 dat het ons betaamt “bereidwillig onder Gods alwyze wille
neder te buigen, en met een ootmoedige gelatenheid, in dien staat, waar in de Voor-
zienigheit ons gesteld heeft, vergenoegt te zyn:Want dit, ja dit alleen kan ons de vree-
de der ziele veroorzaaken, en ons gelukkig in dit leven maaken.”35 De Denker raadde
zijn lezers in 1765 aan tevreden te zijn “in den staat, die ons door de Godlyke Voor-
zienigheid is ten deel gevallen”.36 Ook in een enkele geluksverhandeling treffen we
de boodschap aan dat men tevreden moet zijn met de staat waarin men geboren is.
Zo schrijft Willem van Eenhoorn (1690-1759) in zijn Euzoia ofte wel-leven (1752):
“Vergenoeging in het gemeen bestaat niet in veel/ naar ziel of lichaam te bezitten/
maar in eene weltevredenheit in een genoegen in die staat/ in welke men zich door
de voorzienigheid gesteld vind.”37 Met die nadruk op tevredenheid met de eigen
staat reageerden spectators en auteurs van geluksverhandelingen op een in de acht-
tiende eeuw sterk toegenomen sociale mobiliteit. Die vergrootte niet alleen de ver-
wachtingen van het aardse leven, maar deed tevens een zekere maatschappelijke on-
rust ontstaan. Moralisten uit de achttiende eeuw probeerden aan die sociale mobili-
teit paal en perk te stellen door hun publiek tevreden te laten zijn met de staat waar-
in men zich bevond.

In een vertoog dat op 3 juli 1780 in de door de jurist H.H. van den Heuvel gere-
digeerde spectator De Borger verscheen, wordt het beperken van de sociale mobiliteit
duidelijk verwoord. De auteur van dit vertoog meent dat “[a]lle menschen (...) niet
tot den zelfden staat en het zelfde geluk (kunnen) komen”.38 De auteur, vermoede-
lijk Van den Heuvel zelf, gaat in zijn vertoog in op een Verhandeling over de noodzaak-
lykheid van het ondersteunen der gemeene industrie met betrekking tot ons vaderland die Van
den Heuvel kort daarvoor had gepubliceerd. In deze verhandeling dringt Van den
Heuvel erop aan spinschoolen op te richten voor de kinderen van bedeelden. Door
beter onderwijs zouden niet alleen de ruwe zeden van deze kinderen worden be-
schaafd, maar zou tevens ‘de last op de armenkassen’ afnemen.39 Van den Heuvel is
echter ook van mening dat de kinderen in hun stand moeten blijven en dat ze niet
meer onderwijs moeten krijgen dan voor hun staat nodig is. Een jongen die in het
schrijven geoefend is, zal immers niet meer als spoeljongen bij een weversbaas wil-
len werken, aldus de auteur. Het zou volgens de Borger van een ‘verkeerde mensch-
lievendheid’ getuigen als men zich hier tegen verzette “als strekte dit om deze arme
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kinderen altyd in de laagte te houden.”40 Daarom voegt Van den Heuvel er nog aan toe
“dat deze geringe kinderen boven hun staat te verheffen eene geheele omkeering in
het gemeenebest ten gevolge hebben zoude” en dat tegenover één geslaagde er hon-
derd zouden staan die men juist van het geluk van het handwerken zou beroven.Als
men tevreden is met zijn staat kan men, aldus de Borger, in iedere staat gelukkig zijn.

* * *

Van de twee polen waartussen zich volgens Robert Mauzi het achttiende-eeuwse
geluksdenken bewoog, namelijk rust en beweging41, neigt het tevredenheidsdenken
sterk naar de eerste. Het geluk dat velen zich in tevredenheid voorstelden, was in de
eerste plaats gelegen in een toestand van rust.Vandaar ook de veelvuldige verwijzin-
gen naar de gouden eeuw, de hut-paleis-topos en het vredige plattelandsleven.

Zowel vanuit de christelijke als de klassieke traditie benadrukten auteurs dat men
zowel in voor- als tegenspoed een rustig gemoed moest zien te behouden. Uiteraard
was dat in geval van tegenspoed het moeilijkst, zoals de Vaderlandsche letteroefeningen
in 1770 erkende:

Vergenoegd, vrolyk en wel te vreden te zyn, wanneer alles in deze Waereld naar wil en
wensch gaat, is eene zaak die van gemeene Verstanden verkreegen en gemaklyk geoefend
kan worden. Maar onder de stormen van Rampen en Tegenspoeden, stil, bedaard en verge-
noegd te zyn, is een stuk, waar toe een standvastig Geloof, een verheven Verstand en waare
Godsvrugt vereischt word.42

Het verkrijgen van een rustig gemoed diende geoefend te worden en het tijdschrift
De Philosooph ontwikkelde in 1769 daarom een soort methode om dat rustige geluk
van tevredenheid te kunnen bereiken. Deze methode komt er volgens de Philosooph
op neer dat men een evenwicht moet zien te bereiken tussen je begeerten en de mo-
gelijkheden om die te voldoen.Dit evenwicht leidt tot die ‘rust des Gemoeds’,waar-
in volgens de meeste filosofen het geluk gelegen is.43

De boodschap dat het ware geluk in een toestand van rust ligt, werd in de loop
van de achttiende eeuw steeds algemener.44 Zo meende onder andere de apotheker
Cornelis van der Grijp in 1772 in de Vaderlandsche letteroefeningen:“Daar is een zeke-
re weltevredenheid, eene zoete en bedaarde kalmte der Ziele, die den staat van 
’s Menschen waar geluk uitmaakt; en waar deze niet gevonden wordt, is de Mensch,
met alle zyne groote bezittingen een allerongelukkigst, een allerrampzaligst Schep-
zel.”45 De doopsgezinde predikant Jacob Hendrik Floh hield zijn lezers in een nuts-
verhandeling uit 1793 voor:“Het waaragtig geluk des menschen moet niet uitwen-
dig buiten ons, maar inwendig in ons zelven gezogt worden; want, en hier behoort
men vooral op te letten, het bestaat in eene inwendige gerust- en stille vergenoegdheid van
ons eigen hart, zonder welke men nooit gelukkig kan zijn.”46

* * *
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De opvattingen over de rol van tevredenheid in het geluk veranderden gedurende de
achttiende eeuw eigenlijk nauwelijks, maar toch kunnen we enkele ontwikkelingen
waarnemen. Een eerste ontwikkeling zette Justus van Effen aan het begin van de
achttiende eeuw in door tevredenheid in zijn spectatoriale tijdschrift Le Misantrope
te verbinden met een analyse van de samenleving. Een dergelijke maatschappijana-
lyse was nieuw en wijst op het grotere belang dat men aan de samenleving als een
abstract onderwerp van onderzoek begon te hechten.Toch ging het er ook Van Ef-
fen vooral om de maatschappelijke status quo te handhaven. Hij beriep zich daarbij
niet, zoals anderen, op de voorzienigheid, maar vond dat de verschillende maat-
schappelijke staten nodig waren voor het voortbestaan van de samenleving.
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Van Effen begint zijn vertoog over geluk en tevredenheid, net als vele anderen,
met de constatering dat de meeste mensen ontevreden zijn met hun staat. Deze op-
vatting illustreert hij met het hierboven al even genoemde hekeldicht van Horatius,
waarin iedereen iedereen benijdt.Als we de verschillende staten echter nader bekij-
ken dan “zouden wy zekerlyk niet klaagen” en zien “dat de Schepper van ’t Heelal,
door eene wonderbaare rechtvaardigheid, aan die verscheide staaten bynaa dezelfde
hoeveelheid van vermaak en verdriet toegedeeld heeft”.47

Een klein onderzoek kan ons volgens Van Effen van deze waarheid overtuigen. In
dat onderzoek onderscheidt hij drie maatschappelijke staten: “de uitmuntende staat, de
middelbaare, en de laagste staat.”48 Vervolgens wijst hij op de relativiteit van geluk en on-
geluk:“Het geluk en de ongelukken die wy vinden in de voorwerpen buiten ons, zyn
alleen zodanig voor zoo verre hunne onderlinge strydigheid ons dezelve doet voelen
en bemerken.”49 Daarom voelt men zijn geluk niet als men zich voortdurend in een
volmaakt gelukkige toestand zou bevinden. In zo’n volmaakt gelukkige toestand ko-
men de tegenslagen echter des te gevoeliger aan.Van Effen vat de ‘uitmuntende staat’
als volgt samen:“In deezen staat zyn de vermakelykheden gemeen en niet groot, en de onge-
lukken zeldzaam en zeer gevoelig.”50 Wie zich daarentegen in de laagste staat bevindt,
went allengs aan de ellende en voelt die dan ook minder sterk. Het zeldzame vermaak
voelt men in deze staat juist weer sterker.“In deezen staat”, zo meent Van Effen, “zyn de
vermakelykheden zeldzaam en krachtig, en de moeijelykheden gewoon en schier ongevoelig.”51

Over de ‘middelbaaren staat’ merkt hij vervolgens op: “Die zich in den middel-
baaren staat bevindt, smaakt de vermakelykheden met meer kracht en aandoening dan
de gelukkige man, maar hy geniet ze zoo dikwyls niet; en daar en tegen, voelt hy het
knaagen van de zorgen,die in zynen staat veelvuldiger zyn, zoo sterk niet.”52 Hij voelt
de vermaken weer minder dan een arm man en voelt het verdriet krachtiger,maar het
overkomt hem weer minder.Vervolgens concludeert Van Effen:“Men kan ligt zien dat
‘er in die verscheide staaten eene vereffening is van de kracht der vermakelykheden
en moeyelykheden met haare zeldzaamheid, en dat deeze vereffening zeer net is.”53 Er
zijn volgens Van Effen natuurlijk nog veel meer staten dan de door hem genoemde
drie. Het blijft naar zijn mening echter een vaststaand feit dat de gevoeligheid voor
vermaak en pijn toeneemt naarmate ze zeldzamer voorkomt.54 Deze waarheid zou de
lezer moeten bevrijden van de ‘zinnepoppen van de fortuin’“die hem stoorden in het
genot van een tegenwoordig en wézendlyk geluk, om hen een geluk, dat ingebeeld
en verre van hem af is, naa te doen loopen.”55 Kan men dus in feite in iedere staat ge-
lukkig zijn, tegen het einde van zijn vertoog spreekt Van Effen toch een voorkeur uit
voor de staat van de ‘middelmaatigheid’.56 Als men dan toch per se een bepaalde staat
wil najagen, dan kan dit volgens Van Effen het beste de zogenoemde middelstaat zijn.
Weliswaar heeft deze ‘middelstaat’, zoals Van Effen omstandig heeft betoogd, naar
evenredigheid dezelfde mate van geluk en verdriet, maar “het is zekerlyk de allerge-
ruste staat en de bequaamste om ons de inwendige en wézenlyke genoeghtens te ver-
schaffen, die van ’t goed gebruik dat men van de rede maakt afhangen.” 57

Vernieuwend bij Van Effen is dat hij tevredenheid zeer nadrukkelijk verbindt met
een bepaalde maatschappelijke groep,namelijk de middenklasse.Spectators als Le Mi-
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santrope richtten zich in de eerste plaats op die zich sterker manifesterende midden-
klasse.Tevredenheid werd in dergelijke bladen een positief kenmerk van een mid-
denklasse die zich daarmee kon onderscheiden van zowel het ‘ruwe en hersenloze
grauw’ als van de ‘amorele elite’ van regenten en adel.58

Een tweede ontwikkeling binnen het tevredenheidsdenken vormde vanaf 1780 de
toenemende belangstelling voor dit onderwerp. Schrijvers stelden geluk en tevre-
denheid bovendien steeds vaker aan elkaar gelijk. Die toenemende belangstelling
voor tevredenheid hing nauw samen met de aandacht die men begon te krijgen voor
het begrip samenleving.Vooral vanaf het midden van de achttiende eeuw nam die in-
teresse in een civil society los van de staat een hoge vlucht. Dit maakt het begrijpelijk
dat er meer aandacht kwam voor een maatschappelijk nuttige deugd als tevreden-
heid. Naarmate het verval van de Republiek vanaf omstreeks 1780 sterker werd ge-
voeld, nam bovendien de noodzaak de burgers tevredenheid aan te raden toe.

Daarnaast vonden er nog een aantal andere ontwikkelingen plaats. Zo komen we
vanaf het midden van de achttiende eeuw onder invloed van de wetenschap van het
geluk (waarop we in het volgende hoofdstuk ingaan) bij iemand als Elie Luzac een
meer systematische benadering van tevredenheid tegen. In zijn in 1753 verschenen
geluksverhandeling Le bonheur ou nouveau système de jurisprudence naturelle benadert
Luzac tevredenheid op bijna mathematische wijze. Volgens Luzac, die het leven
voorstelt als een opeenvolging van verschillende staten, is een intelligent wezen pas
dan tevreden met zijn staat als hij constant staten passeert die hij verkiest boven alle
staten waarvan hij een idee heeft. Tevredenheid is immers berusting met de staat
waarin men zich bevindt.59 Daaruit volgt weer dat men des te gemakkelijker tevre-
den is, naarmate men minder ideeën heeft over gelukkige staten. Het is daarom voor
intelligente mensen moeilijker om tevreden te zijn dan voor domme mensen.60

Luzac is niet de enige bij wie het denken over tevredenheid in deze periode een
meer systematische vorm krijgt. Zo pleit de anonieme auteur van een vertoog dat in
1752 in De Nederlandsche spectator verschijnt voor een stevige basis voor tevredenheid.
Men moet eerst een ‘recht besef ’ van het ware geluk en de middelen om ertoe te ko-
men hebben om die tevredenheid – waarin het ware geluk gelegen is – ook daad-
werkelijk te kunnen verkrijgen.61 In een artikel in De Berlynsche wysgeer werd in 1755
gewag gemaakt van een “kunst om wel te vreden met zyn lot te zyn”.62 Volgens de
anonieme auteur van dit artikel is dit de grootste kunst van alle, die echter door de
meeste mensen veronachtzaamd wordt. Ook deze anonymus gaat er vanuit dat men
eerst kennis van het geluk moet hebben, alvorens tevredenheid daadwerkelijk bereikt
kan worden.De meeste mensen maken zich namelijk een verkeerde voorstelling van
geluk. Zo is geluk geenszins gelegen in de door de stoïcijnen voorgestelde ongevoe-
ligheid.Ook verbeelding of onafgebroken wellust maken de mens niet gelukkig.Het
ware geluk is in tevredenheid met je staat gelegen. Deze kunst van tevredenheid, die
de anonieme auteur zijn lezers in De Berlynsche wysgeer probeert bij te brengen, komt
neer op een drietal voorschriften: heb geen nutteloos berouw over het verleden, ac-
cepteer alles wat de voorzienigheid je geeft en maak je geen zorgen over de toe-
komst.63
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Vanaf 1750 begonnen verschillende auteurs tevredenheid met huiselijk geluk te
verbinden. De eerste keer dat we die verbintenis tegenkomen, is in het hierboven
aangehaalde vertoog uit De Nederlandsche spectator van 1752. Daarin geeft de anonie-
me auteur een schets van de gelukkige Prudens, die, ondanks zijn karige omstandig-
heden, tevreden is met zijn staat. Omringd door vrouw en kinderen leeft Prudens
niet alleen ijverig, maar ook tevreden.64

In de tweede helft van de achttiende eeuw mocht de verbintenis tussen tevreden-
heid en huiselijkheid zich in een grote populariteit verheugen.65 Dit hing samen met
een cultuuromslag die we rond die tijd kunnen waarnemen en die zich ondermeer
uitte in het belang dat geluksscribenten aan de maatschappelijke en persoonlijke as-
pecten van geluk begonnen te hechten.Beide zijn, zoals we in de laatste twee hoofd-
stukken van dit boek nog zullen zien, keerzijden van dezelfde medaille.Vanaf het
midden van de achttiende eeuw won de gedachte dat geluk niet in afzondering be-
reikt kan worden steeds meer veld.Het persoonlijke geluk is, zo vond men steeds va-
ker, afhankelijk van de sociale context waarbinnen iemand verkeert.Voor dat per-
soonlijke geluk zijn zowel de ruimere context van de samenleving als de krappere
context van de huiselijke kring van belang.

De grote populariteit van de verbintenis tussen tevredenheid en huiselijkheid in
het geluksdenken hing ook samen met de aandacht die er vanaf het midden van de
achttiende eeuw toch al voor huiselijkheid begon te ontstaan en die tegen het ein-
de van de achttiende eeuw uitmondde in een ware huiselijkheidscultus.66 Een huise-
lijkheidscultus die,naarmate de achttiende eeuw voortschreed,verbonden raakte met
een gevoel van onbehagen over de eigen tijd. Naarmate de buitenwereld als bedrei-
gender werd ervaren (waarvoor met name in de roerige patriottentijd alle aanleiding
was), kregen mensen meer de neiging hun heil in huiselijke kring te zoeken.Dat ook
tevredenheid steeds sterker met die huiselijkheid verbonden raakte, is onderdeel van
deze ontwikkeling.

* * *

Hoewel het denken over tevredenheid sterk verbonden bleef met een als begerens-
waardig voorgestelde toestand van rust, begon het tevredenheidsdenken vanaf de ja-
ren zestig een wat dynamischer karakter te krijgen.Tevredenheid werd vanaf toen
verbonden met begrippen als werkzaamheid, arbeid en het doen van je plichten.
Ook deze verbintenis hing samen met de aandacht die er vanaf 1750 begon te ont-
staan voor de maatschappelijke en persoonlijke aspecten van geluk. Bevordering van
maatschappelijk geluk verlangde een actieve inzet van de burger. Dit maakt het be-
grijpelijk dat dynamische begrippen als werkzaamheid, arbeid en plicht een belang-
rijkere rol kregen in het denken over tevredenheid en geluk.

Aan die nadruk op werkzaamheid zat ook een fysiologische kant, die samenhing
met veranderde inzichten over het functioneren van het menselijk lichaam.67 Ver-
schillende auteurs begonnen oog te krijgen voor het feit dat lichamelijke gesteldheid
een belangrijke invloed had op het geestelijk functioneren van de mens. Die fysio-
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logische inzichten, waarin overigens ook veel elementen zitten van de aloude hu-
morenleer, drongen al spoedig door in de geluksdiscussie.Volgens het door Egbert
Buys geredigeerde tijdschrift De Hollandsche wysgeer is een “vrye en levendige door-
straaling van het bloed (...) volstrekt nodig, om ons vrolyk en wel te vreden te doen
zyn”.68 Om die reden raadt de Hollandsche wysgeer zijn lezers de arbeid aan. Hij heeft
hoge verwachtingen van de arbeid en meent dat het

een genadig Vonnis (was) dat Godt over de menschen voor hun ongehoorzaamheid uit-
sprak, in het zweet uwes aanschyns zult gy brood eeten; want zy zyn aan de straffe zelf hun ge-
zondheid, sterkte, en alle de genietingen deezes levens verschuldigt.Want ofschoon het eer-
ste Paradys tot een straffe op de overtreding verbeurd wierd, zo wierd de aarde in een twee-
de Paradys hervormd, door de schoone Velden en Hoven, die gewrochten van den arbeid
der menschen zyn.69

De Hollandsche wysgeer verbindt het geluk van tevredenheid dus niet alleen met werk-
zaamheid en arbeid maar ook met gesteldheid.Als men een gelukkig gestel heeft, kan
men volgens hem in iedere omstandigheid gelukkig zijn.70 Een mening die in 1763
door het tijdschrift De Denker gedeeld werd:“elk mensch (valt) doorgaansch juist zo
veel genoegen ten deel (...), als waar voor hy, uit hoofde van zyn byzonder gestel van
ziel en lighaam, vatbaar is.”71

Vanaf de jaren zestig verbond men tevredenheid steeds vaker met plicht en deugd.
Ook dit hing samen met de belangstelling voor maatschappelijk geluk en met de
daarmee samenhangende bloeiperiode van de deugd-geluk-equivalentie. Het tijd-
schrift De Denker schreef in 1765 dat men niet alleen tevreden moet zijn met de staat
waarin de voorzienigheid je heeft geplaatst, maar ook dat men de plichten daarvan
moet trachten te vervullen.72 Een jaar later kon men in de Vaderlandsche letteroefenin-
gen lezen dat het om tevreden te zijn voldoende is om de deugd te beminnen en zijn
begeerten te beperken.73 In de Bijdragen tot het menschelijk geluk heette het in 1789 dat
“[h]et waar geluk bestaat in de bewustheid van onzen plicht gedaan te hebben, in die
tevredenheid onzer ziele, welke ons verheft, ons groot maakt.”74

Kenmerkend voor de meer dynamische tevredenheidsconceptie is het vertoog
‘Over de vergenoegdheid die tot het geluk vereischt wordt’ dat in 1769 in het door
Joannes Petsch geredigeerde tijdschrift De Onderzoeker verscheen. In dat vertoog
wijst Petsch er op dat het noodzakelijk voor ons geluk is om zekere wensen te heb-
ben. In een staat waarin men niets meer te wensen heeft, zou men niet gelukkig maar
veeleer ongelukkig zijn, aldus Petsch.75 Dat komt volgens hem doordat de mens ge-
lukkiger is in de verbeelding dan in de werkelijkheid. Gelukkiger ook “in ’t toeko-
mende dat hy verwagt,dan in ’t tegenwoordige dat hy geniet.”76 De mens ondervindt
telkens weer dat de vermaken die hij werkelijk smaakt onvolmaakt zijn. Hij hoopt
echter altijd “eens grootere geneugtens te zullen ondervinden, en deeze hoop zet
zelfs eene zoete aangenaamheid by aan de vermaaken die hy werkelyk geniet.”77 Als
je hem die hoop ontneemt, zo meent Petsch, “gy doemt hem tot het verlies van ’t
beste deel zyns geluks”.78 “’T is dan”, zo vervolgt hij,“noodzakelyk voor ons genoe-
gen,voor onze gelukzaligheid, dat wy steeds iets hebben waar na onze begeertens zig
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uitstrekken; en op eenmaal alle onze wenschen te vervullen, zou waarlyk zyn ons
rampzalig te maaken.”79 De les die Petsch uit deze dynamische benadering van te-
vredenheid trekt, is overigens wel dat men met het onvolmaakte van zijn staat tevre-
den moet zijn.

* * *

In de jaren negentig van de achttiende eeuw bereikte het tevredenheidsdenken zijn
grootste verspreiding. In spectatoriale vertogen, tijdschriftartikelen en genootschaps-
verhandelingen raadden auteurs hun lezers tevredenheid aan. Die verspreiding blijkt
ook uit het feit dat we tevredenheid vanaf de jaren negentig zo nu en dan in egodo-
cumenten aantreffen. Zo wijst Willem IJsbrandt van Hamelsveld (1771-1835) er in
zijn voor zijn kinderen opgeschreven herinneringen op dat zij vroeger thuis, in de
patriottentijd, ondanks de stormachtige tijden,“vry, onderling vergenoegt & te vre-
den”hadden geleefd.“Zelfs heb ik”, zo voegt Willem er aan toe,“mijnen vader nooit
zoo weltevreden & opgeruimd gekend, dan in die dagen der algemeene verdruk-
king.”80 En de koopman en reder Gedeon Jeremie Boissevain (1796-1875) prijst in
zijn in 1829 opgetekende memoires de innerlijke tevredenheid van zijn grootmoe-
der van moeders zijde en meent dat die van grote invloed is geweest op zijn eigen
innerlijke tevredenheid:“Je crois toujours qu’une bonne part du contentement inté-
rieur que bien souvent j’eprouve, me vient de la bonne grootmama Retemeijer.”81

Nadat de aandacht voor tevredenheid in de eerste twee decennia van de negen-
tiende eeuw wat inzakte, nam de aandacht voor tevredenheid als geluksaspect vanaf
omstreeks 1820 weer toe. Deze ontwikkeling hing weliswaar deels samen met de
vanaf toen weer toenemende belangstelling voor geluk, maar vormt tevens een aan-
wijzing dat er in het denken over geluk inmiddels ingrijpende veranderingen had-
den plaatsgevonden. Rond 1820 had de opvatting dat geluk in tevredenheid is gele-
gen de opvatting dat geluk in deugd ligt definitief overvleugeld.
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Hoofdstuk 6

Een wetenschap van het geluk

Het werd mij klaarblijkelijk, dat, om de menschen te verbeteren en gelukkig te maken, men
beginnen moet met menschen, en menschelijke nooden en behoeften grondig te kennen.

Rhijnvis Feith, Verhandeling over de noodzakelijkheid van godsdienstige begrippen1

Vanaf ongeveer het midden van de zeventiende eeuw vonden filosofen, vrijdenkers,
geleerden en andere schrijvers over geluk in toenemende mate inspiratie in de we-
tenschap van hun eigen tijd. Zij geloofden in de mogelijkheid van een wetenschap
van het geluk. Naar analogie met de natuurwetenschappen dachten deze geleerden
ook in menselijk gedrag wetmatigheden te kunnen ontdekken. Als die eenmaal ont-
dekt waren, zo meenden zij, dan stond niets een gelukkig leven hier op aarde meer
in de weg.De werken die we tot de wetenschap van het geluk kunnen rekenen,heb-
ben veelal een of meerdere van de volgende kenmerken: een centrale rol van de rede,
observatie van de mens, het zoeken naar wetmatigheden en het geloof in een een-
duidig en meetbaar geluksconcept.De wetenschappelijke benadering betekende een
belangrijke vernieuwing binnen het geluksdenken en zou tussen 1750 en 1780 haar
hoogtijdagen beleven.

De opkomst van het geloof in een wetenschap van het geluk hing nauw samen
met de bloeiperiode die de natuurwetenschappen in de zeventiende eeuw door-
maakten. Daaraan had de Republiek een niet geringe bijdrage geleverd met weten-
schappers als Simon Stevin (1548-1620), Christiaan Huygens (1629-1695), Jan
Swammerdam (1637-1680) en Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723). Deze weten-
schappers hadden ook ver buiten de Republiek een grote reputatie en behoorden tot
de grootste geleerden van hun tijd.2 De gouden eeuw die de Republiek in de ze-
ventiende eeuw op allerlei terreinen beleefde, was toch al een reden om met meer
optimisme te kijken naar wat de mens op aarde vermocht en vormde ook voor het
buitenland een voorbeeld van de hoopvolle richting waarin de wereld zich bewoog.3

De wetenschap van het geluk stond met haar gerichtheid op mens en maatschap-
pij aan de basis van de in de achttiende eeuw ontstane mens- en maatschappijwe-
tenschappen.4 Ook die vormden een soort wetenschap van het geluk, omdat zij er
vanuit gingen dat het mogelijk was om hier op aarde een staat van geluk te bereiken.
Het hoorde tot één van de centrale doelen van de Verlichting om die mensweten-
schappen op dezelfde basis te vestigen als de natuurwetenschappen.Volgens de histo-
ricus Roy Porter was dit een wijdverspreide ambitie: “it was not only Hume who
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sought to be the Newton of the moral sciences.”5 Voor het geluksdenken betekende
dit dat vanaf het midden van de zeventiende eeuw de eerste sporen zichtbaar wor-
den van een meer systematische en wetenschappelijke benadering van het geluk.

Na eerst aandacht te besteden aan enige zeventiende-eeuwse gelukswetenschap-
pers ga ik vervolgens in op de achttiende-eeuwse wetenschap van het geluk.Een be-
langrijke schakel tussen die twee werd gevormd door het natuurrecht.Veel had die
wetenschap ook te danken aan Levesque de Pouilly, die aan het begin stond van een
hele reeks theorieën over het vermaak. Daarnaast droeg vooral de kring van weten-
schappers rond de Koninklijke Academie van Wetenschappen in Berlijn, waartoe
mensen behoorden als Maupertuis, Formey en Sulzer, veel bij aan de wetenschap van
het geluk. Vervolgens ga ik in op het werk van Nederlandse gelukswetenschappers
als Luzac en De Perponcher, die beïnvloed waren door de Berlijnse wetenschappers.
Vanaf het einde van de jaren vijftig vond de wetenschap van het geluk een bredere
spreiding via spectatoriale tijdschriften.Vooral de onvermoeibare Johannes Petsch
droeg met bladen als De Onderzoeker en De Opmerker veel bij aan de verspreiding van
wetenschappelijke geluksideeën.Vanaf de jaren zestig werd, in het werk van Statius
Muller,Trembley en Van der Voort, de overgang zichtbaar van gelukswetenschap naar
menswetenschap. Tegen het einde van de achttiende eeuw maakten schrijvers als
Rensing, Floh en Jelgersma de wetenschap van het geluk voor een nog breder pu-
bliek toegankelijk.Ten slotte bespreek ik de dalende populariteit van de wetenschap
van het geluk na 1780.

* * *

De achttiende-eeuwse gelukswetenschap vond zijn wortels bij zeventiende-eeuwse
auteurs als René Descartes, Claude Ameline, Pieter Balling, Baruch de Spinoza,
Walther Ehrenfried von Tschirnhaus en John Locke. De eerste vier hanteerden een
voornamelijk rationalistische en mathematische methode, waarbij zij langs de weg
van deductie tot resultaten kwamen.Tschirnhaus en Locke hanteerden een empiri-
sche methode, waarbij zij zich juist lieten leiden door zintuiglijke waarneming om
van daaruit conclusies te kunnen trekken.Vooral Locke zou veel invloed hebben op
de manier waarop achttiende-eeuwers trachtten een wetenschap van het geluk uit te
denken. Maar ook de meer rationalistische en mathematische benadering van Des-
cartes komen we in de achttiende eeuw bij verschillende denkers tegen.

Net als in het hoofdstuk over deugd, kunnen we ook nu weer het werk van René
Descartes als uitgangspunt nemen. Descartes kreeg vanaf de jaren veertig van de ze-
ventiende eeuw steeds meer invloed op het denken in de Republiek. Bovendien
stond het werk van vroege gelukswetenschappers als Ameline, Balling en Spinoza
sterk onder zijn invloed.Descartes probeerde van de filosofie een wetenschap te ma-
ken, waarin alles langs de weg der deductie uit eenvoudige grondbegrippen kon
worden afgeleid. Daarbij moest worden uitgegaan van een zeker grondbeginsel. Dat
zekere grondbeginsel is het beroemde cogito ergo sum (ik denk, dus ik ben), dat Des-
cartes verkreeg door eerst systematisch aan alles te twijfelen. Uitgaande van die ze-
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kere grondstelling kon hij dan langs de weg der deductie nieuwe zekerheden ver-
krijgen.6

Zijn systematische en wetenschappelijke benadering van het geluk komt met
name tot uiting in zijn in 1656 in vertaling verschenen Lijdingen of tochten van de ziel.
Descartes zet hierin onder andere het klassieke denkbeeld van de deugd-geluk-equi-
valentie uiteen, maar meent met dit boek ook iets wezenlijk nieuws bij te dragen.
Hij ziet zijn boek in ieder geval zelf als een breuk met de klassieke traditie en als een
nieuw uitgangspunt voor de studie naar de menselijke hartstochten.Al meteen aan
het begin van zijn boek stelt Descartes dat de klassieken niets van belang over de
hartstochten hebben geschreven. Descartes onderscheidt zich vooral van zijn voor-
gangers door een veel systematischer aanpak. Daarmee staat Descartes aan het begin
van een nieuwe traditie binnen het geluksdenken, waarin de wetenschap van de
eigen eeuw als inspiratiebron wordt gebruikt.
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Om te beginnen moet men, zo meent Descartes, scheiden wat tot de werking van
het lichaam en wat tot de werking van de ziel behoort.7 Tot de ziel behoren de ge-
dachten, de wil, het verstand en de inbeelding.8 Ook de hartstochten hebben hun
zetel in de ziel. En daar die ziel volgens Descartes zijn plaats heeft in de pijnappel-
klier,bevinden ook de hartstochten zich dáár en niet in het hart.Descartes omschrijft
de hartstochten als “bevattingen, of gevoellingen, of ontroeringen van de ziel, die
men bezonderlijk tot haar toepast, en die door enige beweging of roering der gees-
ten veroorzaakt, onderhouden en versterkt worden.”9 Hoewel de hartstochten ook
volgens Descartes ‘bestiert’ dienen te worden, beoordeelt hij ze niet louter negatief.
De hartstochten zetten de mens aan tot handelen. Hij illustreert dit door het voor-
beeld “dat het gevoel van vrees haar verwekt tot te willen vlieden.”10 Om je harts-
tochten te kunnen besturen, moet je volgens Descartes ‘naarstigheid’ aanwenden.

Descartes komt uiteindelijk tot de conclusie dat geluk in deugd is gelegen en sluit
daarmee aan bij de klassieke traditie. De methode waarlangs Descartes die conclusie
bereikt, is echter wel nieuw te noemen.Met zijn rationalistische pleidooi voor deugd
geeft hij de mens niet alleen zelf de macht over zijn aardse geluk (en dat was binnen
de zeventiende-eeuwse context zeer gewaagd) maar zet hij zich ook af tegen het
heersende bijgeloof alsof ons aardse geluk zou afhangen van magische krachten als
noodlot en fortuin. Dergelijke magische krachten bestaan volgens Descartes niet.11

De mens heeft zelf de macht over zijn geluk als hij er maar voor zorgt dat hij het ge-
luk alleen zoekt in zaken die van hemzelf afhangen.

* * *

Zoals gezegd was het werk van vroege gelukswetenschappers als Claude Ameline,
Pieter Balling en Baruch de Spinoza sterk beïnvloed door de rationalistische filoso-
fie van Descartes. Het meest expliciet is die cartesiaanse invloed bij Ameline. Zijn in
1667 voor het eerst verschenen L’Art de vivre heureux is blijkens de titelpagina geba-
seerd op de “tres-belles maximes de Monsieur Descartes”. Ameline volgt bij zijn be-
toog dat geluk in deugd ligt dezelfde redenering als Descartes en ook hij komt tot
die conclusie door middel van een wetenschappelijke methode. Die methode is niet
gebaseerd op observatie, maar puur op basis van het gebruik van de rede. Het is hier-
door dat we onze begeerten moeten regelen en matigen.12 De onbeperktheid van
onze verlangens is, zo meent Ameline, het enige obstakel om tevreden en dus geluk-
kig te zijn.13 Door de rede kunnen we goed en kwaad onderscheiden en vervolgens
het goede volgen en het kwade ontwijken. Op basis van de rede ontstaat het inzicht
dat er goed bestaat dat niet van jezelf afhangt (zoals rijkdom en gezondheid) en goed
dat wel van jezelf afhangt (zoals deugd). Een redelijk mens moet uiteraard kiezen
voor het goed dat van hemzelf afhangt. En zo komt Ameline op basis van de rede tot
de conclusie dat het ware geluk in deugdzaam gedrag ligt.

Dat de meeste mensen ongelukkig zijn,komt volgens Ameline doordat de rede vaak
de slaaf is van onze begeerten, terwijl dat eigenlijk omgekeerd zou moeten zijn.14 Door
de rede is de mens in staat om zichzelf gelukkig of ongelukkig te maken, afhankelijk
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van het goede dan wel slechte gebruik dat hij van de rede maakt.15 Bij Ameline krijgt
de mens het vermogen om zichzelf in deze wereld gelukkig te maken. Deze zienswij-
ze betekende een belangrijke breuk met het christelijke denken over aards geluk.

Ook in de Republiek komen we omstreeks diezelfde tijd twee schrijvers over ge-
luk tegen waarin het cartesianisme doorklinkt. De ene is Pieter Balling met zijn in
1662 gepubliceerde pamflet Het licht op den kandelaar en de ander Baruch de Spino-
za met zijn eerder genoemde Zedekunst, dat in 1677 postuum verscheen.

De collegiant Pieter Balling (?-1669) was een enthousiast aanhanger van de nieu-
we filosofie van René Descartes en een goede vriend van Spinoza,met wie hij nauw
samenwerkte. Balling vertaalde Spinoza’s Principia philosophiae cartesianae in het Ne-
derlands en assisteerde hem bij de Nederlandse vertaling van de eerste twee delen van
zijn Ethica.16 Balling is vooral bekend gebleven vanwege zijn 23 pagina’s tellende
pamflet Het licht op den kandelaar, dat in 1662 anoniem verscheen. Pas vele jaren na
zijn dood kwam er in 1684 bij Jan Rieuwertsz (ook de uitgever van Spinoza’s wer-
ken) een herdruk van dit pamflet uit, waarin hij wel als auteur genoemd wordt.

Doel van dit cartesiaans geïnspireerde pamflet is het geluk van de mens.“Wy no-
digen u tot iets”, zo schrijft Balling,“’t welk een middel kan zijn/ om tot u zelfs heil
en welstant te geraken”.17 Aards geluk kan volgens Balling bereikt worden door ge-
bruik te maken van het in de titel genoemde licht. Dat licht is het

Licht der waarheit, het waarachtige Licht, ’t welke verlicht een yder mensche komende in de werelt.
Hier moet gy zyn/ niet buiten u. Hier zult gy vinden een beginzel dat zeker is/ en onfeil-
baar/ en waar door gy toenemende/ en voortgaande/ eindelyk tot een gelukzaligen standt
zult konnen geraken.18

Hoewel Balling door zijn verwijzing naar Johannes 1 : 9 wil aangeven dat hij met dit
licht Jezus Christus bedoelt, verbindt hij het een paar pagina’s verder met de cartesi-
aanse rede:“Het Licht (dan zeggen wy) is een klare en onderscheidene kennisse van waar-
heit, in het verstant van een ygelijk mensch, door welk hy zodanich overtuigt is, van het zijn,
en hoedanich zijn der zaken, dat het voor hem onmogelijk is, daar aan te konnen twijffelen.”19

Ook Balling meent dat je door de rede het ware van het valse en het goede van het
kwade kunt onderscheiden.Alleen door middel van de rede is het ware geluk te be-
reiken.Zonder de rede heb je slechts een “geluk/ zonder enige gewisheit.”20 Het ge-
luk van de rede – dat ook bereikbaar is voor mensen die nog nooit van de bijbel ge-
hoord hebben – bestaat volgens Balling uit een gerust geweten en uit “vereniginge met
Ghodt; waar in alle heil, en gelukzaligheit gelegen is.”21

Ondanks het christelijk aandoende taalgebruik is Ballings pamflet gewaagd door zijn
rotsvaste overtuiging dat de mens op basis van de rede het aardse geluk kan bereiken.
Zijn pamflet is daardoor uitdrukking van het geloof in een wetenschap van het geluk
dat rond het midden van de zeventiende eeuw bij een kleine voorhoede ontstond.

* * *
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Kenmerkend voor dat geloof in een wetenschap van het geluk is ook de Zedekunst van
Spinoza. Zoals we in hoofdstuk 3 gezien hebben, komt Spinoza in dit werk uit op een
volledige gelijkstelling van geluk en deugd, waarmee hij aansluit bij de klassieke tradi-
tie.Wat ook hem van die traditie onderscheidt, is zijn systematische methode,waarin de
rede een centrale rol speelt. Puur op basis van de rede, zonder zintuiglijke waarneming,
komt Spinoza tot de conclusie dat geluk in deugd ligt. Hij bereikt dat klassieke stand-
punt door een reeks stellingen te poneren, waaruit hij langs de weg der deductie waar-
heden afleidt. In die mathematische methode is Spinoza beïnvloed door Descartes.Er is
echter ook een groot verschil met Descartes.Waar de laatste uitgaat van het bestaan van
twee substanties, te weten uitgebreidheid en denken, spreekt Spinoza van het bestaan
van slechts één substantie waar God deel van uit maakt. Of, zoals hij het in stelling 15
van het eerste deel verwoordt:“Al wat is, is in God en niets is zonder God bestaanbaar
noch denkbaar.”22 Anders dan de God van de joods-christelijke traditie is de God van
Spinoza geen transcendente God die de wereld uit het niets geschapen heeft. Spinoza
concludeert in het eerste deel van de Zedekunst dat de natuur een één en ondeelbaar
substantieel geheel is dat uit zichzelf voort komt. Dat geheel is volgens hem God. Deze
God heeft geen uiterste doelen: alles gebeurt door de natuur en haar wetten.23

Dit inzicht, zo zet Spinoza in het tweede deel van zijn Zedekunst uiteen, geeft ons
niet alleen gemoedsrust, maar leert ons tevens waarin ons hoogste geluk bestaat. Na-
melijk in kennis van God, waardoor we weten welke daden deugdzaam zijn. Het in-
zicht dat alles volgens onveranderlijke wetten gebeurt, leert ons dat we ons in voor-
en tegenspoed met gelijkmoedigheid moeten gedragen. Deze kennis is ook bevor-
derlijk voor het sociale leven. Het leert ons dat we niemand moeten haten, bespot-
ten of benijden en op niemand toornig moeten zijn.Verder leert het ons tevreden te
zijn met wat we hebben en zijn naasten behulpzaam te zijn.24 Ten slotte is het ge-
leerde bevorderlijk “tot de gemene gezelligheit en rust, voor zo veel zy aanwijst hoe
de burgers en onderzaten bestiert en geleid moeten worden,namelijk niet om te die-
nen, maar om vrywilliglijk het geen, dat best is, te doen.”25 De Zedekunst heeft dus,
ondanks het hoge abstractieniveau, duidelijk ook een zeer praktische kant.

In het derde deel gaat Spinoza in op aard en oorsprong van de hartstochten.Vol-
gens Spinoza komen onze hartstochten voort uit dezelfde noodzaak als alle andere
dingen in de natuur. Door de rede kunnen we er wel enige macht over krijgen. Het
centrale begrip in dit derde deel is de zogenoemde conatus, oftewel het streven om
in zijn essentie te blijven voortbestaan.26 Vanwege dit ingeschapen streven zijn we-
zen te behouden (wat meer is dan simpelweg het instinct van zelfbehoud)27 volgen
we,zo stelt Spinoza,natuurlijkerwijs datgene waarvan we geloven dat het onze macht
over ons handelen zal vergroten. In stelling 28 verwoordt Spinoza dat als volgt:“Wy
pogen al ’t geen te bevorderen, ’t welk wy ons inbeelden tot blijschap dienstig te zijn,
en in tegendeel al ’t geen af te weren, of te vernietigen, ’t welk wy ons inbeelden tot
droefheit te konnen strekken.”28 Vreugde is naar de mening van Spinoza de harts-
tocht waardoor we tot grotere volmaaktheid kunnen komen, terwijl droefheid de
overgang is naar een minder volmaakte staat.29 Daarmee formuleert Spinoza lang
voor Locke een soort pleasure-pain-principle.
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In het vierde deel van de Zedekunst gaat Spinoza in op de heerschappij van de
hartstochten.Tot op zekere hoogte, zo stelt hij, kan de mens van die heerschappij
worden bevrijd. Ook hierin is een rol voor de deugd weggelegd.Voor Spinoza is uit
“de deucht volkomentlijk te werken (...) niets anders dan uit het beleit van de reden
te werken, te leven, en zijn wezen te behouden, (deze drie dingen hebben een zelf-
de betekenis) en dit uit de grontvest van zijn eige nut te zoeken.”30 Kennis van God
is de hoogste deugd, zo meent Spinoza.31 Alle mensen kunnen dit hoogste goed van
de deugd genieten en een ieder die de deugd volgt zal het goed van de deugd ook
voor andere mensen begeren.32

Aldus redenerend komt Spinoza aan het einde van het vijfde en laatste deel van
de Zedekunst uit op een volkomen gelijkstelling tussen geluk en deugd.33 In de slot-
beschouwing zet hij uiteen dat uit zijn werk blijkt “hoe veel de Wyze vermag, en hoe
veel beter hy is dan d’onkundige, die door de lust alleen gedreven wordt.”34 De on-
kundige laat zich door uiterlijke goederen begoochelen en heeft ook niet de ware
rust van het gemoed. Hij blijft daardoor onkundig van zichzelf, van God en van de
dingen.De wijze daarentegen is rustig van gemoed en is zich van zichzelf en van God
bewust. De weg die hij heeft aangewezen mag dan zwaar lijken, hij kan, aldus Spi-
noza, gevonden worden.

* * *

De Duitse filosoof Walther Ehrenfried von Tschirnhaus (1651-1708) en de Engelse
filosoof John Locke (1632-1704) benadrukten, net als eerder Francis Bacon (1561-
1626), het belang van zintuiglijke waarneming voor de groei van wetenschappelijke
kennis. Zij hanteerden, anders dan Descartes, Ameline en Spinoza, een empirische
methode.

In 1687 publiceerde Tschirnhaus een Latijnse verhandeling onder de titel Medici-
na mentis, die nog datzelfde jaar in vertaling verscheen als Geneesmiddel der ziele.
Tschirnhaus, die op 17-jarige leeftijd medicijnen ging studeren in Leiden en in de
Republiek bevriend raakte met Spinoza35, zet zich in zijn boek expliciet af tegen
Descartes.Veel van wat Descartes beweert, blijft volgens Tschirnhaus duister, omdat
de natuurkunde het niet bevestigt. Zelf houdt hij naar eigen zeggen een middenweg
aan tussen degenen die denken “dat men alle kennisse, door bloote redenkaavelingen
alleen, van vooren af leiden, en andere [die] geoordeeld hebben dat zulks van achte-
ren, door de ervaarenheid moest geschieden.”36 Volgens Tschirnhaus moet je ‘van
achteren’ (dus door de ervaring) beginnen om vervolgens alles van voren af aan vol-
gens de regels van de rede af te leiden.

Tschirnhaus geeft in het derde deel van zijn verhandeling een uiteenzetting van
wat we zijn wetenschap van het geluk zouden kunnen noemen. In dit deel gaat hij
in op de vraag “[o]p welk een wyze men onderzoeken moet hoe iemand zyn leeven
zoetelyk, en met vermaak kan verslyten; en wat voor een onderwerp men voor-
naamelyk daar toe uit moet kiezen.”37 Op basis van vier ervaringsfeiten concludeert
Tschirnhaus dat aards geluk bestaat uit het uitvinden van de waarheid.
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Het eerste van die vier ervaringsfeiten is dat niets zo noodzakelijk is voor de be-
vordering van ons geluk als datgene wat altijd inwendig bij ons is.38 Daaruit trekt
Tschirnhaus de conclusie dat we ons, als het over geluk gaat, moeten laten leiden
door ons eigen gevoel en niet door wat anderen daar over zeggen.We voelen zelf het
beste wat goed voor ons is. In de tweede plaats leert de ervaring “dat ons sommige
zaaken wél, en sommige kwalyk aandoen.”39 Hierdoor begeren we datgene wat ons goed
doet en hebben we een afkeer van wat ons kwaad doet.Ook Tschirnhaus formuleert
dus een soort pleasure-pain-principle.Voor zijn wetenschap van het geluk betekent dit
dat nader onderzocht dient te worden welke zaken hem kwaad en welke zaken hem
goed doen. De zaken die het duurzaamst en beste zijn moeten na onderzoek wor-
den uitgekozen. Dit onderzoek leidt tot een derde ervaringsfeit, namelijk dat de
mens over het vermogen beschikt om “sommige dingen [te] konnen begrypen, en sommi-
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ge niet.”40 Dit vermogen is volgens Tschirnhaus het verstand. Een vierde en laatste 
ervaringsfeit betreft de aanwezigheid van zintuiglijke waarneming. Of, zoals 
Tschirnhaus het uitdrukt, de ervaring “dat my zeer veele dingen als van buiten aankomen,
naamelyk door de zinnen, inwendige beelden, en hertstochten.”41

Dit alles leidt Tschirnhaus tot de conclusie dat geluk het best kan worden bereikt
door het uitvinden van de waarheid. De wetenschap die daar volgens hem het meest
geschikt voor is, is de natuurkunde.Tschirnhaus omschrijft deze “als eene kennisse
van het heelâl, op de naauwkeurige wyze der Wiskundige van vooren betoogd, en
met middagklare ondervindinge, die de inbeelding zelve overtuigen, van achteren
bevestigd.”42 Tschirnhaus ziet de natuurkunde als de basis van alle andere weten-
schappen.43 De natuurkunde is in staat je van tal van vooroordelen te bevrijden en
als het ware een nieuw mens van je te maken.

Het geloof dat Tschirnhaus in de natuurkunde heeft, wordt gevoed door de grote
vooruitgang die de natuurwetenschappen naar zijn mening hebben doorgemaakt.44

Ook voor de verre toekomst verwacht hij er nog veel heil van. Zijn geloof in wat de
natuurkunde vermag, zal nog worden bevestigd “wanneer onze nakomelingen die
guldene eeuwen eens beleeven zullen, in welke op zo edelen pooginge een gelukki-
ge uitkomst gevólgd zal weezen.”45 Tschirnhaus acht de natuurwetenschappen dus 
zowel op korte als op lange termijn in staat het leven op aarde gelukkiger te maken.

Vinden we bij Tschirnhaus al enige empirische kenmerken, de grondlegger van het
empirisme is de bekende Engelse filosoof John Locke. Zijn An essay concerning human
understanding uit 1690 wordt wel beschouwd als “the primary classic of systematic em-
piricism.” 46 Van dit werk,waarin Locke onder meer ruime aandacht besteedt aan aards
geluk,verscheen in 1701 een vertaling onder de titel Proeve over het menschelijk verstand.47

Locke schreef zijn Essay in 1683, toen hij zich als balling in de Republiek bevond.
Het belang dat Locke hecht aan aards geluk, blijkt uit het feit dat hij geluk en on-

geluk ziet als de krachten die de menselijke wil bepalen. Zij vervullen bij hem de rol
van een soort morele wet van de zwaartekracht en zijn de twee uitersten van wat hij
als eerste expliciet pleasure and pain (vermaak en pijn) noemt. Pijn beweegt ons ster-
ker voort dan vermaak. Dat komt, zo stelt Locke, logisch voort uit de aard van ons
geluk en ongeluk.“All present pain, whatever it be, makes a part of our present mi-
sery: But all absent good does not at any time make a necessary part of our present
happiness, nor the absence of it make a part of our misery.”Als dat zo zou zijn, zou-
den we constant ongelukkig zijn, aldus Locke.48 Hoewel het geluk voor iedereen uit
iets anders bestaat, blijft het waar dat “the greatest Happiness consists, in the having
of those things, which produce the greatest Pleasure; and in the absence of those,
which cause any disturbance, any pain.”49 Bij Locke krijgt het pleasure-pain-principle
bovendien het karakter van een natuurwet. Het pleasure-pain-principle wordt bij hem
tot de motor die de mens aanzet tot handelen. Het menselijke geluk krijgt daarmee
bij Locke een centrale plaats in het denken over het menselijk bestaan. Ook is het
werk van Locke uitgangspunt voor een vernieuwing binnen de gelukswetenschap,
waarbij men geluk vooral verbindt met vermaak.

* * *
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Kenmerkend voor de meer systematische en wetenschappelijke benadering van het
geluk is ook Onderzoek van ’s menschen gelukzaligheyd (1697 en 1699) van Richard Lu-
cas. Om te beginnen spelen zowel rede als observatie een centrale rol in dit boek.
Bovendien gaat Lucas uit van een eenduidig en meetbaar geluksconcept en meent
hij de mens langs systematische weg naar het aardse geluk te kunnen leiden.

Het Onderzoek van Lucas is moeilijk te vangen in termen van rationalisme of em-
pirisme. In het ‘Aan de lezer’ schrijft Lucas dat hij ondanks zijn blindheid voldoende
ervaring heeft met de vermaken om daar iets zinnigs over te kunnen opschrijven.
Naar eigen zeggen heeft hij zijn verhandeling uitgegeven voor “der zodanige wille,
die zich niet onderwerpen aan bewijzen, welke men uyt aangenomene grondrége-
len afleyd, ’t en zy ze duydelyk overtuygd konnen worden van de redelijkheid en
waarheid dier grondrégelen zelve.”50 Zowel ervaring als rede spelen dus een rol in
Lucas’ geluksonderzoek.
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De definitie die Lucas in de inleiding van zijn boek van geluk geeft, vormt de lei-
draad voor zijn gelukswetenschap.Lucas omschrijft geluk als “de staat van een volmaakt
weezen, in een onvermengde, onverminderde, en eeuwige genietinge van het volmaakste ver-
maak.”51 Hij neemt zich voor om de drie hoofdelementen van deze definitie, te we-
ten ‘volmaaktheyd van weezen’, ‘bevrydheid van ontroerenis’ en ‘eeuwige genieting
van het volkomenste vermaak’, in drie volgende delen te behandelen.Die zullen ach-
tereenvolgens moeten gaan over (1) ‘’t Weezen des Menschen, en deszelfs volmaakt-
heyd’, (2) ‘Onpynlykheyd, óf bevrydheid van pyn óf onrust’ en (3) ‘de genietinge of
bezittinge des vermaaks.’52 In het eerste deel gaat Lucas voornamelijk in op het be-
lang en de noodzaak van een onderzoek naar aards geluk. Uiteindelijk zou van Lu-
cas’ ambitieuze opzet alleen het inleidende eerste deel en het deel over de mens en
zijn volmaaktheid in Nederlandse vertaling verschijnen.

Evenals zijn beroemdere tijdgenoot John Locke, ziet ook Richard Lucas aards ge-
luk als de drijfveer van al ons handelen:

De begeerte naar Gelukzaligheyd is het eerste, krachtigste, en algemeenste grondbeginsel
der menschelyke bedryven; door deeze begeerte wordt de Vórst en de boer, de geleerde en
de ongeleerde genoopt; de heylige Schrift en de reden staan dit toe, ja alle de wetten, zo
gódlyke, als menschelyke, erkennen het, en stellen onze gelukzaligheyd als de eenigste en
genoegzaame beweegreden t’onzer gehoorzaamheyd. 53

Volgens Lucas is een grondige kennis van geluk volstrekt noodzakelijk om het ook
daadwerkelijk te kunnen bereiken:“Hoe kan ik de koers myns leevens recht stieren,
wanneer ik niet weet na welke haven ik ’t zal wenden?”, zo vraagt hij zich af.54 Zijn
onderzoek is bovendien op de rede gebaseerd. Naar de overtuiging van Lucas is het
“een wyze,edelmoedige,en nuttelyke bezigheid myner reden”om “uyt te vinden wat
my gelukzaliger zou kunnen maaken, en na te speuren wat myn gemoed van de slaa-
verny der ongemaklyke hartstógten zou konnen bevryden, en wat het onberoerd, be-
stendig, groot, en manlyk in alle de voorvallen dezes levens zou konnen maaken”.55

Alleen al de menselijke ellende maakt zo’n onderzoek naar aards geluk noodzakelijk,
zo meent Lucas.Als een ware verlichter weigert hij in die ellende te berusten.56

Kenmerkend voor het feit dat aards geluk nog geen volledig geaccepteerd onder-
werp was in de late zeventiende eeuw, is de lange verdediging die Lucas voor zijn
onderzoek meent te moeten geven. Het eerste deel van zijn boek is grotendeels ge-
wijd aan het verdedigen hiervan en aan het bewijzen van zijn stelling dat geluk op
aarde mogelijk is.57 Na in het eerste hoofdstuk belang en noodzaak van een onder-
zoek naar geluk te hebben behandeld, gaat hij in hoofdstuk twee in op een aantal
mogelijke tegenwerpingen. Eén daarvan is dat gelukzaligheid een al te goddelijke
staat is om naar te streven. Anderen menen juist dat aards geluk te onbelangrijk is om
de inspanningen te kunnen vergoeden die we ons moeten getroosten om het te ver-
krijgen.Voorts kan men tegenwerpen dat natuur en gewoonte ons de weg naar ge-
luk al wijzen, zodat een onderzoek naar geluk helemaal niet nodig is. Een laatste te-
genwerping houdt in dat geluk voor iedereen iets anders is en er dus helemaal geen
eenduidig geluksconcept bestaat om na te speuren.
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De genoemde bezwaren zijn interessant, omdat ze een beeld geven van de intel-
lectuele context waarbinnen Lucas tegen het einde van de zeventiende eeuw ope-
reerde.Vooral de laatste bedenking is van belang, omdat daar de vraag aan de orde
komt of een wetenschap van het geluk eigenlijk wel mogelijk is.Lucas’ antwoord kan
ons iets leren over zijn opvattingen hierover. Geluk neemt, zo menen sommige cri-
tici, zo veel verschillende gedaanten aan “dat het onmoogelyk schynt haar binnen al-
gemeene régelen te konnen omschryven, of onder eenige vaste, bepaalde, en enkel-
de afbeelding óf denkbeeld te vertoonen”.58 Op dit bezwaar antwoordt Lucas met
de tegenwerping dat er, net zoals er een menselijke natuur bestaat waarin iedereen,
ondanks alle verschillen in gelaat, wezen en gedaante, overeenkomt, “ook ’s men-
schen gelukzaligheyd aan zulke toevallige verscheydenheden konnen onderworpen,
en echter het leeven en weezen, de ziel en zelfstandigheyd één en ’t zelfde zyn, en
gevólglyk onder algemeene régelen konnen begreepen worden.”59

Dat geloof in een eenduidig geluksconcept vormt de basis van Lucas’ wetenschap
van het geluk. Geluk kan meerdere gedaantes aannemen en in elk van die gedaantes
aantrekkelijk en bekoorlijk zijn. Het geluk bevat iets dat in ieders smaak valt, omdat
het opperste en onvermengde zegeningen zijn als leven, volmaaktheid en ‘onpyn-
lykheyd’.60 Dat de opvattingen over geluk toch sterk uiteenlopen, is volgens Lucas
het gevolg van het feit dat men zich er te weinig in verdiept heeft.61 Die verscheiden-
heid aan geluksopvattingen hoeft je dan ook niet van verder onderzoek af te hou-
den, evenmin als een patiënt de hoop op genezing hoeft op te geven omdat de art-
sen over zijn kwaal van mening verschillen.62 Ook al kan men misschien geen ze-
kerheid verkrijgen, Lucas ziet het als een plicht om de gelukzaligheid te onderzoe-
ken.Voor hem is “alle arbeyd en geleerdheyd, die het groot oogmerk der gelukzalig-
heyd niet voortzet, (...) van geen nut”.63

Ook Lucas’ opvatting dat de driften onder het bestuur van de rede moeten staan,
vormt een kenmerk van zijn wetenschap van het geluk. Je moet het geluk volgens
Lucas najagen door ‘redenmaatig onderzoek’.64 Alleen een redelijk mens kan volgens
hem het geluk bereiken.65

Lucas koppelt de vraag naar de legitimiteit van een onderzoek naar geluk aan de
vraag of geluk op aarde eigenlijk wel mogelijk is. Die vraag beantwoordt hij uiter-
aard bevestigend. In vergelijking met de eeuwige gelukzaligheid mag het aardse ge-
luk dan onvolmaakt zijn, het is toch de moeite waard het na te streven.66

Ten slotte is het feit dat Lucas geluk ziet als iets dat in principe meetbaar is, ken-
merkend voor zijn gelukswetenschap. Lucas ziet geluk als een soort evenwichtstoe-
stand, waarbij, zo meent hij, alleen die mens gelukkig is “wiens vermaak meer en
grooter is dan zijn ontrusting, wiens hoope zyne vreeze overtreft”.67

* * *

Een belangrijke link tussen de zeventiende- en de achttiende-eeuwse wetenschap
van het geluk vormt het natuurrecht. De basis van natuurrechttheorieën als die van
Christiaan Wolff (1679-1754) en Jean-Jacques Burlamaqui (1694-1748) was in de ze-
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ventiende eeuw gelegd door denkers als Hugo de Groot (1583-1645) en Samuel Puf-
endorf (1632-1694). Ook zij probeerden de menselijke plichten stevig in de rede te
verankeren. Grotius was in de Republiek alom bekend en ook het werk van Puf-
endorf raakte hier aan het begin van de achttiende eeuw verspreid via de vertaling
die Jean Barbeyrac (1674-1744) onder de titel Les devoirs de l’homme, et du citoyen van
Pufendorfs oorspronkelijk Latijnse werk maakte.68

Christiaan Wolff kreeg in de Republiek onder andere bekendheid door zijn eerder
genoemde verhandeling Reden-kundige bedenkingen over het doen en laaten der menschen,
of zede-kunde tot bevordering hunner gelukzaligheid uit 1743.Wolffs boek is kenmerkend
voor wat wel de demonstratieve of mathematische methode wordt genoemd.69

Wolff streeft naar een zedenleer die los staat van het christendom en die alleen ge-
baseerd is op de wetten van de rede. Uitgangspunt voor deze zedenkunde is de alge-
mene regel die luidt:“Doet ’t geen uw en uwen Staat ofte den Staat van andere volkomener
maakt; laat, ’t geen den zelven onvolkomener maakt.”70 Volgens Wolff is dit een wet die 
uit de natuur voortkomt en die ook door een Godverzaker gevolgd moet worden.71

Het opvolgen van die wet leidt volgens hem tot geluk. Voor Wolff is het duidelijk 
dat volmaaktheid vermaak geeft en dat onvolmaaktheid verdriet veroorzaakt.Dit ge-
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geven vormt voor Wolff de basis van verplichting in de zedenkunde, want hierdoor
worden we aangezet om alleen die daden te verrichten die ons naar volmaaktheid en
geluk leiden. Dit zijn uiteraard alleen moreel goede daden.72 Wolff omschrijft het 
geluk dat men door deze moreel goede daden kan bereiken als “[d]e Staat van eene
bestendige Vreugde”.73 Geluk en ongeluk vormen dus ook voor Wolff, evenals bij-
voorbeeld voor Locke, de beweegreden om goede daden te doen en kwade te laten.

Ook in het natuurrechtelijk systeem van de Geneefse rechtsgeleerde Jean-Jacques
Burlamaqui neemt het streven naar aards geluk een belangrijke plaats in. Volgens 
Burlamaqui is geluk het hoogste doel van de mens. In het streven naar geluk speelt
de rede een centrale rol. In de voorrede van Burlamaqui’s Beginsels van het natuurlyk
recht, dat in 1750 bij Jan Bosch in Haarlem werd gedrukt, staat dat rechtsgeleerden en
zedenkundigen het er over eens zijn dat alleen de rede de mens tot zijn geluk kan
leiden.74 Hoe gering de mens ook over zichzelf denkt, zo zet Burlamaqui uiteen, hij
moet toch erkennen dat “hy niets doed als met het uitzicht op zyn Geluk, en dat dit het
uiterste einde is ’t welk hy zich in alle zyne daeden voorstelt, of de laetste merkpael
waertoe hy ze alle betrekt.”75 Ieder mens heeft, evenals de dieren, een ingeschapen
natuurdrift die hem het goede of nuttige doet zoeken en het kwade of schadelijke
doet ontvluchten. Bij de mens wordt die neiging door de rede ondersteund.76 Het
streven naar geluk en de rede maken beide deel uit van de aard van de mens en zijn
volgens Burlamaqui onverbrekelijk met elkaar verbonden.Alleen door de rede kan
de mens tot geluk komen. Dat geluk omschrijft Burlamaqui als “die innerlyke vol-
doening der Ziele welke geboren word uit de bezitting van het goede”.77 Het goe-
de is volgens Burlamaqui alles wat de mens dient tot zijn behoud, zijn volmaking,
zijn vergenoegen en zijn vermaak. Het kwade is daar het tegenovergestelde van. Uit
de nauwe verbintenis tussen geluk en rede volgt het eerste denkbeeld dat Burlama-
qui zich van het woord recht vormt. Recht is volgens hem in wezen niets anders “als
all’ ’t geene de Reden ontwyffelbaer erkent een zeker en beknopt middel te zyn om ten geluk
te komen, en dat als zoodanig goedkeurt.”78

* * *

Met zijn theorie over de aandoeningen, die hij in 1736 per brief naar zijn Engelse
vriend Bolingbroke stuurde, was Louis-Jean Levesque de Pouilly (1691-1750) de eer-
ste die zijn theorie expliciet als een natuurwetenschap presenteerde.Volgens Levesque
de Pouilly is zijn theorie over het vermaak even zeker als welke natuurwetenschap dan
ook en bovendien van meer belang omdat zijn leer het geluk tot doel heeft.79

De brief die Levesque de Pouilly aan Bolingbroke stuurde, was buiten zijn mede-
weten uitgegeven, zodat hij, daartoe aangespoord door vrienden, in 1747 besloot tot
een eigen uitgave waarvan in 1749 onder de titel Théorie des sentiments agréables een
vernieuwde editie verscheen.80 Betje Wolff zou daar jaren later een vertaling van ma-
ken, die in 1786 zou verschijnen als Theorie der aangenaame aandoeningen.81

Levesque de Pouilly werd in 1691 in Reims geboren. Op jeugdige leeftijd vertrok
hij naar Parijs, waar hij op 22-jarige leeftijd aan de geleerde wereld de filosofische
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principes van Newton uitlegde. In 1722 werd hij lid van de Académie des Inscrip-
tions. Later keerde hij naar Reims terug, waar hij tot ‘luitenant genéral’ werd be-
noemd en grote activiteiten ten behoeve van zijn geboortestad aan de dag legde. Op
4 maart 1750 overleed hij aan de gevolgen van hevige koortsen.Tijdens zijn leven was
Levesque de Pouilly bevriend geweest met geleerde tijdgenoten als Fontenelle, Bo-
lingbroke en Voltaire.82

De auteur van het bericht dat aan de verhandeling van Levesque de Pouilly voor-
afgaat, ziet zijn theorie duidelijk als iets nieuws.Volgens de anonieme inleider is de
theorie van Levesque de Pouilly noch aan de oude, noch aan de nieuwe wijsgeren
ontleend.83 Volgens Levesque de Pouilly kunnen de aandoeningen weliswaar niet
wiskundig worden berekend, maar is het wel mogelijk ze duidelijk te onderschei-
den.84 Bovendien zijn de aandoeningen, zoals alles in de natuur, onderworpen aan
wetten. De theorie van Levesque de Pouilly zou behoorlijk veel invloed krijgen op
het denken over geluk.Zo zijn de artikelen ‘Passion’en ‘Plaisir’uit de Encyclopédie van
Diderot en d’Alembert op zijn werk gebaseerd.85

Het is de ambitie van Levesque de Pouilly om de wetenschap van het geluk ste-
vig te verankeren. Een stevige basis heeft volgens hem tot nog toe ontbroken.Welis-
waar is er geen kunst “gewigtiger (...) dan die waar door men gelukkig wordt”, er is
ook geen kunst te vinden “wier voornaam grondbeginzel aanleiding gaf tot zo vee-
le onderscheiden begrippen.”86 Hier roept Levesque de Pouilly de klassieke filosoof
Varro in herinnering die bijna 300 opvattingen over geluk had onderscheiden.87

Die stevige basis biedt volgens Levesque de Pouilly zijn theorie over de aandoe-
ningen, waarin men “de gronden eener juiste zedenleer [kan] ontdekken.”88 Om het
geluk te leren kennen moet men “opklimmen tot de Wetten der Aandoeningen, die
by een brengen, en zich door den draad der gevolgen laaten leiden.”89 Volgens Le-
vesque de Pouilly ligt, als ware het een natuurwet, in de orde der natuur vastgelegd
dat een juist gebruik van onze vermogens altijd samen moet gaan met aangename
aandoeningen. 90

In de hoofdstukken 2 tot en met 9 van zijn verhandeling zet Levesque de Pouilly
zijn theorie over de aandoeningen verder uiteen. Deze uiteenzetting laat hij volgen
door een drietal hoofdstukken (10 t/m 12) waarin hij een verhandeling geeft over de
voorzienigheid, terwijl de laatste vier hoofdstukken (13 t/m 16) een uitgebreide
plichtenleer behelzen. Deze drie onderdelen hangen nauw met elkaar samen. De
wetten van de aandoeningen zijn namelijk volgens Levesque de Pouilly door Gods
Voorzienigheid gegeven. De plichtenleer die hij aan het einde van zijn boek uiteen-
zet, is weer gebaseerd op de theorie over de aandoeningen.91

Hoe vernieuwend was het werk van Levesque de Pouilly nu eigenlijk? Zijn theo-
rie bevat veel van wat we uit eerdere verhandelingen al kennen. Zo hanteert hij een
soort pleasure-pain-principle, ziet hij geluk als iets dat in principe meetbaar is en ver-
bindt hij geluk met een begrip als volmaaktheid. Zijn theorie bevat echter ook een
aantal nieuwe elementen. Zo verbindt hij geluk als eerste met een begrip als werk-
zaamheid.Dat werkzaamheid bijdraagt aan ons geluk is een waarheid die volgens Le-
vesque de Pouilly opgaat voor zowel lichaam, geest als hart. Hij meent dat “[a]lles,
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wat onze lichaamswerktuigen bezig houdt, zonder die te verzwakken (...) (ons) aan-
genaame indrukken (geeft).”92 Uit de afkeer die kinderen al hebben voor werke-
loosheid blijkt hoezeer bezigheden hun behagen, zo stelt Levesque de Pouilly. De
verklaring voor dit gegeven zoekt hij in de ‘speeling der organen van de doorwaaze-
ming’.93Werkzaamheden begunstigen die doorwazeming, terwijl zowel te grote ver-
moeidheid als te grote werkeloosheid er schadelijk voor zijn.94

De aandacht voor de lichamelijke oorzaken van de aandoeningen was ook nieuw.
Levesque de Pouilly behandelt niet alleen de ‘doorwazeming’ van de organen maar
ook de werking van de hersenen. Hij moet evenwel toegeven dat hier weinig over
bekend is en dat hij daarover alleen kan speculeren.Ten slotte krijgt het geluksden-
ken bij Levesque de Pouilly ook een esthetische kant. Zo gaat hij achtereenvolgens
in op de schoonheid van lichaam,verstand en ziel.95 Levesque de Pouilly’s Théorie be-
tekende al met al een nieuwe stap in het geluksdenken en stond aan het begin van
een hele reeks van dergelijke theorieën over de aandoeningen.

* * *

Vanaf het midden van de achttiende eeuw maakte de wetenschap van het geluk een
bloeiperiode door die zo’n dertig jaar zou aanhouden. Deze bloeiperiode hing zo-
wel samen met algemene factoren die ook de eerder genoemde veranderingen bin-
nen het geluksdenken veroorzaakt zouden hebben als met een aantal specifieke ont-
wikkelingen. Zo vormde de periode van economische expansie die rond 1740 over-
al in Europa was begonnen, en die ten minste tot 1780 zou aanhouden, ook een be-
langrijke stimulans voor het denken over geluk en vooral voor de ontwikkeling van
een gelukswetenschap. In zekere zin was het denken over geluk een luxe die men
zich pas kon veroorloven toen een zekere levensstandaard bereikt was. Bovendien
vonden er rond het midden van de achttiende eeuw ook intellectuele veranderingen
plaats die verband hielden met het doordringen van de ideeën van de Verlichting.Zo
vormde het eerder besproken perfectibiliteitsidee niet alleen een stimulans achter de
deugd-geluk-equivalentie, maar ook achter de wetenschap van het geluk. Ook niet
onbelangrijk was de aanzwellende hoeveelheid drukwerk, die er voor zorgde dat die
ideeën over een maakbare mens en samenleving onder een groter ‘beschaafd’ publiek
verspreid raakte. Dat beschaafde publiek, die civil society, werd vanaf het midden van
de achttiende eeuw eveneens een belangrijke factor in de historische ontwikkeling.
In hun analyse van de samenleving maakten filosofen een onderscheid tussen de staat
enerzijds en de burgermaatschappij anderzijds en zagen zij de civil society als een ab-
stracte entiteit die aan eigen wetten voldeed.96 Deze visie impliceerde dat de maat-
schappij verbeterd kon worden als men de werking ervan maar eerst goed had on-
derzocht.Daarmee vormde die maatschappijvisie een belangrijke stimulans achter de
wetenschap van het geluk.

De specifieke ontwikkelingen die de gelukswetenschap stimuleerden, hingen
vooral samen met de invloed van enkele individuele personen. Zo vormde de kring
van wetenschappers rond de Koninklijke Academie van Wetenschappen in Berlijn,
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zoals Maupertuis, Formey en Sulzer, een krachtige impuls voor het wetenschappelij-
ke geluksdenken. Deze wetenschappers schreven rond het midden van de achttien-
de eeuw geluksverhandelingen, waarin ook zij probeerden het geluksdenken een
stevige wetenschappelijke basis te geven.

* * *

Deze kring van wetenschappers rond de Koninklijke Academie van Wetenschappen
in Berlijn zorgde rond het midden van de achttiende eeuw voor een nieuw type ge-
luksverhandeling. Een voorbeeld daarvan is het Essai de philosopie morale van Pierre-
Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759), dat in 1749 buiten zijn medeweten was
uitgegeven. De uitgave van 1749 gaf aanleiding tot zoveel misverstanden dat Mau-
pertuis in 1756 een eigen uitgave verzorgde, die hij voorzag van een voorrede waar-
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in hij op die misverstanden inging.97 Het is deze uitgave die Betje Wolff vertaalde en
in 1773 publiceerde als Zedekundige verhandeling over het geluk. Een belangrijk bezwaar
van de critici van Maupertuis’ boek was dat hij het leven al te somber voorstelde.98

Maupertuis had weliswaar geschreven dat er meer kwaad dan goed in dit leven is,
maar, zo wierp hij tegen, hij had tevens middelen aan de hand gedaan om de som
van het goede te vermeerderen en van het kwade te verminderen.99

Maupertuis’ verhandeling valt op door zijn strenge mathematische benadering.
Robert Mauzi noemt hem daarom “le plus froid représentant de l’arithmétique des
plaisirs.”100 Zowel de definitie die Maupertuis van geluk geeft, als de weg erheen, ge-
tuigt van die strenge mathematische benadering. In de ‘Eerste Afdeeling’ van de Ze-
dekundige verhandeling legt Maupertuis uit wat volgens hem vermaak is en wat ver-
driet.Vermaak is die “aandoening, die de ziel liever geniet dan mist” en verdriet “die
aandoening die zy liever mist dan heeft.”101 De ogenblikken van vermaak noemt
Maupertuis ‘gelukkige oogenblikken’ en de ogenblikken van verdriet ‘ongelukkige oogen-
blikken’. Daarbij moet men niet alleen letten op de duur van die ogenblikken, maar
ook op de mate van verdriet of vermaak. Een hevig maar kort verdriet of vermaak
kan gelijk zijn aan een minder hevig maar langduriger verdriet of vermaak. Om de
waarde van onze gelukkige of ongelukkige ogenblikken goed te kunnen bepalen,
moet men naar Maupertuis’ mening zowel de ‘grootheid’ als de ‘duurzaamheid’ van die
ogenblikken vaststellen.102 Het ‘goede’ is “de som van gelukkige, het kwaade die der
ongelukkige oogenblikken.” Hij definieert geluk vervolgens als “de overgebleeve
som van ’t goede, na dat ‘er al het kwaade is afgetrokken; en zo is het, omgekeerd,
met het ongeluk.”103 Ook de manier om tot het geluk te komen is bij Maupertuis ma-
thematisch van opzet. Er zijn naar zijn overtuiging maar twee manieren om onze
staat te verbeteren: “wy moeten de som van het goede vergrooten, of die van het
kwaade verminderen.”104

Een ander lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen in Berlijn, Jean-
Henri-Samuel Formey (1711-1797), publiceerde in 1751 een verhandeling onder de
titel Systesme du vrai bonheur. Enige jaren later zou deze verhandeling in vertaling in
het tijdschrift De Berlynsche wysgeer verschijnen.105 Ook de verhandeling van Formey
is illustratief voor het streven naar een wetenschappelijke benadering van het geluk.
Zo speelt de rede in zijn boek een centrale rol, waarbij hij natuur en rede aan elkaar
gelijk stelt.Volgens Formey is de natuur “cette voix intérieure de la raison, qui nous
appelle à la recherche de la Vérité & à l’amour de la Vertu.”106Verder meent Formey
dat zijn geluksonderzoek hem tot zekerheid kan leiden. Dat is althans het doel dat
hem met zijn onderzoek voor ogen staat.107 Dit systematische streven naar geluk ver-
bindt hij vervolgens met een rechtvaardiging van het bestaan. Hij houdt zijn lezers
voor:“Il est bien tems que je m’instruise une fois, pourquoi j’existe, & quel est l’usa-
ge le plus raisonnable que je puisse faire de mon existence.”108 Hoe braaf Formey op
moderne lezers wellicht ook overkomt, hierin verschilde hij toch radicaal van eer-
dere denkers, voor wie zo’n rechtvaardiging van het bestaan helemaal niet nodig was.

Hoewel Formey zich aansluit bij ontwikkelingen binnen de gelukswetenschap,
waarbij geluk als iets maakbaars wordt gezien, zet hij zich tegen andere ontwikke-
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lingen nadrukkelijk af.Met denkbeelden als die van Locke was een ontwikkeling in-
gezet waarbij men geluk verbond met het najagen van vermaak en het ontvluchten
van pijn. Door geluk zo te beperken tot het zinnelijke stellen we ons tevreden met
een hersenschim.109 Formey zelf verlangt een zekerder basis voor zijn geluk en zet
zich nadrukkelijk af tegen het onbeperkt najagen van vermaken. De kunst of we-
tenschap om gelukkig te leven bestaat volgens hem daarin dat men de zinnelijke ver-
maken zodanig moet matigen dat ze geen schadelijke gevolgen hebben.110 Hij ac-
cepteert de zinnelijke vermaken eigenlijk alleen in zoverre zij een rol spelen bij het
zelfbehoud van de mens. Het ware geluk is echter volgens hem van een hogere orde
en hij verbindt dat in navolging van Wolff met het vervolmaken van jezelf.Alleen in
dat vervolmaken van jezelf, wat alleen door deugdzaam gedrag bereikt kan worden,
is volgens Formey het ware geluk gelegen.Formey’s gelukswetenschap komt dus uit-
eindelijk uit op de stoïsche gemeenplaats dat geluk in deugd is gelegen.111

Ook Johann Georg Sulzer (1720-1779) zag zijn theorie over de vermaken als een
echte wetenschap. Sterker nog, hij was de eerste die het expliciet had over een ‘wee-
tenschap van ’t geluk’.112 Sulzer werd in 1720 in Winterthur in Zwitserland geboren als
laatste van de 25 kinderen van de raadsheer Heinrich Sulzer. In 1734 verloor hij beide
ouders, waarna de bekende moralist Gessner hem opvoedde. Sulzer specialiseerde zich
in filosofie en natuurlijke historie en in 1747 benoemde Frederik II van Pruissen hem
tot hoogleraar in de mathematica aan het gymnasium van Joachimsthal. In 1750 liet de
Koninklijke Academie van Wetenschappen in Berlijn hem toe tot haar gelederen.
Evenals zijn Berlijnse vrienden Maupertuis en Formey schreef ook Sulzer een weten-
schappelijke verhandeling over het geluk. Sulzers Recherches sur l’origine des sentimens
agréables & dèsagréables verscheen in 1751 en 1752 in de werken van de Berlijnse Acade-
mie en werd later opgenomen in het derde deel van de compilatie van geluksverhan-
delingen Temple du bonheur.113 Er verscheen ook een Duitse vertaling van Sulzers ver-
handeling,die op haar beurt in 1763 in het Nederlands werd vertaald als Theorie der aan-
genaame en onaangenaame bevindingen. Sulzer overleed in 1779 in Berlijn.114

Sulzer baseert zijn wetenschap van het geluk op een nauwkeurige theorie van het
vermaak.115 Zoals in de natuurwetenschappen alles uit één kracht kan worden ver-
klaard, zo probeert Sulzer onze begeerten en bevindingen uit één principe te ver-
klaren.Volgens Sulzer is dat principe het vermogen van de mens om denkbeelden te
ontvangen of voort te brengen. Daarbij zet hij zich, net als Formey, af tegen diege-
nen die de wetenschap van het geluk terug willen brengen tot de regel “tragt u all’
het mogelyke vermaak, dat uit de ondervindinge bekend is, te verschaffen, en alle smerte te mij-
den.”116 Dit zogenaamde pleasure-pain-principle, dat we eerder tegenkwamen bij meer
revolutionaire auteurs als Spinoza,Tschirnhaus, Locke en Levesque de Pouilly, is vol-
gens Sulzer “het voornaamste grond-beginzel van de zedekunde der nieuwen Epi-
kurëers.”117Vervolgens wijst hij op de problemen die dit grondbeginsel oplevert. Zo
houdt het geen rekening met het feit dat vermaken vaak onderling tegenstrijdig zijn
en het ene vermaak het andere kan uitsluiten.Welk vermaak moet men in zo’n ge-
val kiezen? De regels die ons de weg naar het geluk aanwijzen, moeten ons daarover
niet onkundig laten, vindt Sulzer.118 Bovendien leert de ervaring dat een genoten
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vermaak in “smert en verdriet kan ontaarten” of dat een genoten vermaak een veel
groter verdriet kan veroorzaken. Ook hierover moet een “weetenschap omtrent geluk”
duidelijkheid brengen.119

In zo’n wetenschap van het geluk moet men, zo stelt Sulzer, alle eigenschappen
leren kennen die de mens vatbaar maken voor verdriet en vermaak. Pas als we die
kennis hebben vergaard, kunnen we ons een juist oordeel vormen over de vermaken
en de wijze waarop we die kunnen verkrijgen.120 De oorsprong van alle aangename
en onaangename aandoeningen (in deze vertaling bevindingen genoemd) verklaart
Sulzer uit de eerste neiging van de ziel om denkbeelden voort te brengen of te ont-
vangen.121 Ook de zinnelijke vermaken komen uit die eerste neiging van de ziel
voort, zo meent hij.

Om vatbaar te zijn voor aangename bevindingen moet de ziel in een dusdanige
gesteldheid zijn dat zij in staat is om een veelheid aan denkbeelden gemakkelijk te
ontknopen.Als men ontvankelijk is voor onaangename bevindingen, is de ziel ver-
hinderd dat te doen.122 De vatbaarheid voor aangename bevindingen is afhankelijk
van de vaardigheid van de ziel om te overleggen en van de levendigheid van de ziel.
Daarom ook zijn beschaafde volkeren naar de mening van Sulzer vatbaarder voor
vermaak en pijn dan barbaren. De voorwerpen die de ziel aangenaam dan wel on-
aangenaam roeren, moeten “noodzaakelyk zaamengesteld wezen; dat is, het moet
verscheide dingen behelzen.”123 Na zo de basis voor zijn theorie te hebben gelegd,
gaat Sulzer er toe over deze algemene theorie toe te passen op respectievelijk de in-
tellectuele, de zinnelijke en de zedelijke vermaken. Al deze vermaken vinden hun
bron in een vrije werkzaamheid van de ziel.124

Sulzers theorie bevat ook een esthetische component. In het tweede deel,waar hij
ingaat op de ‘intellectueele Vermaakelykheden’, beschrijft Sulzer de invloed van het
schone op het verstand en de verbeelding. Schoonheid bestaat volgens Sulzer uit tot
eenheid gebrachte verscheidenheid.125 Die schoonheid is niet alleen in natuur, schil-
derkunst, bouwkunst of muziek te vinden, maar bijvoorbeeld ook in wetenschappe-
lijke theorieën zoals die van de zwaartekracht van Newton of de theorie van de bes-
te wereld van Leibniz. In die theorieën is sprake van eenheid in verscheidenheid en
dus van schoonheid. Sulzer spreekt in dat geval over ‘intellectueele Fraayheid’.126 Dat
het schone in staat is ons een aangename bevinding te geven,komt doordat het scho-
ne de ziel de gelegenheid geeft om de verschillende onderdelen waaruit die schoon-
heid bestaat te ontrafelen en zo de ziel werkzaam te houden. Het is die werkzaam-
heid van de ziel die de bron vormt van de aangename bevindingen.

Het werk van Levesque de Pouilly en van de Berlijnse wetenschappers Maupertuis,
Formey en Sulzer representeren, zoals gezegd, een nieuw type geluksverhandeling
dat rond het midden van de achttiende eeuw populair was.Voor het eerst kwam bij
deze schrijvers expliciet de ambitie naar boven om een wetenschap van het geluk te
ontwikkelen. Levesque de Pouilly presenteerde zijn theorie zelfs expliciet als een na-
tuurwetenschap. De gelukswetenschap zoals die zich rond het midden van de acht-
tiende eeuw ontwikkelde, was gebaseerd op een theorie van de aandoeningen (zoals
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bij Levesque de Pouilly en Sulzer), op een mathematische methode (zoals bij Mau-
pertuis) of, zoals bij Formey, op de overtuiging dat het mogelijk is om op basis van
onderzoek ook over geluk zekerheid te kunnen verkrijgen.

* * *

Geïnspireerd door auteurs als Levesque de Pouilly, Maupertuis, Formey en Sulzer,
droegen vanaf het midden van de achttiende eeuw ook Nederlandse auteurs als Elie
Luzac en W.E. de Perponcher bij aan de wetenschap van het geluk. De eerstge-
noemde publiceerde in 1753 een verhandeling onder de titel Le bonheur ou nouveau
système de jurisprudence naturelle. Deze Leidse boekhandelaar, die in 1721 in Noord-
wijk werd geboren als zoon van een tweede generatie émigré127, publiceerde zijn ver-
handeling in Berlijn. Al spoedig verschenen er echter roofdrukken en nog in 1820
vinden we in Nederland een herdruk van dit werk.128 Luzac zou enige jaren later
over het gebruik van geluk als centraal begrip in zijn natuurrechtelijk systeem op-
merken dat hij dit had gedaan, omdat een begrip als geluk eenvoudiger te begrijpen
zou zijn dan een abstract begrip als volmaaktheid.Volgens Wyger Velema lijkt het
echter waarschijnlijker dat hij geluk had uitgekozen,omdat dit concept rondom 1750
alom aanwezig was. Luzac was bekend met Maupertuis’ Essai de philosophie morale uit
1749 en (in manuscript) met Formey’s Systesme du vrai bonheur uit 1751. Mauzi wijst
er bovendien op dat Luzac in Le Bonheur waarschijnlijk gebruik heeft gemaakt van
Burlamaqui’s Droit naturel.129 Volgens Velema was de recensent van de Nouvelle bibli-
othèque Germanique zijn recensie van Le Bonheur dan ook terecht begonnen met de
woorden “C’est ici un sujet fort à la mode.”130

Zoals ook Velema aangeeft, is Le Bonheur een opmerkelijk werk.Velema steunt de
mening van Mauzi, die over de geluksverhandeling van Luzac opmerkt dat deze op-
valt “par son raisonnement méthodique et serré.”131 Luzac zelf omschrijft zijn me-
thode in een op 29 juni 1756 aan Formey geschreven brief als ”la méthode des
géomètres.”132 Luzacs methode gaat uit van helder gedefinieerde begrippen, waaraan
hij vervolgens een logische keten van argumenten koppelt.133

Geluk vormt voor Luzac het centrale concept van zijn natuurrechtelijk systeem.
Hij omschrijft het natuurrecht als “la science des rapports que les actions ont avec le
bonheur des Etres.”134 De mens wordt voortgedreven door zijn verlangen naar het
goede en zijn afkeer van het kwade. De handelingen van de mens hebben een vaste
relatie met zijn geluk, zo meent Luzac. Deze relatie tussen handelen en geluk vat hij
op als een natuurwet. En evenals de natuurwetten is die relatie onveranderlijk. Daar-
om ook noemt men het natuurrecht, zo merkt Luzac op, een wetenschap van onze
plichten.135 In dit natuurrechtelijk systeem is de mens een intelligent wezen wiens le-
ven bestaat uit een doorlopende overgang van de ene naar de andere staat. Een staat
is volgens Luzac de wijze of manier waarop een wezen bestaat. Zo’n staat kan door
een aangenaam gevoel (sentiment agréable) begeleid worden en is dan een gelukkige
staat, of zo’n staat kan door een onaangenaam gevoel (sentiment desagréable) begeleid
worden en is dan een ongelukkige staat.
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Er is naar de mening van Luzac sprake van een aangenaam gevoel, wanneer men
het bestaan boven het niet-bestaan verkiest en van een onaangenaam gevoel in het
tegenovergestelde geval. Luzac duidt de aangename gevoelens meestal aan met het
woord plaisirs en de onaangename gevoelens met het woord peines.Volgens Luzac ge-
bruikt ook Maupertuis die begrippen in deze betekenis.136 Het wezen dat een ge-
lukkige staat geniet is gelukkig en het wezen dat zich in een ongelukkige staat be-
vindt is ongelukkig. Daaruit volgt dat een wezen gelukkig is vanaf het moment dat
hij het bestaan boven het niet-bestaan verkiest en ongelukkig in het tegenoverge-
stelde geval.137 De totale som van staten is wat we het leven van een wezen noe-
men.138 Zo’n leven is gelukkig wanneer het aantal gelukkige staten het aantal onge-
lukkige staten overtreft.139 Bij dit alles moet men ook de intensiteit van de gevoelens
in ogenschouw nemen. De intensiteit van de aangename dan wel onaangename ge-
voelens is bepalend voor de vraag welke staat men moet verkiezen. Het is door mid-
del van de wil dat men de ene staat boven de andere verkiest.140 In deze mathemati-
sche aanpak was Luzac duidelijk beïnvloed door Maupertuis, naar wiens werk hij
ook meerdere malen verwijst.

Op bovengenoemde wijze legt Luzac in het eerste hoofdstuk van zijn boek de ba-
sis voor zijn systeem. In de rest van zijn boek bouwt hij hierop voort. Een en ander
loopt uit op een uitgebreide plichtenleer. Deze plichtenleer maakt duidelijk dat het
geluk niet in isolement kan worden bereikt.Het geluksdenken van Luzac krijgt daar-
mee maatschappelijke implicaties, waarop ik in het volgende hoofdstuk nader zal in-
gaan. Hier kan ik volstaan met de observatie dat het geluk van alle mensen naar Lu-
zacs mening het uiteindelijke doel van ons handelen moet zijn.

* * *

Vanaf 1769 verschenen bij N. van Daalen in Den Haag de Zedekundige brieven over het
geluk; mitsgaders de deugden en pligten, met welkers betragting het zelve onafscheidbaar ver-
bonden is. De brieven werden anoniem uitgegeven, maar voor ingewijden was dui-
delijk dat achter het motto “Tendimus ad Coelestam Patriam”Willem Emmery de
Perponcher schuil ging.141

Geheel in de lijn van de mathematische benadering van Maupertuis en Luzac om-
schrijft De Perponcher het aardse geluk als “[e]enen staat, in welke alles jeegens el-
kander opgewogen zynde,het gewigt der voordeelen die wy genieten, teegen dat der
rampen, met welke wy te stryden hebben, de weegschale door de eerste word over-
gehaald”.142

Aanleiding tot de 21 brieven waaruit dit werk uiteindelijk zou gaan bestaan, was
het voorstel van zijn vriend F.A.M. Lamping (1738-1767) om een briefwisseling te
beginnen over aards geluk. In een brief van 7 mei 1765 noemt Lamping dit onder-
werp “de gewigtigste aller stoffen”.143Verder schrijft hij:“ja, ik geloove, en ben over-
tuigt, dat ieder Mensch, als redelyk Schepzel, en nog veel meer als Christen, verpligt
zy, zig ernstelyk op deeze overweeging toe te leggen.”144 Deze houding van Lam-
ping, die de laatste jaren van zijn korte leven doorbracht als adjunct-predikant in
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Ootmarsum145, laat zien dat het geluksdenken anno 1765 een brede spreiding had ge-
kregen. Bovendien had het onderwerp voor deze predikant-in-spe niets illegaals
meer. De voltooiing van het door hem geïnitieerde project zou Lamping overigens
bij lange na niet meemaken. Op 1 november 1767 overleed hij aan tuberculose.146

De onderneming waar De Perponcher in 1766 op 25-jarige leeftijd aan begon,
mag met recht een project worden genoemd. Een gigantisch project zelfs, waaraan
hij in de jaren 1766 tot 1772 bijna constant heeft gewerkt.147 In die jaren schreef hij
bijna 1000 pagina’s bij elkaar. Daarmee vormen de Zedekundige brieven over het geluk
het omvangrijkste, oorspronkelijk Nederlandstalige werk over geluk dat de achttien-
de eeuw heeft voortgebracht. Het totale werk zou in 1772 voltooid worden.

Ook De Perponcher spreekt, evenals eerder Sulzer, expliciet over een “weeten-
schap des Geluks”. Een wetenschap die daarin bestaat “dat men zich het leeven wee-
te gelukkig en aangenaam te maaken, dat is, ieder oogenblik van het zelve, eene ze-
kere maat van genoeglykheid en aangenaamheid by te zetten; want het zyn de
oogenblikken die alle te saamen het leeven uitmaaken”.148

In de eerste twee brieven van zijn boek zet De Perponcher de algemene grond-
beginselen van zijn wetenschap van het geluk uiteen. In deze brieven verbindt hij
geluk met het ook door Wolff en Formey gehanteerde begrip volmaaktheid. Hij
maakt daarbij een onderscheid tussen ‘Volmaaktheid des persoons’, waarop hij in de
eerste brief ingaat en ‘volmaaktheid des toestands’,waarover de tweede brief gaat.De
Perponchers geloof in een langs wetenschappelijke weg bereikbaar geluk is gebaseerd
op zijn overtuiging dat de Schepper in al zijn werken doel en middelen met elkaar
in overeenstemming heeft gebracht.Voor het geluk betekent dit “dat het weezen des
Geluks in dat geene bestaan moet,waar toe alle Menschen,zonder uitzondering,door
hunne begeertes eeven sterk worden heengeleid”.149 God heeft er vanwege die alge-
mene begeerte naar geluk voor gezorgd, dat de mens ook de middelen en vermo-
gens heeft gekregen om dat geluk daadwerkelijk te bereiken.Volgens De Perponcher
zijn het vooral rede en deugd die ons tot het geluk kunnen brengen. Net als ver-
schillende auteurs voor hem meent De Perponcher dat je de hartstochten door de
rede moet besturen en men zijn begeerten moet matigen.

Ten aanzien van de uiterlijke omstandigheden bestaat de “geheele wetenschap des
Geluks” volgens De Perponcher hierin dat je op een viertal terreinen een evenwicht
moet zien te bereiken. In de eerste plaats tussen de staat waarin je je bevindt en de
middelen om die staat te handhaven. In de tweede plaats tussen enerzijds je staat,
vermogens en bekwaamheden en anderzijds je beroep of ambt. In de derde plaats
tussen je begeerten en de macht en toestand om die te kunnen vervullen en ten slot-
te tussen onszelf en degenen met wie we moeten verkeren.150 Indien men in die
uiterlijke omstandigheden de volmaaktheid niet kan bereiken, moet men tevreden
zijn met de ‘volmaaktheid des persoons’ die, zo meent De Perponcher, ook het be-
langrijkste is voor het geluk.

In de derde brief zet De Perponcher een ‘Algemeen ontwerp eener verhandeling
over het geluk’ uiteen. Zo’n verhandeling zou uit evenveel onderdelen moeten be-
staan als wij vermogens en omstandigheden hebben. Men zou in de eerste plaats alle
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bronnen van het geluk moeten optellen en naspeuren. In de tweede plaats zou men
moeten aantonen welke voordelen volstrekt noodzakelijk zijn voor ons geluk en
welke we kunnen missen. In de derde en laatste plaats moeten we onderzoeken door
welke middelen we die voordelen kunnen verwerven. De mens is gelukkiger naar
mate hij volmaakter is van ziel en lichaam, hij de gelegenheid heeft om die vol-
maaktheden te gebruiken en hij gebruik van die gelegenheden kan maken. Eerst
moeten we dan alle zaken die rechtstreeks met onze persoon te maken hebben be-
spreken, zoals gezondheid der ziel en een goed geweten. Daarna moeten we die za-
ken bespreken die met onze toestand van doen hebben.De voornaamste van die uit-
wendige omstandigheden is onze vrijheid, aldus De Perponcher.151 In de rest van zijn
boek bouwt hij voort op deze opzet.

De Zedekundige brieven over het geluk vielen een gunstig onthaal ten deel. De Bibli-
otheque des sciences et des baux-arts van dominee Chais noemt de auteur van dit werk
“un bon philosophe, un excellent moraliste, un ami de l’ordre, de la vertu et de la re-
ligion.”152 Chais wijst ook op het gunstige oordeel van andere recensenten:“les jour-
nalistes en ont parlé avec beaucoup d’éloges.”153 De recensent van de Vaderlandsche let-
teroefeningen sluit zich bij dit gunstige oordeel aan. Er staan volgens hem nuttige les-
sen in de brieven.154 Vooral over de bevallige wijze waarop dit werk de Godsdienst
voorstelt, toont de recensent zich ingenomen.155 De manier waarop De Perponcher
zijn wetenschap van het geluk wist te verzoenen met het christendom is inderdaad
opvallend.

* * *

Vanaf het einde van de jaren vijftig vond de wetenschap van het geluk een bredere
verspreiding via spectatoriale tijdschriften als De Philantrope, De Denker, De Onder-
zoeker, De Opmerker, De Borger en De Rhapsodist. Soms drongen slechts bepaalde ele-
menten van die gelukswetenschap door, zoals de centrale rol die aan de rede wordt
toegekend of de notie dat geluk iets eenduidigs en meetbaars is. Zo kende de Phi-
lantrope in 1758 een groot belang toe aan de rede en combineerde hij die visie met
het denkbeeld dat geluk meetbaar is. In een vertoog over het vermogen van de in-
beelding om ons gelukkig dan wel ongelukkig te maken schrijft de Philantrope:“Hy,
die de inbeelding onder ’t bestier der rede stelt, zal in staat zyn om het kwaad van dit
leeven te verminderen, en het goede te vergrooten”.156 Het door Johannes Petsch
(1711-1795) geredigeerde tijdschrift De Onderzoeker definieert het geluk, geheel in de
geest van auteurs als Maupertuis en Sulzer, als “de overmaat van het genoegen boven het
ongenoegen.”157 Ook de Borger ziet geluk op soortgelijke, mathematische wijze als de
“overmaat, naamlyk, van genoegens boven de ongenoegens”.158

Soms drongen ook complete wetenschappelijke verhandelingen over geluk in spec-
tatoriale tijdschriften door, zoals die van Berlijnse wetenschappers als Merian en Sulzer.

Van Jean-Bernard Merian (1723-1807), vertaler en kenner van de Schotse filosoof
David Hume en lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen in Berlijn,ver-
scheen in 1773 in De Rhapsodist een vertoog over “de kragt en duurzaamheid van het
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vermaak en de smart” dat was overgenomen uit de Mémoires de l’Académie des Scien-
ces et Belles Lettres de Berlin van 1766.Voortbordurend op de mathematische benade-
ring van Maupertuis, onderzoekt Merian in deze verhandeling de vraag of smart
duurzamer is dan vermaak en of de kracht ervan sterker of zwakker is dan die van
het vermaak.Volgens Merian leert de ondervinding ons dat de smart duurzamer is.
Als men de duur van het vermaak wil rekken, zo stelt hij, dan loopt dat vaak uit op
smart, terwijl verlengde smart toch smart blijft en nooit vermaak wordt.159 Ook de
kracht van de smart is, zo meent Merian, sterker dan die van het vermaak, hoewel hij
moet toegeven dat dit bij de huidige stand van wetenschap niet precies meetbaar is.
Toch sluit Merian niet uit dat dit in de toekomst anders zou kunnen zijn en stelt hij
al vast een naam voor die meer exacte gelukswetenschap voor:‘psychometrie’.160 Op
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minder precieze wijze is dat vermogen tot meten van vermaak en smart echter bij
ieder mens aanwezig en regelt het dagelijks ons oordeel en gedrag.Vervolgens gaat
Merian in op respectievelijk de lichamelijke en de zedelijke vermaken.Evenals Mau-
pertuis is Merian van mening dat het uiteindelijke doel moet zijn “de kragt des Smar-
ten te verminderen, dan die der Vermaaken te vermeerderen.”161

Ook het eerdergenoemde werk van Sulzer drong door in een spectatoriaal tijd-
schrift en wel in het door Johannes Petsch geredigeerde tijdschrift De Onderzoeker.
In vijf opeenvolgende vertogen gaf Petsch een uiteenzetting van de theorie van Sul-
zer over de vermaken. Met Sulzer is de Onderzoeker van mening dat het naspeuren
van de aard van het vermaak gelijkstaat aan het naspeuren van het geluk.162 De On-
derzoeker benadrukt dat dit onderwerp zeer in de mode is en dat onder anderen Ad-
dison, De Crousaz en Hutcheson erover geschreven hebben. Het meest is hij echter
onder de indruk van het werk van Sulzer, over wiens Nouvelle théorie des plaisirs hij
schrijft:“Dit is het beste, klaarste, het volledigste werk dat wy over deeze stoffe heb-
ben.”163 In Petsch vond Sulzer een warm pleitbezorger van zijn denkbeelden. Niet
alleen publiceerde Petsch de verhandeling van Sulzer,maar daarnaast nog zo’n 30 an-
dere vertogen over geluk die tussen 1768 en 1778 in De Onderzoeker en De Opmerker
verschenen. Ook daarin legt hij een grote belangstelling voor Sulzer aan de dag en
komt hij keer op keer op diens werk terug. Sulzers invloed op Petsch was al vanaf
het allereerste begin van zijn spectatoriale werkzaamheden merkbaar. In het eerste
nummer van De Onderzoeker, dat op 1 november 1768 verscheen, schrijft Petsch, in
navolging van zijn geliefde Sulzer, dat we nooit gelukkig kunnen zijn “ten zy onze
geest eenige denkbeelden tegenwoordig hebbe.”164

Via de onvermoeibare inzet van iemand als Johannes Petsch en van tijdschriften
als De Philantrope, De Rhapsodist en De Borger vonden de inzichten uit de gelukswe-
tenschap een bredere verspreiding onder het ontwikkelde publiek.

* * *

De gerichtheid op de mens, die het geluksdenken eigen is, speelde ook een rol in het
ontstaan van moderne menswetenschappen als pedagogiek, psychologie en sociolo-
gie, al was die gerichtheid natuurlijk niet helemaal nieuw.165 In 1601 schreef Pierre
Charron in zijn La Sagesse: “la vraye science & le vraye estude de l’homme, c’est 
l’homme.”166 De bekende Engelse dichter Alexander Pope verwoordde in 1733 in
zijn Essay on man dezelfde gedachte in zijn vaak geciteerde dichtregel “The proper
study of Mankind is Man.”167 Daarmee drukte Pope een breedgedragen opvatting uit
die in de achttiende eeuw talloze malen zou worden herhaald. In de Republiek bij-
voorbeeld gebruikte Gerrit van der Voort (1764-1793) deze dichtregel als motto van
zijn in 1789 verschenen boek Grondbeginselen der menschkunde.

In de Nederlandse geluksdiscussie werd de overgang van gelukswetenschap naar
menswetenschap vanaf de jaren zestig zichtbaar in het werk van Kornelis van der
Palm (1730-1789), Allard Hulshoff (1734-1795), Formey, Statius Muller, Jean Trem-
bley en de hierboven genoemde Gerrit van der Voort.
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De eerste drie dongen mee naar een prijsvraag die de Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen te Haarlem in 1763 uitschreef. De Maatschappij had gevraagd:
“Hoe moet men het verstand en het hart der kinderen bestieren, om het, te eeniger
tijd, een gelukkig en nuttig mensch te doen worden?”.168 Formey had de gouden ge-
denkpenning binnengesleept, terwijl Van der Palm en Hulshoff hun inzendingen be-
loond zagen met een zilveren penning. Door deze prijsvraag verbond de Holland-
sche Maatschappij het geluksvraagstuk met de pedagogiek. In de inzendingen van de
drie genoemde heren was dat ook het geval.Voor Van der Palm lag het geluk, in na-
volging van Christiaan Wolff, in volmaaktheid die verkregen kon worden door het
doen van je plicht. Om dat grote doel te bereiken moest men volgens Van der Palm
het verstand en het hart van het kind bestieren.169 Ook de andere auteurs waren het
er over eens dat het geluk van het kind het doel van de opvoeding moet zijn.170

Phillipus Ludovicus Statius Muller, die we eerder tegenkwamen als de controversiële
auteur van de Zedemeester der kerkelyken, verbindt de gerichtheid op aards geluk in zijn
in 1763 verschenen boek Veel hoofden, veel zinnen, of wysgeerig onderzoek van ’t verschil der
menschelijke gemoederen met een systematische beschrijving van de menselijke stemmin-
gen.Zijn boek is een soort karakterkunde waarmee hij zowel aansloot bij bestaande tra-
dities als de typenbeschrijving,de temperamentenleer en de fysiognomie,als vooruitliep
op de karakterkunde zoals Willem Anthonie Ockerse (1760-1826) die tussen 1788 en
1797 zou publiceren in zijn driedelige Ontwerp tot eene algemeene characterkunde.171

De karakterkunde zoals Statius Muller die in zijn boek presenteert, is allereerst ge-
baseerd op observaties, die hij bij zowel boeren als deftige mensen heeft gedaan.
Daarnaast betrekt hij ook allerlei externe invloeden, zoals klimaat, opvoeding en on-
derwijs, in zijn overwegingen. Een belangrijke invloed op de karaktervorming kent
hij toe aan de lichamelijke gesteldheid. Het is vooral hierdoor dat de menselijke ge-
moederen volgens hem zo verschillend zijn.

Ook het zoeken naar wetmatigheden speelt een rol in het boek van Statius Mul-
ler. Net zoals in de natuurlijke wereld alles wordt bepaald door de natuurwetten, zo
sturen zedenwetten de morele wereld. De natuurwetten besturen wat geen vrijheid
kent, zoals de aarde, de dieren, de planten, de lucht en het dierlijke of mechanische
in de mens. De zedelijke wet heeft alleen betrekking op entiteiten die vrijheid be-
zitten, zoals engelen en zielen, die iets kunnen verkiezen na beoordeling vooraf.
Evenals de natuurwetten zijn die zedenwetten in principe onveranderlijk.Toch gaat
die parallellie met de natuurwetten niet helemaal op, zoals ook Statius Muller wel in-
ziet, want die wetmatigheid geldt alleen “in zo verre ze niet aan veranderlyke om-
standigheden verknogt is.”172 Toch probeert hij iets van die wetmatigheid te redden
door zijn lezers erop te wijzen dat zij weliswaar de vrijheid hebben om die zedelij-
ke wet te kunnen overtreden maar dat dit altijd tot hun ongeluk zal strekken.173

In zijn karakterkunde verbindt Statius Muller de aloude temperamentenleer met het
geluksvraagstuk. Hij doet dit door in te gaan op de vraag wat het gelukkigste tempe-
rament is.174 In die temperamenten- of humorenleer – die teruggaat op de theorie van
Galenus (129-201) – speelt de verhouding van de lichaamssappen (temperamentum) een
belangrijke rol. Iemands temperament hangt af van de vier lichaamssappen. Die li-
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chaamssappen zijn bloed, gele gal, zwarte gal en flegma of slijm. Afhankelijk van het
overheersende sap is men sanguinisch (levendig, opgewekt en vurig), cholerisch (prik-
kelbaar en opvliegend), melancholisch (somber) of flegmatisch (traag, onbewogen).175

Statius Muller meent dat men de vraag welk temperament het gelukkigste is niet kan
beantwoorden alvorens te overwegen welke omstandigheden ieder temperament ge-
lukkig of ongelukkig kunnen maken.Tot eer van de Schepper moet hij bekennen dat
deze niemand tot ongeluk geschapen heeft. Het ene temperament is daarom niet
noodzakelijkerwijs ongelukkiger dan een ander. Het hangt allemaal af van de manier
waarop je dat temperament bestuurt. In de ene omstandigheid kan een bepaald tem-
perament gelukkig en in een andere juist weer ongelukkig zijn. Dit illustreert Statius
Muller met verschillende voorbeelden.Zo moet je een ‘colerische’ zoon niet opleiden
tot geestelijke, maar kun je hem beter soldaat laten worden. Een melancholicus moet
je niet tot hoveling opleiden, maar tot wijsgeer. Geluk of ongeluk hangen dus niet zo-
zeer af van het temperament maar van de wijze waarop daarmee wordt omgegaan.176

Uiteindelijk spreekt Statius Muller toch een voorkeur uit voor een bepaald tem-
perament. Het gelukkigste temperament is in hoofdzaak cholerisch en dient ver-
mengt te zijn met enige ‘sanguiniteit’ en melancholie, maar moet weer geen flegma
bevatten. “Gewisselyk deeze mengeling past tot alles in de Waereld, en is, van den
Vorst af gerekend tot aan den geringen Daglooner toe, het gelukkigste, het bruik-
baarste en het nuttigste Teperament, en ‘er zyn zo wel zedelijke als natuurlyke rege-
len, om alle Temperamenten voor een groot gedeelte, door langheid van tyd, door
Opvoeding en Leevenswyze, in zulke gelukkige gesteldheid te brengen.”177

Hoewel Statius Muller teruggrijpt op bestaande tradities, bijvoorbeeld de tempe-
ramentenleer, is zijn brede aanpak, waarbij hij aan vrijwel alle aspecten van het men-
selijk leven aandacht besteedt, nieuw te noemen. Dergelijke brede overzichten over
de mens vormden een soort beginnende menswetenschap.

De uit Genève afkomstige Jean Trembley (1749-1811) verbond de gerichtheid op
geluk met de zielkunde of psychologie. Zijn Verhandeling over de nuttigheid der ziel-
kunde is een antwoord op de in 1778 door de Hollandsche Maatschappij uitgeschre-
ven prijsvraag “Welke is de Nuttigheid der Zielkunde (psychologie) in de opvoeding
en bestiering van den Mensch, en met opzichte tot het geluk der Maatschappyen?
En welke zou de beste manier zyn, om die schoone Weetenschap te volmaaken en
haaren voortgang te bevorderen?”178 Trembley ziet het verlangen naar geluk als de
belangrijkste drijfveer van de mens.179 Dat inzicht moet niet alleen in de opvoeding
in acht worden genomen, maar ook in de zielkunde.180 Nauwkeurige waarneming
moet aan de basis staan van het vervolmaken van de zielkunde. Door waarneming is
men geraakt “tot de ontdekking der zugt naar Geluk, het grondbeginzel van alle de
daaden der wezens die gewaarwordingen hebben; zo wel als tot de ontdekking van
dat vermaak, het welke de Ziel vindt in haare werkzaamheid te oeffenen, een alge-
meen verschynzel in alle de werk-zaame Wezens.”181 Zielkundige stelsels die zijn ont-
worpen in de studeerkamer zijn daarom nutteloos.Volgens Trembley is het “zonder
eene aandagtige waarneming van den mensch (...) onmogelyk (...) de waare grond-
beginzelen zyner daaden te ontdekken.”182
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Gerrit van der Voort ten slotte, verbindt de wetenschap van het geluk in zijn twee-
delige studie Grondbeginselen der menschkunde uit 1789 en 1790 expliciet met de mens-
kunde. Na in het eerste deel op enige kentheoretische vragen te zijn ingegaan – zo-
als op de ook door Locke gestelde vraag of er aangeboren ideeën bestaan (waarop
zowel Locke als Van der Voort ontkennend antwoorden) en als een van de eersten in
Nederland enige beschouwingen aan Immanuel Kant te hebben gewijd – geeft hij
in de tweede afdeling van het tweede deel van zijn boek een overzicht van de ver-
schillende theorieën over de aangename en onaangename aandoeningen. Een korte
eigentijdse geschiedenis van het geluk zouden we zijn overzicht kunnen noemen,
waarin hij aandacht besteedt aan de werken van Johann Georg Sulzer, Moses Men-
delssohn, Pietro Verri (wiens naam hem overigens niet bekend is) en de Duitse ge-
leerde Peter Villaume.183
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Over het werk van Sulzer is Van der Voort weliswaar zeer te spreken, maar toch
meent hij dat deze, met zijn theorie dat alle vermaken uit werkzaamheid van de ziel
voortkomen, te weinig aandacht heeft besteed aan de lichamelijke oorzaken van de
aandoeningen. De mens heeft immers, naast een geest of ziel, ook een lichaam.Ver-
schillende auteurs kregen, zoals we nog zullen zien, vanaf de jaren zestig aandacht
voor de lichamelijke oorzaken van geluk en ongeluk. Ook Van der Voort is kennelijk
door die ontwikkeling beïnvloed en meent dat als Sulzer die lichamelijke compo-
nent niet uit het oog had verloren, zijn theorie boven alle tegenwerpingen verheven
zou zijn geweest.184

Na de theorie van Sulzer gaat Van der Voort vervolgens in op de denkbeelden van 
de joodse verlichter Moses Mendelssohn (1729-1786). In navolging van Descartes en
Wolff meent deze dat aangename en onaangename aandoeningen voortkomen uit res-
pectievelijk onze volmaaktheid of onvolmaaktheid.185Volgens Van der Voort verschillen
deze denkbeelden niet heel erg van die van Sulzer. Het genoegen dat uit de beschou-
wing van de volmaaktheid ontstaat, komt feitelijk voort uit ongehinderde werkzaam-
heid van de ziel.Wat Mendelssohn echter op Sulzer voorheeft, is dat hij die volmaakt-
heid onderscheidt naar de voorwerpen waarin ze worden aangetroffen.Zo maakt Men-
delssohn onderscheid tussen volmaaktheid van zinnen, verstand, toestand en lichaam.186

Als men het goede uit de stelsels van Sulzer en Mendelssohn zou nemen,dan zou daar-
uit wellicht een voortreffelijke theorie kunnen voortkomen, aldus Van der Voort.187

Een volgende theorie waarop Van der Voort ingaat is die van een hem onbekende
Italiaan, wiens werk door Christoph Meiners (1747-1810) in het Duits is vertaald als
Gedanken über die Natur des Vergnügens (Leipzig 1777). Een klein bibliografisch onder-
zoekje leert dat het hier gaat om een vertaling van Discorso sull’ indole del piacere e del
dolore van de Italiaanse verlichtingsdenker Pietro Verri (1728-1799). Deze verdeelt de
gewaarwordingen in natuurlijke en zedelijke. Natuurlijke gewaarwordingen zijn die
welke “door eene onmiddelbaare Werking op ons ligchaamsgestel veroorzaakt wor-
den.” Zedelijke gewaarwordingen daarentegen zijn die “waar bij men zodanig eene
Werking niet waarneemt, maar die uit Vreez of Hoop ontstaan, begrijpende onder
deezen naam ook de, zo genaamde,Verstandelijke,die, volgens zijn gevoelen, insgelijks
uit Vreez of Hoop ontstaan.”188 Verri kwam, naar de woorden van Van der Voort, tot
het inzicht dat het “zedelijk Genoegen bestaat (...) in eene plotzelijke ophouding van Smart,
en is dus levendiger, naar maate de Smart heviger was, en schielijker ophield.”189 De voor-
naamste conclusies die Verri uit dit alles trekt,zijn volgens Van der Voort terug te bren-
gen tot de volgende vier punten: (1) dat de som van het zedelijke genoegen dat wij
kunnen genieten over het geheel genomen steeds kleiner moet zijn dan het onge-
noegen, (2) dat twee zedelijke genoegens niet onmiddelijk op elkaar kunnen volgen
wanneer de eerste niet ook met enige smart vermengd is, (3) dat een van alle onaan-
genaamheden gezuiverd geluk geen toestand is waarin de mens lang kan blijven en
(4) dat we integendeel langdurig door smart gepijnigd kunnen worden.

Uiteindelijk is Van der Voort niet zo erg te spreken over de theorie van Verri, die
volgens hem gebaseerd is op Locke’s Essay concerning human understanding en Mau-
pertuis’ Essai de philosophie morale. Zo is hij het niet eens met de stelling dat alle ze-
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delijke genoegens en ongenoegens voortkomen uit hoop en vrees.Ook onderscheid
hij begrippen als hoop en vrees, genoegen en ongenoegen en goed en kwaad niet
duidelijk van elkaar.190 Een ander belangrijk bezwaar van Van der Voort tegen Verri
is dat diens theorie ons niet in staat stelt een begrip te vormen van een hoger geluk
dan het aardse.191

De beste theorie is volgens Van der Voort die van de Duitse geleerde Peter Villau-
me (1746-1806), die in 1789 een boek gepubliceerd had onder de titel Vom Vergenü-
gen. Evenals Sulzer is Villaume van mening dat vermaken voortkomen uit werk-
zaamheid van de ziel. Anders dan Sulzer vergeet Villaume echter het lichaam niet,
zodat diens theorie Van der Voort meer aanspreekt dan die van Sulzer. Op het spoor
van Villaume begint Van der Voort vervolgens een eigen onderzoek naar de aangena-
me en onaangename aandoeningen waarbij hij aan alle aspecten van het menselijk
bestaan, zowel lichamelijke, geestelijke als maatschappelijke, aandacht besteedt. Bij
Van der Voort was de gelukswetenschap op het spoor van Villaume daadwerkelijk een
menswetenschap geworden.

* * *
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Tegen het einde van de achttiende eeuw maakten Nutsleden als Casparus Rensing
(ca. 1747-1807), Jacob Hendrik Floh en Wiltetus Bernardus Jelgersma (1755-1796) de
wetenschap van het geluk voor een breder publiek toegankelijk.Zij deden dit in ver-
handelingen als De hoogste voortreffelijkheid der zedelijke boven de zinnelijke genoegens, be-
toogd van Rensing, Verhandeling over het onwrikbaar verband dat er is tusschen de deugd en
het waarachtige geluk van Floh en Verhandeling over den invloed en de hulpmiddelen der
naarstigheid van Jelgersma. Deze verhandelingen waren nadrukkelijk bedoeld voor de
“laag’ren Burgerkring”192,“den geringen Burger”193 of “lieden van allerleiën rang”.194

In de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam hield Rensing zijn publiek op 10 augus-
tus 1790 een vereenvoudigde leer van de aandoeningen voor.Door het gevoel ontstaan
volgens Rensing gewaarwordingen die de mens de smart doen ontvluchten en het ge-
noegelijke nastreven.195 Door de rede kan de mens vervolgens beoordelen of die ge-
waarwordingen goed of kwaad zijn.Uiteindelijk spreekt Rensing,die een onderscheid
maakt tussen zinnelijke en zedelijke genoegens, een voorkeur uit voor de laatste.196

De verhandeling van Floh, die in 1793 werd gepubliceerd, is een antwoord op een
prijsvraag die het Nut al in 1791 had uitgeschreven. In zijn verhandeling toont Floh
niet alleen het ‘onwrikbaar verband’ aan tussen geluk en deugd, hij maakt zijn een-
voudige lezers ook bekend met een aantal inzichten uit de wetenschap van het ge-
luk. Zo verbindt hij het geluk, op soortgelijke wijze als verschillende geluksweten-
schappers dat eerder hadden gedaan, met het nastreven van het goede en het ont-
wijken van het kwade.197 Ook brengt hij het aan de wetenschap van het geluk ont-
leende inzicht over dat het in de macht van de mens zelf ligt zichzelf gelukkig te ma-
ken.198 Verder maakt hij zijn lezers duidelijk dat men het geluk eerst moet kennen 
alvorens men het daadwerkelijk kan bereiken. Een inzicht dat we ook tegenkwamen
bij auteurs als Lucas en Luzac.199

Nadrukkelijker nog dan Floh populariseerde de predikant Wiltetus Jelgersma de
wetenschap van het geluk. In zijn verhandeling,waarin hij geluk vooral verbindt met
werkzaamheid, geeft Jelgersma een eenvoudige theorie van aangename aandoenin-
gen. Zo houdt hij zijn publiek voor “dat het geluk van den mensch in aangenaame
gewaarwordingen gelegen is, welken in de ziel en in het ligchaam haaren oorsprong
niet alleen, maar ook haar verblijf, hebben.”200 Interessant is dat hij in een noot, die
kennelijk bedoeld is voor een meer ontwikkeld publiek, toegeeft dat alleen de ziel
vatbaar is voor geluk.Een dergelijk abstract denkbeeld komt echter “minder met den
smaak, en de denkwijze van den minderen burger, voor wien deeze Verhandeling be-
stemt is, overeen.”201 Popularisering betekende bij Jelgersma aanpassing aan de denk-
wereld van zijn eenvoudige lezers voor wie aangename gewaarwordingen nu een-
maal iets lichamelijks waren.

* * *

Vanaf 1780 nam de belangstelling voor de wetenschap van het geluk sterk af. Ach-
teraf bezien blijkt dat deze wetenschap toch vooral een modeverschijnsel was. Rond
het midden van de achttiende eeuw was de wetenschap van het geluk enorm popu-
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lair geweest. Zo sprak de hierboven aangehaalde recensent van de Nouvelle biblio-
thèque Germanique terecht over een ‘sujet fort à la mode’. In die periode verschenen
ook de belangrijkste werken over de wetenschap van het geluk, zoals die van Leves-
que de Pouilly, Sulzer, Maupertuis en Formey. Daarna had de Europese intellectuele
elite zijn interesse in de wetenschap van het geluk langzamerhand verloren en waren
er weinig studies meer verschenen die werkelijk iets nieuws op dit gebied te melden
hadden. Daarmee was de buitenlandse stimulans (die bij mensen als Luzac, De Per-
poncher en Petsch overduidelijk een rol had gespeeld) weggevallen.

Ook het geluksdenken zelf begon langzamerhand van karakter te veranderen.
Vanaf de jaren zestig was de nadruk komen te liggen op lichamelijke gesteldheid als
determinerende factor voor het bereiken van aards geluk.Daarmee ondergroeven de
geluksauteurs de maakbaarheid van het geluk. De mens was in die visie niet langer
autonoom, maar werd gedetermineerd door lichamelijke aspecten waarop hij zelf
weinig of geen grip had.

Het geluk werd bovendien steeds ‘individueler’ van karakter, waardoor het geloof
in een eenduidig geluksconcept, dat sinds Lucas de basis had gevormd onder de we-
tenschap van het geluk,werd ondergraven.Deze ontwikkeling begon in de jaren zes-
tig, toen de bovengenoemde Statius Muller in zijn boek over de menselijke gemoe-
deren schreef dat het geluk op zichzelf beschouwd (los van de maatschappij) “slegts
een zaak (is) , betrekkelyk op iegelyk Mensch in ’t byzonder, en even zo onderschei-
den, als de Menschen van elkander onderscheiden zijn.”202 Later in de eeuw waren
het vooral door Kant beïnvloede schrijvers als Friedrich Köppen,Paulus van Hemert
en Johannes Kinker die niet langer geloofden in zo’n eenduidig geluksconcept.Vol-
gens deze Kantianen was geluk iets zinnelijks en bovendien voor iedereen iets an-
ders.203

Daarnaast begonnen sommige auteurs vanaf de late jaren zestig ook openlijk te
twijfelen aan de mogelijkheid van een wetenschap van het geluk. Zo meende de
auteur van een vertoog dat in 1768 in De Philosooph verscheen, dat geluk niet te on-
derzoeken is.“Maar daarenboven”, zo schreef de anonymus,“zyn de oorzaaken van
goed en kwaad zo onzeker en vermengd,en aan zo veele onvoorziene toevallen bloot
gesteld, dat hy, die dit alles wil onderzoeken, zyn geheele leven in lastige proefnee-
mingen zal doorbrengen, geduurig veranderen, en sterven, eer hy eene vaste be-
paaling heeft kunnen maaken.”204 Aan het begin van de negentiende eeuw twijfelde
ook Friedrich Köppen openlijk aan de mogelijkheid van een wetenschap van het ge-
luk. De dagelijkse ondervinding leert ons, zo meende hij,“dat stelsels den vrede der
ziele niet kunnen bezorgen, en al bewees men duizendmaal het geluk op eene wis-
kunstige wijze, (...) niemand (heeft) het zich evenwel laaten bewijzen.”205 Daarmee
brak Köppen met de door Maupertuis en anderen gedragen traditie van een meet-
kundige wetenschap van het geluk. Het feit dat al die theorieën en wetenschappen
van het geluk zo weinig resultaat hadden gehad, sterkte hem in zijn overtuiging dat
een wetenschap van het geluk niet mogelijk is.“[W]are het met grondstellingen en
stelsels te doen geweest, de waereld zou reeds lang zo gelukkig zijn, als zij immer
worden kan.”206
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Toch was de wetenschap van het geluk in de Republiek na 1780 niet helemaal op
haar retour en beleefde zij hier nog een zekere nabloei.Voor een Europese intellec-
tuele elite mocht geluk dan veel van zijn aantrekkingskracht hebben verloren,het be-
schaafde publiek, dat verhandelingen las en zich verenigde in een grote verscheiden-
heid aan genootschappen, bleef het een aantrekkelijk onderwerp vinden. Boven-
dien verschenen er ook na 1780 nog verschillende werken op het gebied van de ge-
lukswetenschap. Zo kwamen er vertalingen uit van Sulzer en Levesque de Pouilly207

en schreven Bernardus Nieuhoff, Gerrit van der Voort en H.C. Cras oorspronkelijk
Nederlandse geluksverhandelingen, waarin zij het geluk eveneens zo systematisch
mogelijk probeerden te benaderen.208 Het was echter vooral in genootschappen dat
de wetenschap van het geluk populair bleef. In Felix Meritis, Doctrina et Amicitia,
Concordia et Libertate en de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werden regel-
matig redevoeringen over geluk gehouden, die hun basis hadden in de wetenschap
van het geluk. Zo had Professor Oosterbaan op 11 januari 1786 in Felix Meritis een
lezing gehouden, waarin hij geluk op mathematische wijze benadert door de hoe-
veelheid smart en vermaak met elkaar te vergelijken.209 Illustratief voor die voortdu-
rende genootschappelijke aandacht voor geluk is ook Barent Zur Mühlen. Tussen
1781 en 1791 hield dit genootschapsdier in zowel Felix Meritis, Doctrina et Amici-
tia als de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen ten minste negen maal een voor-
dracht over het aardse geluk.210 Deze voortgaande aandacht voor een wetenschappe-
lijke benadering van het geluk in genootschappen laat echter onverlet dat de weten-
schap van het geluk zich vanaf het midden van de achttiende eeuw had verplaatst van
de centra van het verlichte denken naar de periferie van het Nederlandse genoot-
schapsleven. De bloeiperiode van de wetenschap van het geluk was definitief voor-
bij.
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Hoofdstuk 7

Maatschappelijk geluk

Niemant is voor hem zelven alleen in de wereld, de eene mensch moet tot het welzyn van
den anderen werken, en dus moeten wy allen gezamentlyk, ieder naar zyn vermogen, tot
dienst der maatschappye arbeiden.

De Opmerker, 17771

De aandacht die we vanaf 1750 voor de maatschappelijke aspecten van geluk kunnen
waarnemen, vormde eveneens een belangrijke vernieuwing in het geluksdenken.
Schrijvers over geluk, die we in het vorige hoofdstuk al zijn tegengekomen, zoals de
Berlijnse Jean-Henri-Samuel Formey of de Nederlandse hugenoot Elie Luzac, be-
steedden in de jaren vijftig van de achttiende eeuw in hun verhandelingen veel aan-
dacht aan maatschappelijk geluk. Het persoonlijk geluk van de mens kon volgens
deze auteurs niet los worden gezien van dat van de maatschappij als geheel.

De andere manier waarop schrijvers en filosofen vanaf het midden van de acht-
tiende eeuw het begrip burgermaatschappij begonnen te beschouwen, vormt de ach-
tergrond van die belangstelling voor maatschappelijk geluk. Sinds Aristoteles was die
societas civilis doorgaans opgevat als een verzameling van vrije burgers onder een of
andere vorm van zelfgekozen bestuur.Tezamen vormden die burgers een politieke
eenheid en schrijvers en filosofen maakten dan ook geen onderscheid tussen staat en
maatschappij. Vanaf het midden van de achttiende eeuw gingen verschillende auteurs,
in navolging van Gravina en Montesquieu, daar anders tegen aankijken. Ook zij vat-
ten de burgermaatschappij op als een verzameling van vrije en gelijke burgers, maar zij
scheidden die burgermaatschappij analytisch van de staat. De staat werd niet langer
geacht te heersen over individuen, maar diende slechts economisch bestuur te heb-
ben over zaken. In dit denken werd de burgermaatschappij een tamelijk abstracte en-
titeit en beschouwd als een organisch geheel dat aan eigen wetten voldeed. Deze
nieuwe visie opende de mogelijkheid om de burgermaatschappij niet alleen weten-
schappelijk te onderzoeken, maar eventueel ook te verbeteren.2

Aan die omslag in het denken over de maatschappij was natuurlijk wel het een en
ander vooraf gegaan. Gestimuleerd door de opkomst van de consumptiemaatschap-
pij waren verschillende denkers in de zeventiende eeuw het begrip maatschappij an-
ders gaan zien.Tot dan toe hadden geleerden en theologen de burgermaatschappij
gezien als een onderdeel van het Goddelijk heilsplan. Denkers als Hugo de Groot en
Samuel Pufendorf vroegen zich af in hoeverre de mens zelf invloed zou kunnen uit-
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oefenen op het functioneren van de samenleving. Langzamerhand begonnen zij te
geloven in wat wij nu de maakbare samenleving zouden noemen. Een samenleving
waarin de mens zelf zijn eigen geluk en dat van zijn medemensen kon beïnvloeden
en waarin dat geluk niet langer afhankelijk was van Gods genade.3 Psychologische
noties als ‘zelfbehoud’ en ‘eigenbelang’ waren kernbegrippen in hun maatschappij-
theorieën. De mens moest sociaal zijn en zich in een maatschappij verenigen, omdat
hij alleen zo zichzelf kon beschermen en zijn eigenbelang kon bevorderen.4

Vanaf de late zeventiende eeuw raakten geleerden als Locke en Shaftesbury geïn-
teresseerd in het begrip maatschappij, dat een centrale rol zou gaan spelen in het ver-
lichtingsdenken.“‘Society’ and ‘Enlightenment’ belong together”, merkt de Ameri-
kaanse historicus Keith Baker op.5 Kernbegrippen uit de Verlichting zoals vooruit-
gang, beschaving, tolerantie en nut zijn volgens Baker ondenkbaar zonder verwijzing
naar het begrip maatschappij. Baker stelt dan ook dat de Verlichting de maatschappij
als het ware heeft uitgevonden. De maatschappij wordt voor de mens, om met de
woorden van de beroemde encyclopedisten Diderot en d’Alembert te spreken,“une
divinité pour lui sur la terre.”6 Tot op zekere hoogte was, en is, die maatschappij even
ongrijpbaar als voorheen het Goddelijk heilsplan.Of zoals Baker schrijft:“For us, too,
civil society is, as it were, a divinity on earth. Society is our God, the ontological 
frame of our human existence.”7

Voor het geluksdenken betekende dit alles dat men omstreeks halverwege de
achttiende eeuw anders tegen de verhouding tussen individueel en maatschappelijk
geluk begon aan te kijken.Tot ongeveer 1750 had de nadruk gelegen op het indivi-
duele geluk, maar daarna verschoof die aandacht onder invloed van de belangstel-
ling voor de notie maatschappij naar maatschappelijk geluk. Aanvankelijk werd dat
maatschappelijke geluksdenken beheerst door de in het vorige hoofdstuk beschre-
ven wetenschap van het geluk en was zij tamelijk abstract en theoretisch van aard.
Naarmate het verval van de Republiek na 1780 sterker werd gevoeld, kreeg het
maatschappelijke geluksdenken steeds praktischer trekken.De groeiende problemen
van de Republiek vroegen simpelweg om praktische oplossingen. De historicus
Roy Porter heeft erop gewezen dat de toen ontstane ‘science of society’ voor som-
migen weliswaar de maatschappelijke status quo legitimeerde, maar dat deze voor
de meeste denkers juist een bron was van kritiek, hervormingsideeën en revolutie.
Bovendien leverde deze wetenschap blauwdrukken op voor een toekomstige sa-
menleving.8

Tegen het einde van de achttiende eeuw, ten tijde van de Bataafse Republiek,
kreeg het maatschappelijke geluksdenken ook politieke implicaties. In de Nationale
Vergadering werd gedebatteerd over de vraag of het geluksstreven een plaats moest
krijgen in de grondwet van de nieuwe Republiek.

Na eerst de ontwikkeling te schetsen die het maatschappelijke geluksdenken tot
omstreeks 1750 doormaakte, zal ik de aandacht richten op de tamelijk abstracte be-
nadering van maatschappelijk geluk in de decennia daarna.Vervolgens bespreek ik de
kritiek die af en toe te horen was naar aanleiding van de vele lofzangen op de maat-
schappij. Daarna komt de meer praktische benadering van het maatschappelijke ge-
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luk vanaf 1780 aan de orde.Ten slotte zal ik ingaan op de mislukte pogingen het stre-
ven naar geluk een plaats te geven in de grondwet van de Bataafse Republiek.

* * *

Halverwege de zeventiende eeuw lag de nadruk in het geluksdenken op het indivi-
duele geluk van de mens. Zo meent Spinoza in zijn Zedekunst dat wie op grond van
de rede zijn eigen voordeel najaagt, ook het nuttigst is voor andere mensen.9 Aan het
begin van de achttiende eeuw verbindt Bernard Mandeville (1670-1733) in zijn be-
kende Fable of the bees op vergelijkbare wijze ‘private vices’ en ‘publick benefits’10 Als een
van de eersten ziet deze in Rotterdam geboren arts de samenleving vooral als een
verzameling uit eigenbelang handelende individuen, die door hun zelfzuchtig han-
delen evenzogoed het belang van de maatschappij dienen.

Nu waren Spinoza en Mandeville in hun tijd radicale denkers, die zoveel als de in-
tellectuele boemannen van de vroege achttiende eeuw zouden worden. Hun denk-
beelden zijn dan ook niet helemaal representatief voor het denken over de verhou-
ding tussen individu en maatschappij. Andere zeventiende-eeuwse denkers als De
Groot en Pufendorf beseften dat de maatschappij niet simpelweg een verzameling
van uit eigenbelang handelende individuen was, maar dat de individuele mens zon-
der die maatschappij onmogelijk gelukkig kon worden.Toch had met name Mande-
ville, wellicht juist door zijn als tamelijk schokkend ervaren opvattingen over een sa-
menleving die alleen bestaat bij gratie van de menselijke hebzucht, invloed op het
denken over de samenleving. Zijn pregnante opvattingen over de verhouding tussen
individu en samenleving vormden het uitgangspunt voor belangrijke maatschappij-
theoretici als Hume,Rousseau en Adam Smith, die zich met hun werken afzetten te-
gen de denkbeelden van Mandeville.11

De opvatting dat de mens een sociaal wezen is dat niet zonder gezelschap kan,vin-
den we onder andere bij de Fransman Jacques Chaussé, Sieur de la Terrière, die in
zijn Verhandeling van de voortreffelijkheid des huwelijks (in het Frans verschenen in 1685)
betoogt dat de “mensch is geschapen tot de samenleeving.Hij is een gezellig dier, ge-
lyk iemant hem noemt. Hy kan niet alleen leeven. De geenen die zich afzonderen,
doen het in gezelschap.”12 Die menselijke samenleving is daarnaast noodzakelijk om
te kunnen overleven. Zo is zelfbehoud volgens Richard Lucas het eerste en voor-
naamste doel van zowel de burgermaatschappij als de menselijke wetten.13 Toch blijft
ook voor deze denkers het individuele geluk van de mens het uitgangspunt.

Vanaf het begin van de achttiende eeuw begon de gedachte post te vatten dat de
burgermaatschappij noodzakelijk is voor het geluk van het individu. De commer-
ciële wereldorde was in toenemende mate afhankelijk van het bestaan van een veili-
ge burgermaatschappij, waarin de nadruk niet langer lag op zaken als heldhaftigheid
en eer, maar op beleefde en beschaafde omgangsvormen.14 Het is tegen de achter-
grond van die ontwikkeling dat we de verschijning van werken als Kunst der verke-
ring met de waereldt (1718) van François de Callières (1645-1717), Konst om de menschen
te kennen (1718) van Jean-Baptiste Morvan de Bellegarde (1648-1734) en het door Jan
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Willem Claus van Laar geredigeerde Het groot ceremonie-boek der beschaafde zeeden
(1735) moeten zien.15

In deze werken raden de auteurs hun lezers aan zich beschaafd te gedragen. Be-
schaafd gedrag achten zij noodzakelijk voor zowel het functioneren van de samenle-
ving als voor het geluk van het individu. Zo meent Callières dat men “de wetten der
Zamenlevinge en vereedelinge” moet volgen,“zonder dewelke de menschen onder
malkander niet gelukkig konnen leeven.”16 Jean-Baptiste Morvan de Bellegarde
meent al in een beschaafd tijdperk te leven en verbindt die beschaving eveneens met
het individuele geluk van de mens:

Ons aangaande, die in eene eeuw leeven,welke door een redelyke Godsdienst meer verlicht
en door de Burgerlyke zeeden meer ingetogen is, behoorden de liefde tot onze naasten al-
leen tot de eerste beweging en ’t werktuig van onze redeneeringen en van alle onze be-
weegingen te stellen,om daar door ons geluk,de ruste, en de eensgezintheit met onze Broe-
ders te verzeekeren (...).17

Claus van Laar ten slotte vindt “dat men buiten dit gezellig Leeven, waar toe wy ge-
schapen zyn en dit Gebod (namelijk van naastenliefde, pb) ontfangen hebben, niet
waarlyk gelukkig in dit Leeven wezen kan”.18 In de omgang met gelijken is het vol-
gens Claus van Laar nodig dat we wellevend, beschaafd en hoffelijk zijn. Alleen op
die manier kunnen we gelukkig worden. Door anderen gelukkig te maken kan men
volgens Van Laar zelf gelukkig worden.19

Schrijvers als Callières, Bellegarde en Claus van Laar hadden dus zeker wel oog
voor de maatschappelijke kant van het geluk, maar ook bij hen bleef het individuele
geluk van de mens het uitgangspunt. De maatschappij diende dit individuele geluk
te bevorderen.

Parallel hieraan ontwikkelde zich een andere trend, waarin auteurs juist het alge-
mene, maatschappelijke geluk benadrukten. Zo meent de eerder genoemde Pufen-
dorf dat de wet der natuur ons voorschrijft “zoo veel mogelyk, de welstant van het
gansche menschdom te bezorgen en (te) verdedigen.”20Volgens hem is “de welstant
des volks de hoogste wet”.21 In hun Brieven over de vrijheid en het geluk des volks, tus-
sen 1720 en 1723 in Engeland gepubliceerd onder het pseudoniem Cato, stellen John
Trenchard (1662-1723) en Thomas Gordon (1684?-1750) dat “[a]lle Regeeringen, op
welken voet zy ook mogen gevoerd worden, (...) altyd alleen het welzyn der Maat-
schappy (moeten) bevorderen.”22 Daarbij houden zij het belang van het individu
overigens wel scherp in de gaten.Trenchard en Gordon verzekeren hun lezers dat
“het waar belang van yder in ’t byzonder door ’t behartigen van het algemeen belang
bevordert wordt.”23

Die onverbrekelijke samenhang tussen algemeen en individueel belang werd van-
af de jaren dertig van de achttiende eeuw uitdrukkelijker en vaker verwoord.Zo po-
neert Alexander Pope in zijn in 1783 door Betje Wolff in het Nederlands vertaalde
leerdicht Essay on man (1733) de stelling dat de menselijke ziel, net als de planeten,
twee bewegingen heeft,waarbij de ene de individuele mens betreft en de andere “het
groot Geheel”.“Op deeze wys heeft de GOD der NATUUR het Heel-al verbon-
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den, en gewilt, dat Eigenliefde, en liefde voor het algemeen, één zyn zouden.”24 Pope
is van mening dat het individuele geluk verbonden moet zijn met, en afhankelijk is
van, het geluk van de maatschappij als geheel. Immers, zo betoogt Pope, God “werkt
niet naar byzondere, maar volgens algemene Wetten!”Wat wij geluk noemen heeft
God niet tot een bijzonder, maar tot een algemeen goed gemaakt. “Geen Mensch
vindt, op zich zelf rustende, het Geluk”, aldus Pope.25 Bij hem ligt, evenals bij Puf-
endorf, de nadruk dus meer op het algemene dan op het individuele geluk.

Ook spectators benadrukken vanaf het begin van de achttiende eeuw de sociale
aard van de mens. Zo houdt Richard Steele de lezers van De boekzaal der heeren voor
dat “het geluk niet verkregen kan worden zonder gezelschap”.26 Ook diverse ver-
handelingen over geluk en filosofische verhandelingen benadrukken het sociale ka-
rakter van de mens. Zo meent Deslandes in zijn De konst om zonder verdriet in de wae-
reld te leeven dat de mens is geschapen voor gezelschap.27 De filosoof Christiaan Wolff
ziet het als een plicht van de mens “zo veel tot de Gelukzaligheyd eens anderen by
te brengen als hem mogelyk is.”28

* * *

Vanaf het midden van de achttiende eeuw kwam de nadruk binnen het geluksden-
ken meer op het maatschappelijke geluk te liggen. Bovendien zien we na 1750 ook
dat auteurs een theoretische onderbouwing voor het maatschappelijke geluk gaven.
Het inzicht dat het belang van het individu verbonden is met dat van de maatschap-
pij drong vanaf de publicatie van Formey’s Systesme du vrai bonheur (1751) nadrukke-
lijker in geluksverhandelingen door. Evenals eerder Pope is Formey van mening dat
de mens wordt gedreven door twee soorten verlangens, waarvan de ene alleen het
individu betreft en de andere het algemeen belang.29 Volgens Formey is het indivi-
duele geluk afhankelijk van het algemene geluk.30 In de vertaling van Formey’s ver-
handeling, die de titel ‘Proeve van het waar geluk’ meekreeg, kon men in 1754 lezen:
“Het geluk van het menschelyk geslagt, heeft voor my zo veel bekoorlykheid, dat zy
altoos een wezenlyk deel van myn eigen geluk zal uitmaken, en dat het, by gevolg,
invloed op alle myne daaden zal hebben.”31

Ook in de verhandeling die Elie Luzac in 1753 onder de titel Le bonheur, ou nou-
veau système de jurisprudence naturelle publiceerde, speelt maatschappelijk geluk een
zeer belangrijke rol. In deze verhandeling geeft Luzac van die maatschappelijke kant
van geluk een theoretische onderbouwing. De plicht van de mens om aan het alge-
mene geluk te werken, verklaart Luzac uit het feit dat de mens wordt voortgedreven
door zijn verlangen naar het goede en zijn afkeer van het kwade.Op basis van dit aan
Locke ontleende plaisure-pain-principle constateert Luzac dat de mens de houding van
anderen ten opzichte van zichzelf moet zien te verbeteren. Daartoe moet je met alle
kracht meewerken aan het geluk van alle mensen. Hieruit concludeert Luzac ver-
volgens dat algemeen geluk het doel van al ons handelen moet zijn. Daaruit vloeit
weer de verplichting voort om die handelingen te verkiezen die aan het geluk van
het grootste aantal mensen zullen bijdragen.32 Met de formulering van dit zoge-
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noemde greatest-happiness-principle toont Luzac dat hij direct of indirect beïnvloed was
door de Schotse moral-sense filosoof Francis Hutcheson, op wie dit principe terug-
gaat, maar dat vooral bekend is geworden door de utilitarist Jeremy Bentham.33 Via
auteurs als Luzac drong het utilitarisme, dat vooral gericht was op collectief geluk,
dus ook door in de Republiek.

Luzac definieert ook als eerste expliciet wat we onder begrippen als société humai-
ne en société civile moeten verstaan. Het eerste begrip definieert hij als “l’état de plusi-
eurs, dans lequel toutes les forces doivent tendre au même but.”34 Dat dit doel het maat-
schappelijk geluk is, blijkt uit Luzacs definitie van het tweede begrip: “On devroit
entendre par société civile une société dont le but est de déterminer par elle-même ses forces de
manière à en faire le plus grand bien possible pour la société humaine”.35

De belangstelling van auteurs als Formey en Luzac voor de maatschappelijke as-
pecten van geluk hing nauw samen met het feit dat men vanaf 1750 begrippen als
burgermaatschappij, société civile of civil society analytisch begon te scheiden van het be-
grip staat. We hebben gezien dat het de Italiaanse natuurrechtgeleerde Giovanni 
Vincenzo Gravina (1664-1718) was die als een van de eersten een dergelijk onder-
scheid maakte, en wel in zijn verhandeling De iure naturali gentium uit 1708. Bredere
verspreiding kreeg dit onderscheid echter pas na 1748, toen Montesquieu de opvat-
tingen van Gravina besprak in zijn bekende De l’esprit des lois.36

De analytische scheiding tussen staat en burgermaatschappij maakte van die maat-
schappij een serieus object van onderzoek. Men besefte dat de burgermaatschappij
niet een statisch,door God gegeven eenheid is,maar een dynamisch geheel met eigen
wetten. Die maatschappij bleek in de ogen van de achttiende-eeuwse denkers boven-
dien een geschiedenis te hebben, waarin een toenemende beschaving viel te ontdek-
ken. In 1767 maakte de Schotse hoogleraar Adam Ferguson (1723-1816) die bescha-
vingsgeschiedenis tot onderwerp van zijn An essay on the history of civil society.37 Ook
andere Schotse denkers als David Hume (1711-1776) en Adam Smith (1723-1790)
hielden zich intensief bezig met onderzoek naar de sociale kant van het menselijk be-
staan.Van hen ging een belangrijke stimulans uit op de vermaatschappelijking van het
geluksdenken. Het verband dat zij legden tussen de geschiedenis van de burgermaat-
schappij en de toenemende beschaving die zij meenden waar te nemen, komt in En-
geland en Frankrijk ook semantisch tot uiting in de woordparen civil society en civilized
society respectievelijk société civile en société civilisée.38 In het Nederlands ontbreekt een
dergelijk fraai woordpaar,maar ook hier geldt dat men in de tweede helft van de acht-
tiende eeuw steeds meer belangstelling kreeg voor de beschaafde samenleving.39

* * *

Achter die groeiende aandacht voor de burgerlijke samenleving gingen ook maat-
schappelijke veranderingen schuil.De periode van relatieve welvaart, die Europa tus-
sen 1740 en 1780 doormaakte, stimuleerde niet alleen de belangstelling voor aards ge-
luk, maar zeker ook voor de maatschappelijke aspecten ervan.40 Dat die burgerlijke
maatschappij niet alleen een abstract hersenspinsel van geleerden was, blijkt boven-
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dien uit het feit dat die burgermaatschappij zich na 1750 breder manifesteerde. De
burgerij, die nauw met die civil society was verbonden, verenigde zich in genoot-
schappen, schreef haar opvattingen over allerhande zaken op in een grotere ver-
scheidenheid aan tijdschriften en raakte vanaf 1780 ook vaker betrokken bij politie-
ke ontwikkelingen. Het maatschappelijke geluksdenken van na 1750 kan niet los
worden gezien van deze nauw met het ontstaan van een civil society samenhangende
ontwikkelingen in zowel de intellectuele, de materiële als de communicatiecultuur.

Deze nadruk op de maatschappelijke aspecten van geluk openbaarde zich na 1750
ook in tijdschriften als De Berlynsche wysgeer en De Nederlandsche spectator. Het eerst-
genoemde tijdschrift zag “het welzyn van allen” als zijn voornaamste doel.Volgens 
de ‘Voorreden aan den Lezer’ bestrijden de auteurs van de verschillende artikelen de
ondeugd “ten nutte van het Algemeen”.41 Verder trachten zij wijsheid en deugd in
ons vaderland te doen zegepralen.Aldus introduceerden de redacteuren van De Ber-
lynsche wysgeer als eerste van de hier bestudeerde auteurs begrippen als ‘nut van het
algemeen’ en ‘vaderland’.

Deze nadruk op het maatschappelijke had ook gevolgen voor de manier waarop
de auteurs tegen de christelijke godsdienst aankeken. Zoals we in hoofdstuk 4 zagen,
verwachtten schrijvers over geluk sinds halverwege de achttiende eeuw dat ook de
godsdienst zou bijdragen aan het aardse geluk. Zij benadrukten keer op keer het
maatschappelijk belang van godsdienst, of wezen er tenminste op dat de godsdienst
de maatschappij niet schaadde. Zo merkt een anonymus in De Berlynsche wysgeer van
1753 op dat de godsdienst “geen doelwit (heeft) om de banden der t’zamenleving te
verscheuren.”42 In 1757 viel in De Nederlandsche spectator te lezen dat de christen
wiens gedrag in overeenstemming is met zijn plicht “uitsteekende voorrechten be-
zit; voorrechten,waardoor hy niet alleen tot nut van het Gemeen kan meedewerken,
maar eene bron van vergenoeging in zich zelven heeft, zonder dat hy stof tot vreug-
de in iets, dat buiten hem is, behoeft te zoeken.”43

We zien vanaf 1760 het algemeen nut ook in zowel spectators als De Denker en De
Philosooph als in een algemeen cultureel tijdschrift als de Vaderlandsche letteroefeningen
een grotere rol spelen. De redacteuren van De Denker bijvoorbeeld beoogden met
hun bijdragen mee te werken aan “het nut der Maatschappy”.44 Een andere auteur
beweerde in 1765 in de Vaderlandsche letteroefeningen met zijn bijdrage “het algemeen
belang der stervelingen” te dienen.45 De Philosooph betoogde in 1766 dat men door
het geluk van anderen te bevorderen ook zijn eigen geluk bevorderde. Dat bevorde-
ren van andermans geluk verbond dit blad nadrukkelijk met het feit dat de indivi-
duele mens deel uitmaakt van een maatschappij:

Tot Maatschappy gevormd; geschapen om, door onderlinge Hulpe en Goedwilligheid, het
Geluk des levens te vergrooten, heeft Hy in ons hart de gezellige neigingen van Liefde,
Vriendschap en Meêgevoeligheid geplant, en aan derzelver kweeking het reinst en duur-
zaamst Vermaak, waar voor Wy vatbaar zyn, verknocht.46

De Philosooph verzoende dus de opvatting dat de mens tot de maatschappelijke om-
gang geschapen is met het christelijk gedachtegoed door erop te wijzen dat God ons

Maatschappelijk geluk 173

07038_h07  27-08-2007  15:25  Pagina 173



die ‘gezellige neigingen’ heeft ingeplant. Ook P.L. Statius Muller merkt in zijn Veel
hoofden, veel zinnen op dat de ‘Tezamenleving’ de hoofdzaak is en dat God de men-
sen daarom zo verschillend heeft geschapen.47Volgens Statius Muller is de mens niet
zijns-wille geschapen, maar “tot den Dienst van zynen Mede-mensch”.48

Als gevolg van de verschuiving van de aandacht naar de maatschappelijke kant van
het menselijk bestaan, ging men ook nadenken over de vraag hoe de maatschappij
zich verhoudt tot gezin en individu.Vanaf de late jaren zestig stelden auteurs de bur-
germaatschappij voor als een keten die loopt via gezin, familie en genootschap naar
maatschappij en vaderland.49 Daarmee verduidelijkten zij de relatie tussen het wer-
ken aan andermans geluk en maatschappelijk geluk. In een artikel dat in 1771 in de
Vaderlandsche letteroefeningen verscheen, legt de Zierikzeese apotheker Cornelis van
der Grijp uit dat we omdat we in een maatschappij leven, verplicht zijn “elkanders
geluk te bevorderen; om dat ieders geluk daar in gelegen is.”50 Een soortgelijke me-
ning verkondigde Johannes Petsch in 1777 in De Opmerker: “Niemant is voor hem
zelven alleen in de wereld, de eene mensch moet tot het welzyn van den anderen
werken, en dus moeten wy allen gezamentlyk, ieder naar zyn vermogen, tot dienst
der maatschappye arbeiden.”51

Dergelijke uiteenzettingen impliceerden tegelijkertijd dat er een nauw verband is
tussen individueel en maatschappelijk geluk. In het tijdschrift De Onderzoeker for-
muleert de redacteur Petsch die opvatting expliciet: we moeten de orde in de ‘bor-
gerstaat’ bewaren en haar wetten in acht nemen omdat dit noodzakelijk is voor zo-
wel het algemeen welzijn als voor het welzijn van ieder afzonderlijk.52 In zijn Zede-
kundige brieven over het geluk gaat ook W.E. de Perponcher uit van zo’n verwevenheid
tussen eigenbelang en algemeen belang.53 De Schotse hoogleraar Adam Ferguson
stelt in zijn ‘Proeve over het geluk’ (een gedeeltelijke vertaling van zijn eerder ge-
noemde An essay on the history of civil society) algemeen en persoonlijk geluk zelfs ge-
heel aan elkaar gelijk. Ferguson, die weliswaar de nadruk legt op de ‘Gemeenschap-
pelyke Aandoeningen’, meent dat “[b]yaldien de Gemeenschaplyke aandoeningen
het Geluk van elk, hoofd voor hoofd, uitmaaken, (...) ze ook het geluk van het 
Menschdom (zyn).”54 Tegen het einde van de jaren zeventig zag de Borger maat-
schappelijk geluk simpelweg als de som van het individuele geluk van haar leden:
“het geluk eens volks, eener borgerlyke maatschappy, is juist zo groot als het geluk
van alle de byzondere menschen, van alle de borgers t’zamen genomen.”55

Deze visie op de verhouding tussen algemeen en persoonlijk geluk en tussen maat-
schappij en individu, komen we vanaf de late jaren zeventig vaker tegen. Zo schrijft
Jean Trembley in een voor de Hollandsche Maatschappij geschreven prijsverhandeling:
“eene Maatschappy is niet anders dan eene verzameling van enkelvouwige Leden die
zig tot hun eigen best verëenigd hebben; dus ieder voor zig een onbetwistbaar regt
hebben op alle de voordeelen, welke die verëeniging te wege brengen kan.”56 In een
in 1796 gepubliceerde nutsverhandeling merkt Wiltetus Bernardus Jelgersma op:

Immers, even gelijk eene Maatschappij of Natie uit een grooter of kleiner aantal van af-
zonderlijke menschen is te samengesteld, zo bestaat ook het waar geluk der gansche Maat-
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schappij, in de geheele som van aangenaame gewaarwordingen, welken, het wezenlijk ge-
luk van elk haarer leden uitmaaken, en die, uit kracht van de nieuwe vereeniging en den
wederzijdschen invloed, welken tusschen alle leden plaats vinden, als het algemeen en on-
betwistbaar eigendom van de geheele Maatschappij mogen aangemerkt worden.57

Vanaf de jaren zeventig won de opvatting veld dat het individu niet alleen moest
meewerken aan het algemeen geluk maar dat de maatschappij ook verantwoordelijk
was voor het geluk van haar leden. In een verhandeling uit 1791 verwoordt het nuts-
lid Barent Zur-Mühlen de verwevenheid tussen maatschappij en individu als volgt:

Het natuurlijk recht, door den volmaakten Wetgeever vastgesteld, en onder alle rangen in-
gevoerd, heeft gewild, dat de onophoudelijke begeerte tot geluk, den menschen aange-
booren, hem met zijne medemenschen zoude vereenigen, en noodzaaken, om, door het
naajaagen van zijn eigen geluk, het algemeen welzijn der Maatschappij meer en meer te be-
vorderen.58

Zur-Mühlen vindt niet alleen dat de maatschappij verantwoordelijk is voor het ge-
luk van haar individuele leden, maar ook dat het streven naar individueel geluk het
cement is dat de maatschappij bijeenhoudt. Deze opvatting, die we in een tamelijk
pregnante variant ook al bij Mandeville tegenkwamen, was vanaf het einde van de
jaren zeventig in zwang gekomen. Het Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig en
konst-woordenboek van N. Chomel uit 1778 had precies dezelfde mening:

De geheele huishouding van de menschelijke zaamenleeving steunt op dit algemeene en een-
voudige grondbeginzel: ik wil gelukkig zijn, maar leeve met menschen, die insgelijks een ieder aan
zijn kant wil gelukkig weezen; laat ik dan het middel zoeken om mijn geluk te verschaffen met het
hunne te bevorderen, of zonder ‘er tenminsten ooit eenig nadeel aan toe te brengen.59

Vanaf 1750 gingen auteurs op zoek naar mogelijkheden het individuele en het maat-
schappelijke geluk met elkaar te verzoenen. Zij vonden die vanaf de jaren zeventig
in de opvatting dat maatschappelijk geluk simpelweg de som is van het individuele
geluk van haar leden. Hiermee reageerden deze auteurs op de sterker wordende na-
druk op maatschappelijk geluk en probeerden zij zoveel mogelijk van het individu-
ele geluk te redden zonder dat maatschappelijk geluk geweld aan te doen. Zij bleven
dus positief aankijken tegen de burgermaatschappij. In dezelfde periode klonken er
echter ook minder positieve geluiden over de maatschappij.

* * *

In 1755 publiceerde Rousseau Discours sur l’origine et les fondemens de l’inégalité parmi
les hommes, zijn inzending op een prijsvraag die de Academie van Dijon in de herfst
van 1753 had uitgeschreven over de vraag wat de oorsprong is van de ongelijkheid
onder de mensen en of deze ongelijkheid wordt gerechtvaardigd door het natuur-
recht.60

In zijn antwoord maakt Rousseau een onderscheid tussen natuurlijke en kunst-
matige ongelijkheid. Natuurlijke ongelijkheid komt voort uit verschillen in li-
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chaamskracht, intelligentie, vaardigheid en dergelijke. De kunstmatige ongelijkheid,
zoals die in rijkdom, sociale positie en eer, is volgens Rousseau het gevolg van heer-
sende conventies.61 Het is die kunstmatige ongelijkheid die het eigenlijke onderwerp
van zijn verhandeling uitmaakt.Volgens Rousseau is de mens ooit in zijn zogenoem-
de natuurstaat gezond,gelukkig,goed en vrij geweest.De minder gunstige kanten van
de menselijke conditie, zoals armoede en ongelijkheid, zijn niet het product van de
natuur maar het gevolg van de maatschappij en de kunsten en wetenschappen.62

Met zijn negatieve opvattingen over de maatschappij van zijn tijd liet Rousseau
een dissidente stem horen in een koor dat zich over het algemeen juist uitputte in
loftuitingen op de weldaden van de menselijke samenleving. Ook in de Republiek
kon die dissidente stem worden gehoord. In het artikel ‘De bron van het ware ge-
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luk’, in 1755 verschenen in De Berlynsche wysgeer, beweert de anonieme auteur net als
Rousseau dat de maatschappij de oorzaak van de ongelijkheid tussen de mensen is.
En net als Rousseau benadrukt deze anonymus de natuurlijke gelijkheid:“De Men-
schen worden in eene natuurlyke evengelykheid geboren; eene evengelykheid, die
alle onderscheidingen van rang, van de geboorte of afkomst, van het verstand, van de
kragt, van de schoonheid, van de rykdom, en van alle de andere verkregene en by-
gevoegde voorrechten, niet kan vernietigen.”63 Paleizen en herdershutten tonen ons
volgens de zelfde auteur wezens die “volmaakt na elkanderen gelyken, konnende de
luister van het goud en purper, niet meerder als een grove boere pye, hunne natuur-
lyke ellende verbergen.”64 Daar de mensen gelijk zijn geboren, moeten ze ook gelijk
leven. De kwellingen van dit leven, zo betoogt hij, zijn het gevolg van “het hoog-
moedige gedrag, de trotsche handelwyze (en) de vergiftigde redeneringen der Men-
schen”.65 Deze Rousseau-achtige kritiek stond in de Republiek min of meer op
zichzelf; men was hier – mede in reactie op Rousseau – over het algemeen heel wat
positiever over de menselijke samenleving.

Het is ook tegen deze achtergrond dat we de afkeuring moeten zien die Betje
Wolff in 1763 uitsprak over het ideaal van de teruggetrokken wijsgeer. In het leer-
dicht De weg tot het waare genoegen aangewezen oordeelt zij dat de ‘stuursche wysgeer’
die zich uit de maatschappij terugtrekt, de maatschappij het nut ontneemt “dat
mooglyk zyn gedrag/ Haar aan kan brengen, als zy zynen wandel zag.”66 Dus, zo ad-
viseert zij dan ook:“Wel verre van U tot die dwaasheid te begeven [namelijk het zich
terugtrekken uit de maatschappij, pb]/ Zo volg de plichten naar van een gezellig le-
ven./ De Godheid heeft gewilt, (om wyze reên,) dat wy/ Het nut bevorderen van
onze maatschappy.”67

Vanaf het einde van de jaren zestig kreeg de kritiek op Rousseau de vorm van een
discussie over de vraag of de geciviliseerde samenleving nu wel of niet een bijdrage
levert aan het geluk van het individu. Deze kwestie vormde in 1769 het onderwerp
van twee opeenvolgende vertogen in het spectatoriale tijdschrift De Denker. De ano-
nieme auteur onderzoekt daarin de vraag “of de menschen in eenen geciviliseerde
staat gelukkiger zijn,dan in den staat der Natuure”.68 De schrijver, die zich verschuilt
achter de initialen A.M., meent dat geen van beide geluk brengt. Hij haalt de Engel-
se auteur Edward Bancroft aan, die beweert dat de mensen die in de natuurstaat le-
ven door hun geringe natuurlijke behoeften weliswaar gelukkig te noemen zijn,
maar dat dit geluk niet op wijsbegeerte maar op onwetendheid is gebaseerd.69 Uit
het geluk van die natuurmensen hebben verscheidene hedendaagse vermaarde ge-
leerden (waarmee Bancroft onder anderen op Rousseau doelt) de conclusie getrok-
ken “dat Kunsten en Weetenschappen nadeelig waaren voor de beschaafde saamen-
leving; en zyn zo verre gegaan, dat zy aan dezelven alle de kwaade gevolgen uit de
Weelde spruitende (...) hebben ten laste gelegd.”70 Dit nu is zijns inziens een ernsti-
ge dwaling. Kunsten en wetenschappen mogen in de natuurstaat nutteloos zijn, in
een beschaafde samenleving vormen zij juist een sterk tegengif tegen de effecten van
“Weelde en Politesse”.71 De ondeugd is volgens Bancroft niet het gevolg van een ‘na-
tuurlyke geneigdheid’, maar een voortbrengsel van de weelde die in de natuurstaat
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onbekend is. Diezelfde weelde bevordert echter wel de vooruitgang in de weten-
schappen “welken door verschillende middelen strekken, om de ondeugd onder te
houden, en te keer te gaan.”72 Iedere levenswijze heeft dus voordelen en ongemak-
ken. Zo maakt de weelde, door het vermeerderen van onze begeerten, ons zelfs vat-
baarder voor het geluk. Maar uiteindelijk zal je, in welke staat je ook leeft, een even-
redig aandeel in het geluk verkrijgen.73

In een uit het Frans vertaald artikel, dat in 1772 in de Vaderlandsche letteroefeningen
verscheen, wordt de natuurstaat eveneens met de beschaafde maatschappij vergele-
ken. Is de natuurstaat inderdaad natuurlijker voor de mens dan de maatschappij? De
anonieme auteur meent stellig van niet.“Zou de gezelligheid ook een gemaakte, een
konstdrift zyn, gelyk zo veele andere? Neen! neen!”74Volgens de auteur, die evenals
Levesque de Pouilly het geluk met aangename aandoeningen verbindt, hangt het ge-
luk af van onze gevoelens. En gevoelens, aldus de anonymus, worden voortgebracht
door de maatschappij. Daaruit trekt hij de conclusie dat het “steeds uit de Maat-
schappy (is), dat al ons genoegen moet geboren worden”.75

De pleidooien voor de maatschappij en voor beschaving werden vanaf de jaren ze-
ventig voortdurend herhaald. Zo publiceerde Johannes Petsch in 1773 in De Opmer-
ker een vertoog onder de titel ‘Een staat van beschaafdheid is voor ’s menschen geluk
geschikt’.Hierin poneert hij de stelling dat “hoe meer men de maatschappy beschaaft,
des te groter, des te menigvuldiger, maake men de vermaken van ’t menschdom.”76

Petsch besluit met de opmerking “dat de mensch voor ene beschaafde zamenleving
geschapen is, dat zyn geluk afhangt van de beschaafdheid der maatschappy, en dat te
arbeiden aan ’t bevorderen dier beschaafdheid, is te arbeiden aan ’t geluk van ’t men-
schdom.”77 Met deze opvatting zet hij zich nadrukkelijk af tegen de ‘nieuwerwetsche
wysgeeren’ (waartoe uiteraard ook Rousseau gerekend moet worden) die menen dat
de maatschappij “het bederf, (...) het ongeluk van ’t menschdom [is].”78 In 1778 ver-
scheen er in het tijdschrift De Borger een vertoog, waarin de auteur eveneens het “ge-
luk der beschaafde volken boven de wilden” stelt. Ook deze auteur zet zich dus ex-
pliciet af tegen Rousseau.79 Een ander vertoog in datzelfde tijdschrift biedt ook een
rechtvaardiging voor de ongelijkheid onder de mensen. Deze zou noodzakelijk zijn
voor het voortbestaan van de maatschappij:“Zeker,om de borgerlyke maatschappy tot
den hoogsten top van volmaaktheid te brengen,moeten ‘er ryken zyn,die niet noodig
hebben voor den kost te werken, maar de overigen voor hun kunnen doen werken,
die voor het gemeen denken en het regeeren.”80 Dat Rousseau een gevoelige snaar
had geraakt, blijkt uit het feit dat nog in 1802 Cornelis Loots (1765-1834) in het ge-
nootschap Felix Meritis een leerdicht voordroeg onder de titel ‘Beschaving het geluk
der volken’, waarin hij expliciet naar Rousseau verwijst.81

De nadruk op de maatschappelijke aspecten van geluk kreeg in de loop van de ja-
ren zeventig langzamerhand ideologische trekjes. Met hun pleidooien voor de be-
schaafde samenleving zetten de diverse schrijvers zich af tegen maatschappijkritische
denkbeelden die bij Rousseau hun beginpunt hadden gevonden.Vanuit dit ideolo-
gisch getinte geluksdenken zou zich vanaf de jaren tachtig een praktische benade-
ring ontwikkelen.
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* * *

Die praktische benadering ging uit van een positieve kijk op de samenleving. De
maatschappij was in principe goed en heilzaam, maar er kon zeker nog wel het een
en ander aan verbeterd worden.Deze toepassingsgerichte aanpak hing ook samen met
een verandering in motivatie.Tot 1780 was meestal een optimistisch geloof in de ver-
beterbaarheid van mens en maatschappij de drijvende kracht geweest achter het
schrijven over maatschappelijk geluk.Dit geloof in verbeterbaarheid was gestimuleerd
door ontwikkelingen in de natuurwetenschappen sinds het begin van de zeventiende
eeuw. Op basis van die natuurwetenschappen probeerden schrijvers over geluk niet
alleen een gelukswetenschap maar ook een maatschappijwetenschap te creëren. Het
geloof in die wetenschappelijke benadering van zowel het individuele als het maat-
schappelijke geluk zou, zoals we gezien hebben, na 1780 aan kracht inboeten. In de
periode na 1780 werd steeds vaker het (vermeende) verval van de Republiek gebruikt
als motief om zich met maatschappelijk geluk bezig te houden.Om die achteruitgang
te keren, moesten concrete, praktische oplossingen gevonden worden.82

Als beginpunt van de toepassingsgerichte benadering van maatschappelijk geluk
zouden we de verschijning vanaf 1778 van het tijdschrift De Borger kunnen nemen.
Weliswaar plaatst de redacteur van De Borger zich in het eerste nummer nadrukkelijk
in de zeventig jaar oude spectatoriale traditie van Addison en Steele en Van Effen,
maar hij wijst er ook op dat, anders dan bij zijn voorgangers, de mens in dit nieuwe
tijdschrift vooral “van den kant haarer betrekking tot de borgerlyke maatschappy”zal
worden beschouwd.83 Vandaar ook dat voor de titel De Borger is gekozen. De Borger
hoopt door zijn lezers deugdzaam te maken bij te dragen aan het welzijn van het va-
derland, want voor hem is het bijna een grondregel dat het een “land, ’t welk door
deugdzaame ingezetenen bewoond wordt, niet kwaalyk gaan kan”.84

In een vertoog over het ‘geluk der volken’, dat op 30 november 1778 in De Borger
verscheen, somt de anonieme auteur drie gebieden op waarbinnen het voor de over-
heid mogelijk is het maatschappelijk geluk te bevorderen. In de eerste plaats is dat
het geval op het gebied van de “genoegzaame overvloed van het noodwendige en
aangenaame des leevens”. In de tweede plaats kan de overheid invloed uitoefenen op
rust en veiligheid en in de derde plaats op vrijheid.85 De overvloed aan noodzakelij-
ke en aangename goederen kan verkregen worden uit landbouw, handwerken, han-
del en ‘konsten en weetenschappen’, zaken waarover de Borger met enige regelmaat
schrijft.86Voor de Borger is het overigens “eene uitgemaakte zaak, dat het groote ein-
de van alle borgerlyke maatschappyen is de bevordering van het geluk der volken.”87

In zijn Redevoering over ’t regt gebruik der geluksgoederen geeft ook Bernardus Nieu-
hoff een praktische draai aan het denken over maatschappelijk geluk.Alvorens dat te
doen schetst hij de gevaren die Nederland bedreigen. Die hangen volgens Nieuhoff
samen met de toegenomen weelde.Op zichzelf is weelde niet slecht,maar men moet
zich er niet al te erg aan overgeven, anders willen, zo meent hij, de mensen niet meer
trouwen, moeders hun kinderen niet meer zogen en vaders hun kinderen niet meer
zelf opvoeden. Dan verdwijnen de eerbied en liefde die kinderen voor hun ouders
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horen te hebben, gaat de vrijheidsliefde verloren en komt er tirannie voor in de
plaats. Wat dat betreft kan Nederland wat leren van de ondergang van het oude
Rome, die immers het gevolg was van te overvloedige weelde. Nieuhoff presenteert
vervolgens de beoefening van de ‘Oeconomie of huishoudingkunde’ als middel om
de gevaren die de Republiek bedreigen te keren. De ‘Oeconomie’ heeft, zo meent
Nieuhoff, een heilzame invloed op het maatschappelijk geluk. De ‘Oeconomie’ is bij
uitstek bevorderlijk voor handel, landbouw,handwerken,kunsten, zuinigheid,matig-
heid, liefde voor het vaderland, naarstigheid, vrijheid, opvoeding, ja zelfs de gods-
dienst.Volgens Nieuhoff zijn dit “de regte grondslaagen van een bestendig geluk, en
deeze alle heeft de waare kunst van ’t genieten op ’t oog; dus doende zal Nederland,
daar het zyn tegenwoordig geluk met blydschap geniet, voor zyn toekomende heil-
staat nadrukkelyk zorge draagen.”88

Voor zowel de Borger als voor Nieuhoff vormde het (dreigende) verval van de Re-
publiek een reden om zich met praktische oplossingen bezig te houden en op die
manier mee te werken aan de vermeerdering van maatschappelijk geluk. Dat is ook
het geval voor het door de predikant Bernardus Bosch, de arts M. Nieuwenhuyzen
en de schrijfster Petronella Moens geredigeerde tijdschrift De Menschenvriend, dat
vanaf 1787 verscheen. Het verval was sinds 1780 verergerd door de desastreus verlo-
pen Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) en de politieke woelingen, die juist in 1787
hun hoogtepunt zouden bereiken met de patriotse revolutie en de orangistische con-
tra-revolutie. In de inleiding verbinden de redacteuren van de Menschenvriend de
noodzaak van alweer een nieuw weekblad nadrukkelijk met die benarde tijdsom-
standigheden. Volgens hun is iedereen in de Republiek verdeeld: echtgenoten,
ouders, kinderen, broers en zussen. Het volk van Nederland hebben zij leren kennen
“als een volk, waar onder de meesten aan allerlei ondeugden en verregaande god-
loosheden, waren overgegeven.”89 Daarom hebben zij de pen opgenomen, in de
hoop “een bedorven natie te verbeteren, deugden en ondeugden in haare waare ge-
daante voor te stellen; om de eersten te kiezen, en de laatsten te vermijden.”90 De
oorzaak van het algemene zedelijke verval is volgens de redacteuren van de Men-
schenvriend gelegen in slechte opvoeding en slecht onderwijs.Met hun tijdschrift ho-
pen de redacteuren een bijdrage te leveren aan verbeteringen.

Nog nadrukkelijker komt de praktische benadering van het maatschappelijke ge-
luk tot uiting in het door de predikant Jan Konijnenburg geredigeerde tijdschrift Bij-
dragen tot het menschelijk geluk, dat eind jaren tachtig op de markt verschijnt. De toege-
paste benadering blijkt al meteen uit de vier rubrieken waarin het tijdschrift is opge-
deeld: opvoeding, huiselijk geluk, maatschappelijke welvaart en ‘menschkunde’.Tege-
lijkertijd suggereert de redacteur in de inleiding dat er ook kritiek is op dit streven
naar maatschappelijke verbetering. De sceptische ‘Palaiophilus’ schrijft in een inge-
zonden brief dat hij niet gelooft in “die beter inrichtingen, door welke, zo als Gij zegt,
het geluk in de Maatschappij zou konnen bevorderd worden!”91 De redacteur van de Bijdra-
gen tot het menschelijk geluk gelooft daar wel in:“Wy gelooven, dat het algemeen maat-
schappelijk geluk gelegen is, in de juiste evenreedige werking der krachten van ieder
afzonderlijk Lid der maatschappij tot het algemeen”.92 Volgens hem kan er “veel, zeer

180 Vernieuwingen

07038_h07  27-08-2007  15:25  Pagina 180



veel, in de Maatschappij (...) beschaafd en verbeterd worden, zo dra de afzonderlijke
Leden slechts kundig genoeg [zijn], om de gebreken te zien, zo dra zij genegen zijn,
om ze te helpen weg nemen.”93 Hij ziet zijn missie kennelijk als een logisch gevolg
van achttiende-eeuwse ontwikkelingen, want hij merkt over de titel van zijn nieuwe
tijdschrift op dat deze aan het einde van de achttiende eeuw “niet kwaalijk (...) ge-
koozen (is)”.Het is volgens de redacteur de vraag “of de trap van maatschappelijke ge-
lukzaligheid in de daad niet veel hooger zou konnen zijn, dan hij thands is”.94 Voor 
het herstel van de verdwenen standvastigheid draagt het nieuwe tijdschrift morele op-
lossingen aan, vooral een terugkeer naar de beginselen van onze voorouders.95

De interesse in praktische bijdragen aan het maatschappelijke geluk kreeg in het laat-
ste decennium van de achttiende eeuw ook gestalte in diverse redevoeringen en prijs-
vraagverhandelingen,geschreven door leden van de in 1784 opgerichte Maatschappij tot
Nut van ’t Algemeen. Het gaat dan om verhandelingen als Redevoering over de verpligting
van den mensch, om,door nuttig werkzaam voor het algemeen te zijn,zijn eigen geluk, en dat zij-
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ner medemenschen te bevorderen (1791) van Barent Zur-Mühlen,Redevoering (...) ten betooge,
dat hij, die het geluk van anderen bevordert, tevens ook het zijne vermeerdert (1792) van Joachim
Fredrik Muller, Verhandeling over den invloed (...) der naarstigheid (1796) van Wiltetus Jel-
gersma en de vrijwel gelijkgetitelde verhandeling van Johannes van Laar.Behalve dat in
de twee laatstgenoemde verhandelingen de naarstigheid wordt aanbevolen,geven beide
auteurs ook praktische aanwijzingen hoe men het maatschappelijke geluk zou kunnen
verbeteren. Hulpmiddelen daartoe liggen volgens Jelgersma op het gebied van wetge-
ving,opvoeding en onderwijs.Maar ook voor openbare feesten,‘verlustigingen’en ‘ware
verlichting’ ziet hij een rol weggelegd.96 Van Laar noemt eveneens opvoeding en 
onderwijs.Bovendien pleit hij voor de oprichting van ‘Industrie-schoolen’waar jongens
én meisjes uit de lagere klassen een vak kunnen leren.97

Van praktische naar politieke toepassingen was vervolgens nog maar een kleine
stap.Toch kon dit pas gebeuren nadat de Franse inval in januari 1795 een einde had
gemaakt aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en deze vervangen was
door de Bataafse Republiek.

* * *

Toen Pichegru in januari 1795 met zijn legers de bevroren rivieren van de Repu-
bliek overstak, legde hij onbedoeld de basis onder de politieke toepassing van het
maatschappelijke geluksdenken. De Franse inval en de instelling van de Bataafse Re-
publiek creëerden de externe voorwaarden om de denkbeelden over maatschappe-
lijk geluk daadwerkelijk om te zetten in wetgeving en beleid. In de Nationale Ver-
gadering, het vertegenwoordigend lichaam van de Bataafse Republiek, debatteerden
de afgevaardigden in 1796-1797 over de vraag of het streven naar geluk een plaats
moest krijgen in de grondwet van de nieuwe republiek.98

We hebben gezien dat in de loop van de achttiende eeuw het besef was doorge-
drongen dat het individu niet alleen moet bijdragen aan het geluk van de maat-
schappij maar ook dat de maatschappij verantwoordelijkheid draagt voor het geluk
van haar individuele leden.99 Dat besef komt duidelijk tot uiting in het voorstel dat
in 1796 in de grondwetscommissie werd gedaan voor het tweede artikel van de be-
oogde grondwet.Dat conceptartikel luidt:“Het oogmerk,waar toe de menschen zich
in eene maatschappij vereenigen, is de verzekering van het behoud en ongestoord
genot dier aangeboren en evengelijke rechten en de bevoordering van elkanders ge-
luk.”100 Tijdens de behandeling van dit artikel in de Nationale Vergadering merkte
Pieter Vreede op “dat de bevordering van ons eigen geluk bij de meesten, zo niet alle
menschen, den voorrang had, in plaats van de bevordering van elkanders geluk.”101 Met
die opmerking illustreerde Vreede de spanning die er bestaat tussen het streven naar
individueel geluk en het streven naar maatschappelijk geluk. Het optimisme van hen
die betoogden dat men door de bevordering van het eigen geluk ook andermans ge-
luk bevorderde, deelde Vreede duidelijk niet.

Verschillende personen die een rol spelen in de discussies rond de nieuwe grond-
wet kwamen we eerder tegen als auteur van geluksverhandelingen.Zij vormen als het

182 Vernieuwingen

07038_h07  27-08-2007  15:25  Pagina 182



ware een persoonlijke verbinding tussen het denken over geluk en de praktische en
politieke toepassingen ervan tegen het einde van de achttiende eeuw. Jacob Hendrik
Floh – die we nog kennen als schrijver van de Verhandeling over het onwrikbaar verband
dat er is tusschen deugd en het waarachtige geluk uit 1793 – merkte op dat het belangrijk-
ste doel van de maatschappij is “een beter genot des levens.” Onderwijs, kunsten en
wetenschappen moeten volgens hem in de bevordering van dat genot een plaats krij-
gen. Ook Bernardus Nieuhoff, ons bekend als auteur van de Redevoering over ’t regt ge-
bruik der geluksgoederen uit 1780, toonde zich een fervent voorstander van het opne-
men van het geluksstreven in de grondwet van de Bataafse Republiek. Nieuhoff was
van mening dat de constitutie niet alleen zorg moest dragen voor de veiligheid van de
burgers “maar ook om dezelve zo veel mogelijk gelukkig te maaken.”102 Voor hem 
waren grondwet en volksgeluk “schier ’t zelfde”.103 Het was voor hem ook zonneklaar
dat de maatschappij tot doel heeft de mensen gelukkig te maken. In de zitting van de
Nationale Vergadering van 25 januari 1797 hield hij zijn gehoor voor: “De Mensch
wordt Lid der Maatschappy, en wordt Burger, om zich, als Mensch, gelukkig te ma-
ken”.104 In de Nationale Vergadering droeg Nieuhoff ook praktische middelen aan
om dat maatschappelijke geluk te bevorderen. Zo pleitte hij in de zitting van zaterdag
28 januari 1797 voor het stimuleren van de oprichting van fabrieken.Deze waren vol-
gens hem een bron van geluk en een middel tegen volksbederf.105

Uiteindelijk werd wat het hoogtepunt van het geluksdenken had kunnen worden
(namelijk opname van het geluksideaal in de grondwet) een beetje een teleurstelling.
De meningen over het beoogde tweede artikel van de grondwet bleken namelijk nog-
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al verdeeld te zijn en die verdeeldheid spitste zich juist toe op het begrip geluk. Zo
vond afgevaardigde Hahn dat “het woord “geluk” eene te wijde, te onbepaalde bete-
kenis heeft.” Men diende aan te geven waaruit dat geluk bestaat, meende hij.“In de
beveiliging namelijk en bescherming van lijf, leven, eer en goed.”106 Ook afgevaar-
digde Bosch vond het woord geluk te algemeen. Afgevaardigde Schimmelpenninck
stelde daarop een wijziging van de formulering voor.Conform zijn voorstel werd het
tweede artikel uiteindelijk als volgt geformuleerd:“Het voornaam oogmerk der Be-
schaafde Maatschappy, is de verzekering en beveiliging van Gelykheid,Vryheid, Persoon
en Eigendom.”107 Zo leidde de ook in veel geluksverhandelingen opgemerkte vaagheid
van het begrip geluk er uiteindelijk toe dat het streven naar geluk geen plaats kreeg
in de constitutie van de Bataafse Republiek. In 1776 was dat streven wel doorgedron-
gen in de Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten en in 1791 kreeg het
een plaats in het eerste artikel van de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. In
1797 was men in de Bataafse Republiek, wellicht mede onder invloed van de Kanti-
aanse filosofie, wat kritischer komen te staan tegenover het geluksdenken.

* * *

In de eerste decennia van de negentiende eeuw kunnen we desondanks een opmerke-
lijke continuïteit waarnemen in het denken over maatschappelijk geluk. Dat de span-
ning tussen individueel en maatschappelijk geluk geenszins was opgelost door ze sim-
pelweg aan elkaar gelijk te stellen, blijkt uit het feit dat de prioriteit van verschillende
schrijvers over maatschappelijk geluk heen en weer bleef bewegen tussen beide.De op-
lossingen die zij in de eerste decennia van de negentiende eeuw voor die spanning aan-
droegen, bleven bovendien een sterk achttiende-eeuws karakter houden. Schrijvers als
Maurits Cornelis van Hall en Pieter Barnouw bijvoorbeeld hielden, evenals velen voor
hen,vol dat er geen wezenlijke tegenstelling is tussen individueel en maatschappelijk ge-
luk. Eerstgenoemde meende op 11 augustus 1812 in een vergadering van het Nut dat
een wel-ingericht,werkzaam leven niet alleen bevorderlijk is voor het geluk van volken
en staten,maar ook voor dat van de individuele mens. Pieter Barnouw vertelde zijn le-
zers in 1822:“Bevorder uw eigen waar geluk, en gij zult het heil der maatschappij vol-
maken.”108 Nicolaas Swart (1779-1843) daarentegen gaf de voorkeur aan het maat-
schappelijk geluk. Het ware belang van de mens ligt volgens hem niet in eigenbelang,
maar in het belang van de maatschappij, van het ‘menschdom’.109 Ook Christiaan Hen-
drik Clemens,om met hem te eindigen, legde in 1835 de nadruk op maatschappelijk ge-
luk. Het is dan ook “de bevordering van Nêerlands heil, het geluk des Vaderlands” dat
hij met zijn verhandeling beoogt.110 “Vervult uwe maatschappelijke pligten”, spoort hij
zijn lezers aan,“zo blijft uwe ziel vrij, en vergroot oneindig uw geluk op aarde”.111

Hoe ingewikkeld de verhouding tussen persoonlijk en maatschappelijk geluk ligt,
blijkt ook uit het feit dat auteurs na 1780 niet alleen meer aandacht kregen voor
maatschappelijk geluk, maar tegelijkertijd ook voor persoonlijke aspecten van geluk,
zoals liefde, vriendschap en huiselijkheid. Op dit schijnbaar paradoxale gegeven zal
ik in het volgende hoofdstuk ingaan.
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Hoofdstuk 8

Persoonlijk geluk

De mensch heeft (wie kan het logenen?) een’ onleschbaaren dorst naar geluk, dat is, naar het gene hij,
voor zijn individu (niet wat een ander) voor geluk houdt.

Johannes Kinker,‘Aan B. Nieuhoff ’1

De grotere interesse die auteurs vanaf 1780 begonnen te krijgen voor persoonlijke
geluksaspecten als de behoefte aan menselijk contact, vriendschap, liefde,huwelijk en
huiselijkheid vormde de keerzijde van de in het vorige hoofdstuk besproken aan-
dacht voor maatschappelijk geluk. Op het eerste gezicht lijkt die gelijktijdige aan-
dacht voor maatschappelijk en persoonlijk geluk enigszins paradoxaal. Dat is echter
maar schijn, want het gaat hier in feite om twee kanten van dezelfde medaille. Hoe-
wel er in de hele hier onderzochte periode een zekere spanning bestond tussen het
streven naar persoonlijk en maatschappelijk geluk, was het voor de meeste achttien-
de-eeuwers ook duidelijk dat er voor de individuele mens geen geluk mogelijk is
zonder de maatschappij. Buiten de maatschappij is de mens niet in staat zijn leven te
behouden en kan hij niet tot geluk komen.2 Het begrip maatschappij kreeg zijn mo-
derne betekenis niet in oppositie met individualiteit, maar juist als de essentiële ex-
pressie ervan.“Society and the individual are not, in historical terms, fundamentally
opposed”,merkt Keith Baker terecht op.3 Als we het hebben over maatschappij als het
collectieve menselijke bestaan dan hebben we het volgens hem over een associatie
van individuen.4 Kortom, de samenleving als geheel creëert de voorwaarden voor
persoonlijk geluk. Pas op het moment dat de maatschappij meer institutionele ze-
kerheden kan bieden (ik denk bijvoorbeeld aan zaken als levensverzekeringen, een
betere gezondheidszorg en toenemende hygiëne en veiligheid), is het voor het indi-
vidu mogelijk zich te ontplooien tot een persoonlijk gelukkig mens.5 De meeste van
die zekerheden kwamen pas na 1800 tot stand.

Deze nadruk op persoonlijk geluk betekende een belangrijke verandering in het
geluksdenken en legde de basis voor moderne denkbeelden over geluk. Die moder-
ne denkbeelden zijn eveneens gericht op persoonlijke geluksaspecten, zoals bijvoor-
beeld zelfontplooiing, het hebben van interessant werk, vriendschap en liefde.6 Bin-
nen het genre van de geluksverhandeling vond deze ontwikkeling aan het begin van
de negentiende eeuw plaats.Toen kregen de persoonlijke aspecten van geluk afzon-
derlijke hoofdstukken toebedeeld in verhandelingen als ’s Menschen geluk op deeze
waereld (1801) van Hylke Hanekuyk, Bijdragen tot de kunst om gelukkig te leven (1804)
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van Friedrich Köppen,De kunst om gelukkig te leven (1835) van Ph. Carl Hartmann en
Handleiding om op aarde gelukkig te leven (1835) van Christiaan Hendrik Clemens.Ook
het belang dat deze schrijvers hechtten aan zaken als gezondheid en rijkdom was
groter dan bij hun voorgangers. Deze opvallende verandering in geluksverhandelin-
gen was voorafgegaan door een vanaf 1750 toenemende aandacht voor persoonlijke
geluksaspecten in publicaties als algemeen-culturele tijdschriften, spectators, mens-
kundige verhandelingen, tijdschriftartikelen, opvoedkundige verhandelingen en ge-
nootschapsverhandelingen.

Dat er in geluksverhandelingen vanaf 1800 en in andere publicaties vanaf 1750 een
grotere aandacht voor persoonlijke aspecten van geluk begon te ontstaan, wil uiter-
aard niet zeggen dat deze aspecten daarvoor in het leven van achttiende-eeuwers
geen rol speelden. Integendeel zelfs.Verschillende bronnen laten zien dat ook eerder
mannen en vrouwen hun geluk verbonden met de behoefte aan menselijk contact,
met vriendschap, liefde, huwelijk en het krijgen van kinderen. Er bestond echter tot
ongeveer 1780 een tamelijk groot verschil tussen de opvattingen die auteurs in het
openbaar over het geluk verkondigden – en waarin zij geluk meestal verbonden met
tamelijk abstracte begrippen als deugd en volmaaktheid – en de meningen die de
schrijvers van bijvoorbeeld dagboeken daarover privé opschreven. Ook ‘zelfhulp-
boeken’ vormen een aanwijzing dat voor veel achttiende-eeuwers dergelijke per-
soonlijke aspecten van geluk van belang waren.Vanaf 1780 vielen de openbare en
privémeningen over geluk vaker samen. Op het waarom van die ontwikkeling zal ik
in de loop van dit hoofdstuk nog terugkomen.

Allereerst zal de aandacht zich in dit hoofdstuk richten op de ontwikkeling van
het denken over persoonlijke geluksaspecten tussen 1650 en 1750. Daarna zal ik in-
gaan op de drie decennia tussen 1750 en 1780, toen die persoonlijke geluksaspecten
in een grote verscheidenheid aan bronnen begonnen op te duiken.Vervolgens be-
spreek ik de periode 1780-1800, waarin de aandacht voor persoonlijke aspecten van
geluk verder toenam en we een convergentie kunnen waarnemen tussen de open-
bare en de privéopvattingen over geluk.Ten slotte komt de periode 1800-1835 aan
de orde.

* * *

Tot 1750 lag de nadruk binnen het geluksdenken op het individuele geluk van de
mens. Maar schrijvers vulden dat individuele geluk toen nauwelijks persoonlijk in.
Gedurende de achttiende eeuw vond tegelijkertijd een ontwikkeling plaats van in-
dividueel naar maatschappelijk geluk en van onpersoonlijk geluk naar persoonlijk
geluk.Voor een goed begrip van deze gelijktijdige ontwikkelingen is het nodig eerst
duidelijk te maken wat ik onder begrippen als individueel geluk, onpersoonlijk geluk en
persoonlijk geluk versta.7 Met individueel geluk bedoel ik simpelweg het geluk van het
individu los van enige nadere invulling. Onpersoonlijk geluk is een individueel geluk
dat verbonden wordt met abstracte begrippen als volmaaktheid en deugd.Onder per-
soonlijk geluk versta ik de nadere invulling van het individuele geluk met persoonlij-
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ke geluksaspecten als vriendschap, liefde, huwelijk en huiselijkheid. Ook gezondheid
en rijkdom reken ik tot die persoonlijke geluksaspecten.Tezamen met de eerder ge-
noemde aspecten vormen gezondheid en rijkdom een common-sense-achtig geluks-
concept,dat mijns inziens aan de basis staat van hedendaagse geluksopvattingen.Men
zou de ontwikkeling naar een meer persoonlijk geluksconcept, in navolging van
Darrin McMahon, kunnen omschrijven als een ontwikkeling van een geluk dat
vooral is verbonden met goed doen naar een geluk dat is verbonden met zich goed voe-
len.8

In vroege verhandelingen als die van Claude Ameline en Richard Lucas speelden
persoonlijke geluksaspecten niet of nauwelijks een rol. Voor uitlatingen daarover
moeten we onze aandacht richten op andere bronnen, zoals huwelijksverhandelin-
gen, dagboeken, literaire werken, praktische ‘zelfhulpboeken’, levenskunsten, eti-
quette-boeken, pedagogische tractaten en verhandelingen over gezondheid, vriend-
schap en rijkdom.

Auteurs van huwelijksverhandelingen verbonden de huwelijkse staat al veel eer-
der met aards geluk. Zo kunnen lezers in de Republiek al in 1601 bij Jean de Mar-
conville (1540-1580) lezen: “Want gheen meerder geluck/ dan tghene dat coemt
door tvreedsaem ende gherust houwelick/ waer in gheheelick gheleegen is de vol-
comen vreucht ende genoechte die een mensche mocht wenschen oft begheeren op
deser werelt.” 9

Ook dagboekschrijvers verbonden hun geluk met bijvoorbeeld de behoefte aan
menselijk contact, vriendschap en gezondheid.Tot 1750 gebeurde dat overigens wei-
nig expliciet.Meestal bevatten dagboeken in die periode slechts een opsomming van
gebeurtenissen en waren nauwelijks reflexief van karakter. De behoefte het eigen le-
ven te beschrijven begon eigenlijk pas na 1750 te ontstaan. Echte journals intimes,
waarin de dagboekauteurs openhartig hun eigen gevoelsleven beschrijven, treffen we
pas tegen het einde van de achttiende eeuw aan. De toenemende behoefte aan zelf-
reflectie in de tweede helft van de achttiende eeuw hing, naar historici aannemen,
onder andere samen met de zich sterker manifesterende middenklasse, waaruit ook
de meeste auteurs van egodocumenten afkomstig waren.10

Vanwege het geringe reflexieve karakter van de vroege dagboeken,moeten we het
belang dat dagboekschrijvers aan bepaalde zaken hechtten indirect afleiden uit de
onderwerpskeuze. Van die onderwerpskeuze maakten de behoefte aan menselijk
contact, vriendschap en gezondheid nadrukkelijk deel uit.Zo doet de Groninger gil-
deleider Gerard Udinck (ca. 1605-1665) in zijn tijdens zijn ballingschap bijgehouden
dagboek regelmatig verslag van zaken als de ontvangst van brieven, maaltijden en
ontmoetingen. In februari 1663 bijvoorbeeld,maakt Udinck melding van het bezoek
dat ene Christoffel Eversbag en zijn vrouw op vrijdag 13 februari aan hem brengen
en verhaalt hij hoe zij “des namiddags van 2 tot 4 uhr [hadden] sitten praeten undt
daerna afscheit genoomen.”11 Op 13 maart stuurt dokter Kesternick zijn dienstbode
erop uit om Udinck en zijn vrouw bij hem thuis uit te nodigen. Over hun bezoek
aan de dokter schrijft Udinck: “Ende uns eerlijck onthaelt mett wijn, bier en ban-
quet en discoursen tot die klock halff sööven uhren savents.” Hoe gelukkig Udinck
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met dergelijke contacten is, blijkt uit het vervolg van deze dagboekaantekening:
“Voer bovengenoomde eehr ick ofte de mijne sijn E.[dele] tot allen tijden alle
danckbarheit schuldig sijn.”12 Behalve aan maaltijden en ontmoetingen besteedt 
Udinck ruim aandacht aan zaken als vriendschap en gezondheid. Zo bedankt hij in
een brief van 21 april 1665 zijn nicht Fölckers voor bewezen vriendschap.13 In een
eerdere brief omschrijft Udinck gezondheid als de “groettsten schadt die wij men-
schen hijr op aarden konnen besitten.”14 Udinck ziet gezondheid als een geschenk
van God. In een brief van 27 januari 1665 schrijft hij:“Naar vriendelijke grotenis van
mij ende mijn l. huysfrouw dient deesen als datt wij, Godt sy gedancktt noch sijn in
guude gesundtheit.”

Die persoonlijke geluksaspecten komen ook aan de orde in een voorlichtingsboek
als Venus minsieke gasthuis. Dit vele malen herdrukte werk is een vertaling van Tableau
de l’amour van de Franse arts Nicolas Venette en zou gedurende de hele achttiende
eeuw een standaardwerk over seksuele voorlichting blijven.15 Venus minsieke gasthuis
verbindt aards geluk nadrukkelijk met huwelijk, liefde en seksualiteit.Venette houdt
in dit boek een ware lofzang op het huwelijk: “Maer ik kan seggen, dat ‘er geen 
staet in het leven gevonden word, die heerlijker is als het Houwelijk; dewyl die ge-
legenheit verschaft om onophoudelijke geschenken te doen aen de Kerk en aen den
staet.”16 Volgens Venette is er geen groter vermaak dan de liefde:“het verheugt in een
oogenblik ons geheel lichaem, en verrukt gants onse ziel in blydschap.”17 De licha-
melijke liefde is volgens Venette de krachtigste en grootste wellust die de mens be-
zit:“ons lichaem en onze ziel smelt in vreugden, om soo te seggen, wanneer wy ons
selven eeuwigduurende maken”.18 Venette meent dat mannen en vrouwen evenveel
van seks genieten:“De Man en de Vrouw smaken beide ongemeene weelden, wan-
neer sy malkander omhelsen; en ik sou moeiten hebben om te seggen; wie van haer
de meeste geniet.”19

Tot 1730 treffen we die persoonlijke apecten verder aan in pedagogische tractaten,
in verhandelingen over gezondheid en rijkdom, in levenskunsten en etiquetteboe-
ken. Zo verbindt John Locke geluk in zijn Verhandeling over de opvoeding der kinderen,
in navolging van Juvenalis, met gezondheid:“Een gezonde Ziel in een gezond Lichaam
te bezitten, is een korte, doch volkomen beschryving van een gelukzalige staat hier op
de Weerelt.”20 Het belang dat ook vroege achttiende-eeuwers aan gezondheid hecht-
ten, blijkt verder uit de verschijning van verhandelingen als Raadgeeving en verzekerde
middelen om zeer gemaklyk honderd en meer jaaren in een volkomen goede gezondheyd te kon-
nen leeven uit 1704 (over het bijna honderd jaar lange leven van de vijftiende-eeuw-
se Venetiaanse edelman Louis Cornaro), of Wegh ter gezontheit van Jan Jacob Brouwer
uit 1715, of Eene proeve om gezond en lang te leeven van de Engelse arts George Chey-
ne (1671-1743) uit 1727. Een verhandeling als Konst om geldt te winnen van Johann
Balthasar Schuppius (1610-1661), dat in 1716 in een vertaling vanuit het Duits ver-
scheen, verbindt geluk ongegeneerd met rijkdom. Volgens Schuppius “(zyn) de
Schatten en Rykdommen deser Weereld, altoos ’t voornaamste doelwit (...) geweest
van Alle Menschen”.21 Andere verhandelingen, zoals Kunst der verkering met de wae-
reldt van François de Callières en Het groot ceremonie-boek der beschaafde zeeden van Jan
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Willem Claus van Laar verbinden het geluk nadrukkelijk met de behoefte aan men-
selijk contact.22

Dat zeventiende- en vroeg achttiende-eeuwse auteurs al aandacht besteedden aan
verschillende persoonlijke aspecten van geluk, wil uiteraard niet zeggen dat er geen
ontwikkeling valt waar te nemen in de houding ten opzichte van persoonlijk geluk.
Zo heeft de historicus Luuc Kooijmans geconstateerd dat vriendschap die op eer-
lijkheid en openhartigheid is gebaseerd, in de loop van de achttiende eeuw een ide-
aal werd dat auteurs afzetten tegen de als onwaarachtig ervaren vriendschap die
slechts op beleefdheid rust.23 Volgens Kooijmans ontstond er pas ruimte voor een
‘moderne’ opvatting over vriendschap toen “institutionele zekerheden de plaats in-
namen van persoonlijke.”24 Ook de waarde die men aan vriendschap als persoonlijk
geluksaspect begon toe te kennen, nam vooral in de tweede helft van de achttiende
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eeuw sterk toe. Een zeventiende-eeuwse remonstrantse predikant als Kaspar Brandt
(1653-1696) kon het hebben van een ‘menigte vrienden’ nog tot de uiterlijke goede-
ren rekenen, die volgens hem geen geluk brachten.25 De zeventiende-eeuwer Ri-
chard Allestree tilde niet al te zwaar aan het door de dood verliezen van vrienden:
“Hy die een Vrient door de doot verliest, heeft ‘er meest noch vele in het leven; of
zo hyze niet heeft, dan verwekt Godt niet zelden andere in hun plaats.”26 De waar-
dering voor een aspect als gezondheid lijkt aanvankelijk evenmin al te groot te zijn.
Zo rekent Claude Ameline in zijn L’Art de vivre heureux de gezondheid tot de goe-
deren die niet van onszelf afhangen.27 Kaspar Brandt stelt gezondheid op één lijn met
zaken als rijkdom,macht en wellust.Zaken dus die men ieder ogenblik door de dood
kan verliezen en die volgens Brandt niet wezenlijk tot het geluk behoren.28

Vanaf 1730 nam de waardering voor de verschillende persoonlijke gelukaspecten
toe.Vooral de spectators, die vanaf toen in grotere getale verschenen, vormden een
belangrijk vehikel voor die positievere opvattingen. De aandacht voor persoonlijke
aspecten vormde de keerzijde van de aandacht voor maatschappelijke geluksaspecten
en, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, kwam vanaf de jaren dertig ook
de waardering voor de natuurlijke sociabiliteit van de mens in de belangstelling te
staan. Sociabiliteit vormde zowel de basis voor maatschappelijk als voor persoonlijk
geluk.

Specifieke sociabiliteitsvormen als vriendschap en huwelijk werden vanaf 1730
eveneens populair. Zo konden lezers in de Republiek in 1730 de lofzang lezen die
Richard Steele vroeg in de achttiende eeuw in zijn Spectator, of verrezene Socrates voor
de vriendschap had gehouden:“Maar nooit”, zo schrijft Steele,“geniet de geest des
menschen zulk een aangename uitspanning, als in het gesprek van een’ welmenen-
den hartsvriend. Geen geluk is ‘er, dat het halen kan by het genot van een’ vriend,
die deugdlievend,vroom en bescheiden is.”29 In zijn lofzang op de vriendschap stond
Steele niet alleen. Zo verscheen op 6 maart 1733 in het door Justus van Effen gere-
digeerde tijdschrift De Hollandsche Spectator een heuze ‘Lof der Vriendschap’.De ano-
niem blijvende jonge dichter pleit in dit gedicht voor een vriendschap waarin eer-
zucht en belang geen rol spelen.Ware vriendschap is zonder belang en de jonge dich-
ter waardeert die hoger dan gezondheid, heerszucht en wellust.30 Met die geïdeali-
seerde visie op vriendschap meent de anonieme dichter overigens in te gaan tegen
de werkelijkheid van zijn tijd die hij aanduidt als ‘dees lafhartige eeuw’, waarin alles
alleen maar om nut en gewin draait.31

Dat ook het huwelijksgeluk zich vanaf omstreeks 1730 in een hernieuwde en toe-
nemende aandacht mocht verheugen, valt op te maken uit de herdrukken van ze-
ventiende-eeuwse verhandelingen die toen verschenen als Lusthof des huwelyks en
Verhandeling van de voortreffelykheid des huwelyks.32 Daarnaast besteedden spectators als
De Guardian of de Britsche zedenmeester, De Examinator, De Spectator, of verrezene Socra-
tes en De Schertser veel aandacht aan dit onderwerp. De spectatoriale vertogen reik-
ten hun lezers middelen aan om het huwelijk gelukkig te maken. Zo wijst de Spec-
tator er in vertoog 51 op dat rijkdom weliswaar geen noodzakelijke voorwaarde is
voor huwelijksgeluk, maar dat je wel vrij van gebrek moet zijn. Naast de door de ze-
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ventiende-eeuwse Chaussé genoemde gelijkheid van aard moeten echtelieden vol-
gens de Spectator enige ontwikkeling hebben. Met een zot is een goed huwelijk niet
mogelijk.Verder moet je ervoor zorgen ook na de huwelijkssluiting beleefd en voor-
komend te blijven.33 Een vertoog in De boekzaal der heeren omschrijft het huwelijk
“als een Staat, die bequaam is tot het hoogste menschelyk geluk”.34 De secretary van
Apollo en Minerva verbindt huwelijk en geluk eveneens stevig met elkaar. In 1740 ver-
kondigde dit tijdschrift de mening dat “[m]eest alle Menschen erkennen dat het ver-
maak of elenden van ons leeven, voor het grootste deel afhangen, van het gevaarlyk
ogenblik wanneer twee persoonen zich in den Huwelyken staat vereenigen”.35

Ook begonnen spectators meer belang te hechten aan een geluksaspect als ge-
zondheid. Een vertoog in De Guardian of de Britsche zedenmeester koppelt het belang
van gezondheid aan een afwijzende houding ten opzichte van het stoïcisme:“Hoe
wezendlyk de gezondheit tot het Geluk behoort, blijkt uit het zeggen van eenen
Stoïcyn, dien eene vlage van nierenwee deedt uitroepen: Zeno gy hebt valsch gesproken
toen gy my onderweest dat de pyn geene quaal was.”36 In 1737 kon men in De boekzaal der
heeren lezen:“Wy behoorden ons te verblyden dat wy leeven, en gezont zyn”.37 Ook
een filosoof als Christiaan Wolff vond gezondheid belangrijk en integreerde het in
zijn theorie van volmaaktheid.Volgens Wolff laat geluk zich alleen bevorderen door
“[v]olmaaktheid van onze Ziel en ons lichaam.”38 Volmaaktheid van lichaam is wat
we gewoonlijk gezondheid noemen.Voor Wolff behoort de zorg voor de gezondheid
tot de plichten.We moeten het leven volgens hem zo lang mogelijk onderhouden en
alles vermijden dat het kan verkorten.39 Zelfs een veelal verguisd geluksaspect als
rijkdom kon zich vanaf de jaren dertig een enkele keer in een meer positieve waar-
dering verheugen. In de Hollandsche spectator zette Justus van Effen zich in 1733 af te-
gen de “malle en kwalyk zo genaamde Philosophen” die uitvaren tegen het geld.40

* * *

Vanaf 1750 nam de interesse in en de waardering van die persoonlijke geluksaspec-
ten gestaag toe om na 1780 de aandacht van steeds meer auteurs te trekken. Deze
ontwikkeling hing, zoals hiervoor al even is opgemerkt, nauw samen met de toege-
nomen belangstelling voor de maatschappelijke aspecten van geluk. Bovendien wa-
ren dezelfde krachten die de aandacht voor maatschappelijke geluksaspecten veroor-
zaakten ook verantwoordelijk voor de groeiende interesse in de persoonlijke aspec-
ten ervan. De aandacht voor het begrip burgermaatschappij, het belang dat aan die
burgermaatschappij los van de staat werd gehecht en het daarmee nauw samenhan-
gende ontstaan van een beschaafd en ontwikkeld publiek, dat afkomstig was uit het
maatschappelijke middenveld; het zijn dezelfde factoren die een stimulans vormden
achter de interesse voor zowel maatschappelijk als persoonlijk geluk.

Daarnaast hing de aandacht voor persoonlijke geluksaspecten samen met de be-
langstelling voor het ik, die we vanaf ongeveer het midden van de achttiende eeuw
kunnen waarnemen.Voor het eerst werd het ik een onderwerp van reflectie.We roe-
pen in herinnering dat Formey zich in zijn Systesme du vrai bonheur (1751) als eerste
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van de hier bestudeerde auteurs expliciet afvroeg waarom hij eigenlijk bestond: “Il
est bien tems”, zo schreef hij,“que je m’instruise une fois, pourquoi j’existe, & quel
est l’usage le plus raisonnable que je puisse faire de mon existence.”41 Een vertoog
dat in 1753 in De Berlynsche wysgeer verscheen, stelt de kwestie van het ik nog expli-
cieter:“waar kom ik van daan? wat ben ik? waar ga ik naar toe?” zo vraagt de ano-
nieme auteur zich af.42 Ook voor P.L. Statius Muller was het ik in 1765 een onder-
werp van reflectie. In zijn verhandeling Veel hoofden, veel zinnen schrijft hij:

Ik zag, dat terwyl een iegelyk Mensch zyne eige Bestaanlykheid en zyn Ik of zelfsheid bezit,
het nu reeds onmogelyk ware, twee Perzoonen in de Wereld van volkoome Overeenkomst
te ontmoeten, want het geene, waar door iemand het zelfs en geen ander is, hangt van een
schakel Omstandigheden en Gebeurtenissen af, die onmogelyk tweemaal gelyk gebeuren of
nevens elkander bestaan kunnen.43

Door die toenemende aandacht voor het ik zagen auteurs geluk vanaf de jaren zes-
tig steeds vaker als iets dat voor iedereen iets anders is. Zoals we in het vorige hoofd-
stuk al gezien hebben,meende Statius Muller dat “het geene men geluk noemt, slegts
een zaak (is), betrekkelyk op iegelyk Mensch in ’t byzonder, en even zo onderschei-
den, als de Menschen van elkander onderscheiden zyn.”44 Die grotere nadruk op het
ik en op het particuliere karakter van het geluk maakt het begrijpelijk dat de aan-
dacht binnen het geluksdenken langzamerhand begon te verschuiven van universe-
le aspecten als deugd en volmaaktheid naar meer persoonlijke aspecten als de be-
hoefte aan menselijk contact, vriendschap, liefde, huwelijk en huiselijkheid.45

De Amerikaanse historicus Jerrold Seigel zoekt de wortels van die toenemende
aandacht voor het ik in het werk van Descartes en Locke. Die reeds in de zeventien-
de eeuw opkomende belangstelling voor het ik brengt Seigel in verband met econo-
mische veranderingen, met politieke strijd en evoluties en met intellectuele ontwik-
kelingen, waarbij volgens hem vooral de Wetenschappelijke Revolutie van groot be-
lang was.Verder ziet Seigel een verband met de toenemende geletterdheid, het schrij-
ven van brieven en de opkomst van de roman. Laat in de achttiende eeuw speelden
volgens hem ook revolutie, industrialisatie, urbanisatie en de politieke programma’s
die in antwoord daarop ontstonden een rol in de ontwikkeling van een modern indi-
vidualiteitsbesef.46 Seigel ziet ook een duidelijk verband tussen de ontdekking van het
ik en het geluksdenken.“From knowledge of what the self truly is people have hoped
to gain greater happiness, deeper fulfillment, liberation from fetters or restraints, bet-
ter relations with other people, or ways to achieve power over them.”47

Een aspect dat hiermee samenhangt, is de grotere nadruk die men op het gevoel
ging leggen. Ook de persoonlijke aspecten van geluk werden daardoor vanaf 1760
emotioneler ingevuld.Dat geldt bijvoorbeeld voor een aspect als vriendschap.De ge-
luksscribenten verbonden dit geluksaspect na 1760 steeds vaker met begrippen als
vertrouwelijkheid en ongeveinsdheid. Zo meende de anonieme auteur van een in
1765 in de Vaderlandsche letteroefeningen verschenen artikel dat het belangrijk is om, als
je je ongelukkig voelt, dit niet hooghartig te verbergen maar het aan een goede
vriend toe te kunnen vertrouwen.48 In een vertoog dat in hetzelfde jaar in De Den-
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ker verscheen, verbindt een andere anonymus aards geluk onder andere met ‘onge-
veinschte vriendschap’.49

Vanaf de jaren zestig vulden de auteurs ook een aspect als huwelijksgeluk emo-
tioneler in.Wees de auteur van een artikel in De Berlynsche wysgeer in 1755 vooral op
het maatschappelijke belang van het huwelijk, de auteur van een vertoog in De Phi-
lantrope zag het huwelijk in 1761 vooral “als een verdrag van de allernauwste vriend-
schap”.50 Verschillende scribenten beschreven het huwelijk nadrukkelijker als een
middel om op aarde gelukkig te worden. Zo beschouwt Egbert Buys het huwelijk
in zijn in 1764 anoniem verschenen Vertoog over het leven en de daaden der menschen als
een staat “die door den Almachtigen, tot een volmaakte vergenoeging in dit leeven
geschikt wierd”.51

Het belang dat auteurs hechtten aan het huwelijk als bron van aards geluk, komt
ook tot uiting in de aandacht die we vanaf 1770 kunnen waarnemen voor ongeluk-
kige huwelijken. Naarmate geluk de norm werd, zagen spectators en tijdschriftre-
dacteuren ongelukkige huwelijken vaker als een groot kwaad. Zo kunnen we alleen
al in de Vaderlandsche letteroefeningen van 1770 titels tegenkomen als ‘Het ongelukkig
huwelyk (Uit het Engelsch)’, ‘Amelia of het ongelukkig huwelyk. Uit het fransch
vertaald’ en ‘De vader van een ongelukkig huisgezin (Uit het Fransch)’.52 Dat een ge-
lukkig huwelijk de norm was geworden, blijkt ook uit een vertoog dat Johannes
Petsch in 1771 in de door hem geredigeerde spectator De Onderzoeker publiceerde.
Petsch ziet het huwelijk als de belangrijkste bron van aards geluk:“En wat is het dat
het meest tot ’s menschen geluk hier op aarde toebrengt? ’t is een gelukkig huwe-
lijk.”53 Petsch heeft hooggespannen verwachtingen van het huwelijk en ziet het als
“eene vereeniging van twee persoonen, die malkander minnen en hoog agten, wier
geluk daar in bestaat dat zy dat de een van den ander bevorderen; die lieve panden
hunner min met een gelyke drift omhelzen, koesteren, opvoeden, en ter deugd
schikken.”54 Volgens Petsch kunnen dergelijke gelukkige huwelijken overigens voor-
al op het platteland aangetroffen worden.

Uit egodocumenten als dagboeken en autobiografieën blijkt dat huwelijksgeluk
ook in de dagelijkse ervaring een rol speelde. De in 1712 geboren Maria Meinertz-
hagen maakte in haar dagboek bijvoorbeeld regelmatig melding van huwelijken,
waaronder dat van haarzelf in 1736 met Cornelis van Royen. Net als in andere vroe-
ge dagboeken is er ook in het dagboek van Maria Meinertzhagen aanvankelijk wei-
nig sprake van reflectie. In de loop der jaren werd haar dagboek echter uitvoeriger
en werden de aantekeningen die zij maakte langzamerhand wat diepgaander. De
meest uitgebreide aandacht besteedde zij in 1773 aan het voorgenomen huwelijk van
haar zoon Jan Jacob. De 29-jarige Jan Jacob had te kennen gegeven te willen trou-
wen met Edelina Geertzema.Maria en haar man konden dit huwelijk niet weigeren,
“mits syn genegenheid sig bepaelde op een voorwerp waeraen wy onse goedkeuring
geven konde.” Edelina werd door Jans moeder omschreven als “een lief en waerdig
voorwerp, seer goedaardig van humeur en ons in alle opzigte geschikt voorkomen-
de om onzen, syn wensch en hoop te vervullen”.55 Helaas voor Jan Jacob vertraagde
de vader van Edelina het huwelijk, waardoor hij het huwelijksgeluk uiteindelijk
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nooit zou smaken. Nog voor het huwelijk kon worden voltrokken, overleed hij op 3
april 1773.56

Vinden we in het dagboek van Maria Meinertzhagen nog weinig beschouwing
over het huwelijksgeluk, in de autobiografie die Maria de Neufville (1699-1779) te-
gen het einde van haar leven schreef, worden huwelijk en geluk wat explicieter met
elkaar verbonden.Deze ongehuwde vrouw zag vooral een goed huwelijk als de bron
van aards geluk.Zij keek dan ook niet zonder bitterheid terug op het feit dat ze nooit
was getrouwd:“ik heb dikwils gedagt had ik maar met de rotterdamse heer van der
hoop getroud myn leeven so bitter niet sou syn geweest”.57 Ook in een passage over
haar jongste broer verbindt zij huwelijk en geluk expliciet met elkaar: “maar doe
trouwden myn Jongste broer met anna bevel een allerliefst mens ‘<mooy>’ en ryk
daarenbove ik weet niet hoe dat hy aan so een geluk kwam”.58 De ongelukkigste slag
van haar leven was naar eigen zeggen de dood van haar aanstaande bruidegom Abra-
ham Bierens.59

In de tweede helft van de achttiende eeuw raakte men er van overtuigd dat de ver-
schillende vormen van menselijk contact als vriendschap, liefde en huwelijk het bes-
te konden gedijen in de huiselijke kring. De eerste auteur die expliciet het begrip
huiselyk geluk gebruikte, is Formey in zijn artikel ‘Tafereel des huislyken geluks’, dat
in 1768 in de Vaderlandsche letteroefeningen verscheen.60 Volgens Formey moet men 
het geluk niet buitenshuis zoeken.Het vervullen van posten, het doen van een voor-
delige handelstransactie of het uitmunten in wetenschap of kunst geven zeker wel
enige voldoening, maar het is alleen in zichzelf, omringd door zijn huisgenoten, dat
men luister kan bijzetten aan die andere voordelen.61 De grootste voordelen uit het
openbare leven gaan verloren als er sprake is van huiselijk ongeluk. Rampspoeden
daarentegen worden verzacht door huiselijk geluk.62 Hoewel Formey naar eigen
zeggen veel mensen tegenkomt die klagen over huiselijk ongeluk, is hier geen spra-
ke van een ‘onverhelplyk kwaad’.63 Rede en godsdienst kunnen de mens naar huise-
lijk geluk leiden.64

Vanaf de jaren zeventig dook een nieuw aspect op in het denken over huiselijk ge-
luk.Veel auteurs stelden het huisgezin voor als een veilige haven tegen een als steeds
bedreigender ervaren buitenwereld. Zo meent de anonieme auteur van het vanuit
het Frans vertaalde artikel ‘Het huislyk geluk’, dat in 1776 in de Vaderlandsche letteroe-
feningen verscheen, dat hoe verdorvener een land is, hoe meer men het huiselijk ge-
luk zal zoeken.65 Ook in het artikel ‘Proeve over het geluk des huislyken leevens’ uit
1779, om nog een voorbeeld te noemen, komt dat gevoel van onbehagen tot uiting:
“Het teder tafereel van Huislyke liefde verpoost ons op een verrukkende wyze
terwyl alles rondsom woede en kryg ademt.”66

Vanaf het midden van de achttiende eeuw verbonden tijdschriftauteurs, spectators
en geluksauteurs geluk ook nadrukkelijker met gezondheid. Zo bestaat volgens de
uitgever van Heymans’Konst om lang gezondt, vrolyk en vergenoegt te leven de ‘waare Ge-
lukstaat’ uit drie onderdelen,“namelyk, dat men in Godt vergenoegt is, en dus een ge-
rust en vrolyk gemoedt bezitte; dat men een redelyk en welgeoefent Verstandt hebbe; en dat
men hierby teffens gezondt en sterk van lichaam zy.”67 Ook in een vertoog in het specta-
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toriale tijdschrift De Philantrope, waarin de auteur de deugd-geluk-equivalentie aan-
valt, wordt gezondheid tot de bestanddelen van het geluk gerekend.68 Volgens een
vertoog dat in 1771 in De Onderzoeker verscheen, is gezondheid zelfs een absolute
voorwaarde voor geluk.“De gezondheid is volstrekt noodzakelijk voor ons geluk”,
zo meent de Onderzoeker.69 Een soortgelijke opvatting treffen we in 1778 aan in het
tijdschrift De Borger: “Gezondheid en vergenoegdheid zijn twee groote vereischten
tot het geluk, zonder de welken de mensch niet gelukkig wezen kan; ziekten en
kwelling, onvergenoegdheid, zyn groote hinderpaalen, ja volstrekte beletselen voor
het geluk”.70

Het belang dat auteurs aan gezondheid als voorwaarde voor geluk begonnen toe
te kennen, hing samen met het feit dat geleidelijk aan de idee had postgevat dat dit
een aspect was waar men greep op kon krijgen. Iemand als Ameline beschouwde ge-
zondheid in de zeventiende eeuw nog als iets waarop de mens zelf geen invloed
heeft.Door de goede resultaten die artsen in de tweede helft van de achttiende eeuw
kregen met inenting werden de verwachtingen ten aanzien van dit geluksaspect aan-
zienlijk vergroot. Zo verscheen in 1779 in Batavia een voorlichtingsboek over inen-
ting onder de titel Sophronisba: of, de gelukkige moeder door de inentinge van haare doch-
ters; Europeesche geschiedenis, ter leeringe voorgesteld aan de moeders van Batavia.Alleen al
de titel geeft aan dat de auteur,Willem van Hogendorp (1735-1785), ziekte niet lan-
ger zag als een onafwendbaar noodlot, of als een straf van God, maar als iets waar de
mens zich tegen kon wapenen.

Ook aan een meestal verguisd geluksaspect als rijkdom besteedden verschillende
pennevoerders vanaf de jaren zestig de nodige aandacht.Hoewel velen dit thema ook
in de tweede helft van de achttiende eeuw negatief invulden,wees een enkeling erop
dat je ook een goed gebruik van je rijkdom kon maken. Dat deed bijvoorbeeld Eg-
bert Buys in zijn eerder genoemde Vertoog over het leven en de daaden der menschen.
Buys meende dat een goed gebruik van rijkdom de mens wel degelijk gelukkig kon
maken.71 De Philosooph wees zijn lezers er in 1767 op dat de invloed die rijkdom heeft
op het geluk, moet worden afgemeten aan het gebruik dat men er van maakt. Een
deugdzaam man die zijn rijkdom voor edele doeleinden gebruikt, heeft er volgens
hem meer genot van dan iemand die zijn geld alleen maar inzet voor ingebeelde ver-
maken.Als je de rijkdom alleen omwille van jezelf vergaart, leidt dit volgens de Phi-
losooph niet tot geluk.72 Willem Emmery de Perponcher ten slotte meent dat rijk-
dommen een ‘weezentlyk Geluk’ kunnen teweegbrengen, als we er maar een goed
gebruik van maken.Voor De Perponcher betekent dit vooral het beoefenen van wel-
dadigheid.73

Het hierboven besprokene wijst erop dat er vanaf 1750 langzamerhand een meer
common-sense-achtige geluksopvatting begon te ontstaan, waarin geluk niet langer al-
leen met deugd en volmaaktheid werd verbonden maar ook met persoonlijke as-
pecten als vriendschap, huwelijk, huiselijkheid, gezondheid en zelfs rijkdom. Deze
rond het midden van de achttiende eeuw ingezette trend zou zich na 1780 in ver-
sterkte mate voortzetten.
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* * *

Terwijl de aandacht voor geluk in het algemeen na 1780 wat begon af te nemen,nam
de aandacht voor de persoonlijk aspecten ervan juist verder toe, om in de jaren ne-
gentig een voorlopig hoogtepunt te bereiken. Deze verschuiving in het geluksden-
ken hing nauw samen met enkele andere veranderingen die zich rond 1780 in het
geluksdenken voordeden. In eerdere hoofdstukken zagen we onder meer dat de ab-
stracte benadering van geluk na 1780 minder aantrekkelijk begon te worden.Zo ver-
bond men geluk steeds minder vaak met deugd. Ook hebben we een achteruitgang
kunnen constateren in de belangstelling voor de wetenschap van het geluk.

We hebben gezien dat de aandacht voor persoonlijk geluk samenhing met een
grotere belangstelling voor zaken als het gevoel, het persoonlijke en het ik.De groei-
ende interesse voor het ik komt met name na 1780 tot uiting in de grotere mate van
introspectie die we in egodocumenten kunnen aantreffen.Zo schreef Magdalena van
Schinne in oktober 1788 in haar dagboek:“O mijn papier, jij zult voortaan de enige
ingewijde in mijn gedachtenleven zijn, in mijn gevoelens van verdriet en geluk.”74

De adolescent Alexander van Goltstein constateerde op 29 maart 1807 een verande-
ring in zijn dagboek,die illustratief is voor veranderingen die er ook in het algemeen
in dit genre plaatsvonden.Van feitelijk verslag van gebeurtenissen had ook het dag-
boek van Alexander zich ontwikkeld tot een vertrouwde van zijn hart:“Thans is het
aantekenen van het uur waarop ik ben opgestaan schier het eenige wat ik van die
oorspronkelijken vorm heb behouden: en mijn dagboek is thans de vertrouwde van
mijn hart waarin ik mijn gedachten en voornemens nederleg.”75

Ook de ontwikkeling naar een meer common-sense-achtig geluksconcept zette zich
na 1780 in versterkte mate voort. Een auteur als Pieter van Woensel bijvoorbeeld, zet
zich in het spectatoriale tijdschrift Monitor af tegen al te abstracte en ingewikkelde
geluksconcepties:“Ik laat liefhebbers van haarklovery zo veel twisten als zy willen; ’t
geluk bestaat myns oordeels in de gezondheid, in een matig goed, in een verstand vry
van vooroordeel, en in een hart vry van ongeregelde lusten. Ik rade niemand ‘er an-
dere vereischtens by te voegen: ’t best is zo goedkoop als mogelyk gelukkig te zyn.”76

In de ontwikkeling van het persoonlijk geluk nam de liefde een speciale plaats in.
Vanaf 1780 ontstond in briefromans als Julia uit 1783 en Ferdinand en Constantia uit
1785, beide van Rhijnvis Feith, een liefdesconcept dat we in retrospectief (en a-his-
torisch) als romantische liefde zouden kunnen aanduiden.Al in de opdracht aan Me-
vrouw ***, die aan de Julia voorafgaat, maakt Feith duidelijk om wat voor soort lief-
de het in dit werk gaat. Zijn vriendin ‘Sophie’ heeft Feith ertoe aangezet “een tafreel
van twee gevoelige harten” te ontwikkelen.77 Men moet volgens Feith zelf over een
gevoelig hart beschikken om deze liefde naar waarde te kunnen schatten. Een liefde
zoals hij die in zijn Julia beschrijft, acht Feith niet geschikt voor de achttiende eeuw.
Misschien was zo’n liefde bij onze voorouders mogelijk, zo meent hij.Van de liefde
schetst Feith een ideaal, dat volgens hem ingaat tegen de werkelijkheid van zijn tijd.

In de Julia – waarin Feith de gevoelige liefde beschrijft tussen Eduard en Julia 
– verbindt hij de liefde nadrukkelijk met geluk. In de eenzaamheid voorafgaand aan
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zijn ontmoeting met Julia roept Eduard bijvoorbeeld uit: “Ik moest beminnen om
gelukkig te zijn en echter – ik beminde niet!”78 Op het moment dat hij Julia ont-
moet, voelt hij ook onmiddelijk aan “dat JULIA het eenigste Meisje op den gehee-
len aardbodem was, dat mij gelukkig kon maken.” Het is duidelijk een liefde die ge-
baseerd is op zielsverwantschap:“Hoe gemakkelijk verstaan zich twee harten die op
dezelfde wijze slaan! die de Natuur op den eigen toon stemde!”79 En na zijn ont-
moeting met Julia roept Eduard uit: “o Liefde! tedere, goddelijke Liefde! gij alleen
verheft onze ziel tot het waare geluk – gij alleen maakt den sterveling vatbaar voor
zijne waare grootheid – ongelukkig hij, die u nimmer kende!”80 Helaas voor Eduard
en Julia lijkt een huwelijk tussen hen niet mogelijk.De vader van Julia had haar reeds
uitgehuwelijkt aan een rijke man. Juist wanneer de zaken een goede keer lijken te
nemen, overlijdt Julia en wordt de liefde voor Eduard in plaats van een bron van ge-
luk de oorzaak van de allergrootste rampspoed.

Ook in zijn tweede sentimentele briefroman, Ferdinand en Constantia, verbindt
Feith liefde met geluk. In een brief van Ferdinand aan zijn vriend Willem lezen we:
“Neen,WILLEM! ons geluk woont niet in ons eigen hart – maar als wy de eenige
Vrouw ontmoeten, die voor ons geschapen is, dan brengen twee tot één gesmolten
harten onfeilbaar het waar geluk voort.”81

Iets van dat sentimentele taalgebruik rond de liefde drong vanaf de jaren tachtig
door in egodocumenten. Zo vinden we in het verder vrij nuchtere dagboek van de
timmerman Hendrik van Raan opgetekend hoe, na zijn aanstaande vrouw een aan-
tal malen alleen ontmoet te hebben, “onze Harten (werden) vereenigt”.82 De re-
flexievere aard van egodocumenten vanaf de jaren tachtig leidde er toe dat dag-
boekauteurs explicieter gingen schrijven over een geluksaspect als liefde. Er leek
daadwerkelijk iets te veranderen in de verwachtingen die achttiende-eeuwers van de
liefde koesterden.Zo merkte Magdalena van Schinne over haar broer op dat deze aan
de ouders van zijn geliefde had geschreven dat zijn geluk of ongeluk ervan afhing.
Daar de vooruitzichten voor deze liefde nu niet bepaald gunstig waren, schreef Mag-
dalena nuchter:“Ik vrees dat in dat geval zijn lot al helemaal beslist is.”83

Die veranderde opvattingen over de liefde hadden ook gevolgen voor de ver-
wachtingen die mensen van het huwelijk begonnen te koesteren. In een recente stu-
die heeft Dini Helmers geconstateerd dat die veranderingen vanaf omstreeks 1790
optraden. In deze studie, die gaat over gestrande huwelijken, laat Helmers zien dat
mannen het in toenemende mate een probleem vonden als zij liefdeloos door hun
vrouwen werden bejegend.84 Anders gezegd: die mannen hadden grotere verwach-
tingen om door hun huwelijk gelukkig te worden. Die verwachting van geluk komt
ook tot uiting in de gedrukte uitnodiging die Daniël Boissevain en Johanna Maria
Retemeyer in 1795 verstuurden in verband met hun voorgenomen huwelijk.Van de
gast die zo’n uitnodiging ontving,werd verwacht dat hij of zij “wel enig deel zal wil-
len neemen, in een gebeurtenis, welke tot ons waar geluk en tot het grootste genoe-
gen van onze wederzydsche Ouders en Naastbestaande strekken zal”.85 Het zou ook
inderdaad een gelukkig huwelijk worden, waaruit onder andere de in vorige hoofd-
stukken al genoemde Gedeon Jeremie Boissevain geboren zou worden en ook Ca-
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roline Boissevain, de vrouw naar wier hand Willem de Clercq later hartstochtelijk zou
dingen. Nog na meer dan tien jaar huwelijk kon Johanna aan haar man, die op zaken-
reis was, schrijven dat zij ondanks het fraaie weer treurig was “om dat gy niet by my
zyt.”Zij had echter ook iedere dag een “vergenoegd ogenblik”want, als zij in bed stap-
te “dan denk ik zyt gy al weer een dag nader by ons.”86 En haar man Daniël kon in
1814 in zijn dagboek noteren:“Ik ben ook zeer te vreeden over myne kinderen die alle
braaf zyn en goed oppassen,zo dat wy als zeer gelukkige Echtgenoten veel zeegen heb-
ben.”87 Zijn zoon Gedeon riep in 1817 na het overlijden van zijn eerste vrouw Netje
Klijn herinneringen op aan het geluk dat hij in zijn huwelijk gesmaakt had:“Hoe za-
lig waren wy als wy hand aan hand gezeten,het geluk onzer Echt overwogen,en voor-
namelyk toen gy ontwaardt had moeder te zullen worden, ons in de blyde toekomst
verheugdeden en wy ons reeds verbeeldeden de vrucht onzer Liefde,het kind het welk
gy onder ’t hart droeg, aan uwe boesem te zien rusten!...”88 Een paar jaar later schreef
hij over datzelfde huwelijk:“Ik was zo gelukkig als men dit op aarde zijn kan.”89

De grotere nadruk op gevoeligheid, op romantische liefde, op het huwelijk als
bron van aards geluk en de daarmee nauw samenhangende behoefte aan zelfreflec-
tie werden onder meer gestimuleerd door een zich uitbreidende beschaving en com-
mercialisering. Het ontstaan van een beschaafd en ontwikkeld publiek – dat nauw
met deze ontwikkelingen samenhing – werd begeleid door een door talloze specta-
tors en tijdschriftredacteuren gedragen beschavingsoffensief.90 Dit hele complex aan
veranderingen vormde de drijvende kracht achter de convergentie die we vanaf het
midden van de jaren tachtig kunnen waarnemen tussen de openbare opvattingen
over geluk in tijdschriftartikelen en spectators en de opvattingen die daarover privé,
in dagboeken, werden geuit. De alsmaar herhaalde pleidooien voor deugd en vol-
maaktheid leidden er toe dat dergelijke opvattingen over geluk vanaf de jaren tach-
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tig van de achttiende eeuw ook doordrongen in dagboeken als die van Magdalena
van Schinne en Alexander van Goltstein. De eveneens telkens herhaalde nadruk op
gevoeligheid, individualiteit en persoonlijke geluksaspecten had er voor gezorgd dat
die persoonlijke aspecten, die we voordien voornamelijk in egodocumenten moes-
ten zoeken, vanaf 1780 juist vaker een plaats kreeg in de openbare geluksdiscussie.

De sterker wordende nadruk op persoonlijke geluksaspecten hing ook samen met
een gevoel van onbehagen over de eigen tijd. Zoals we hierboven al zagen, werden
pleidooien voor huiselijkheid al vanaf omstreeks 1770 gekoppeld aan een tamelijk
grimmig beeld van de buitenwereld.Vanaf de jaren 1780 begon men ook in de Re-
publiek de buitenwereld als steeds bedreigender te zien. De politieke instabiliteit en
onzekerheid over de afloop van de gebeurtenissen waren redenen om toevlucht in
huiselijke kring te zoeken. En dat deed men dan ook.Althans op papier. Met name
vanaf 1790 benadrukte men dat persoonlijke aspecten van geluk, zoals vriendschap,
liefde en huwelijk, het beste konden gedijen in de huiselijke kring.91 Zo schrijft de
auteur van het artikel ‘Iets over huiselijk geluk’,dat in 1789 in de Bijdragen tot het men-
schelijk geluk verscheen:“Het grootste geluk van den Mensch is, te beminnen, en be-
mind te worden: en – waar kan dit zuiverder, beter en vuuriger plaats hebben, dan
onder één en het zelfde dak?”92

De grote en bijna obsessionele aandacht voor huiselijk geluk, blijkt bijvoorbeeld
uit het feit dat er in 1786 een heel boek over dit onderwerp verscheen, namelijk het
vanuit het Duits vertaalde Aanleiding ter bevordering der huisselyke gelukzaligheid van de
predikant Heinrich Mathias August Cramer (1745-?). Het vanaf 1789 verschijnende
tijdschrift Bijdragen tot het menschelijk geluk wijdde een van de vier rubrieken waarin
het was opgedeeld aan ‘huiselyk geluk’. Ook verbonden auteurs het geluk vaker ex-
clusief met huiselijkheid.Volgens Cramer is het ‘huisselyk gezelschap’“waarop de wel-
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vaart van het menschelyk geslacht, het bestaan der volken, en byna het geheele ge-
luk van het menschelyk leven berust.”93 Het huiselijk leven is volgens Cramer zelfs
noodzakelijk voor ons geluk.94 En de auteur van het eerder genoemde artikel ‘Iets
over het huiselyk geluk’ meent dat men huiselijk geluk meestal als het hoogste doel
beschouwt. Degenen die dit geluk genieten moet men “bijkans voor de éénigen ge-
lukkigen (...) houden op den aardbodem.”95 Nog verder gaat Wiltetus Bernardus Jel-
gersma, die in een in 1796 gepubliceerde nutsverhandeling geen wezenlijk onder-
scheid meer maakt tussen geluk en huiselijk geluk. Hoewel de aard van geluk en
huiselijk geluk hetzelfde zijn, betekent dat volgens Jelgersma niet dat het huisgezin
niet meer geluk oplevert:“Men begrypt dus, hoop ik, zeer gemaklyk, hoe het huis-
lyk geluk, schoon van den zelfden aart als het bijzondere geluk der menschen, ech-
ter een veel grooter genoegen kan aanbrengen, dan ’t welk elk lid, op zich zelven
staande, zou ondervonden hebben.”96

Geluksaspecten als gezondheid en rijkdom namen vanaf 1780 eveneens een van-
zelfsprekender plaats binnen het geluksdenken in. Schrijvers over geluk zagen die
twee aspecten aan het begin van de hier onderzochte periode meestal als goederen
die niet van onszelf afhangen en waarop we ons geluk dus niet moeten bouwen.Te-
gen het einde van de achttiende eeuw werden ze geacht wel degelijk bij te dragen
aan ons geluk. Bernardus Nieuhoff bijvoorbeeld beschouwde gezondheid en schat-
ten “als aangenaame werktuigen, om ons leeven deugdzaam in te richten, en met
vreugd door te brengen”.97 En een anonieme verhandelaar in het Weesper genoot-
schap ‘Voor het Menschdom’meende dat de mens om gelukkig te worden onder an-
dere zorg moest dragen voor uiterlijke welstand, gezondheid en goederen.98

Al deze aandacht voor persoonlijke geluksaspecten drong nog nauwelijks door in
geluksverhandelingen. Deze bleven tot het einde van de achttiende eeuw sterk on-
der invloed staan van het rond het midden van de achttiende eeuw ontwikkelde type
geluksverhandeling. Dit type geluksverhandeling begon, naarmate de nadruk sterker
kwam te liggen op gevoeligheid, individualiteit en een veel persoonlijker ingevuld
geluksidee, minder te voldoen aan de wensen van het publiek.Toen ten slotte tegen
het einde van de achttiende eeuw enige fundamentele aspecten van dat oude ge-
luksdenken, zoals de deugd-geluk-equivalentie en het bestaan van een eenduidig ge-
luksconcept waren weggevallen, kwam de weg vrij voor een nieuw type geluksver-
handeling, waarin voor het eerst een zeer ruime plaats werd ingeruimd voor de per-
soonlijke aspecten van geluk.

* * *

Vanaf 1800 begonnen auteurs van geluksverhandelingen afzonderlijke hoofdstukken
te wijden aan die persoonlijke geluksaspecten. Het feit dat dit gebeurde, laat al zien
dat deze onderwerpen in geluksverhandelingen belangrijk werden.We zien dit bij-
voorbeeld in ’s Menschen geluk op deeze waereld (1801) van Hylke Hanekuyk, Bijdragen
tot de kunst om gelukkig te leven (1804) van Friedrich Köppen, De kunst om gelukkig te
leven (1835) van Ph. Carl Hartmann en Handleiding om op aarde gelukkig te leven (1835)
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van Christiaan Hendrik Clemens. Met die aandacht voor persoonlijke aspecten van
geluk sloten deze auteurs beter aan bij de wensen van hun publiek dan de inmiddels
verouderde en abstracte gelukverhandelingen, die rond het midden van de achttien-
de eeuw in de mode waren geweest.Wel verwachtte men dat het publiek nog altijd
in het onderwerp geluk als zodanig geïnteresseerd zou zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld
uit opmerkingen uit de voorwoorden van de verhandelingen van Hartmann en Cle-
mens. Hartmann schrijft: “De titel van dit boek klinkt wat hoog, dat gevoel ik; en
toch zou ik mij voor het gansche Publiek in de ziel schamen, indien hij niets anders
was, dan een uithangbord, om koopers te lokken.”99 En ook Clemens meent dat de
titel van zijn boek voor sommigen “een lokaas mag schijnen, om den verkoop te be-
vorderen”.100

* * *

Aan dit nieuwe type geluksverhandeling lag niet langer een zedelijk, maar een zin-
tuiglijk geluksconcept ten grondslag. In deze opvallende verschuiving binnen het ge-
luksdenken had, zoals we in hoofdstuk 4 hebben gezien, de Kantiaanse filosofie een
belangrijke rol gespeeld. Maar ook de aandacht voor persoonlijke aspecten van ge-
luk en de interesse in het persoonlijke in het algemeen, die we vanaf 1750 in ander-
soortige bronnen zagen, was hierin een factor.Auteurs als de Harlinger filosoof Hyl-
ke Hanekuyk, de Duitse filosoof Friedrich Köppen, de Weense arts Ph. Carl Hart-
mann (1773-1830) en de Nederlandse onderwijzer Christiaan Hendrik Clemens za-
gen geluk vooral als een zaak van het gevoel. Zo merkt Hylke Hanekuyk op dat het
onmogelijk is een algemene beschrijving van het geluk te geven, omdat “geluk iets
is, dat gevoeld moet worden.”101 Ook Friedrich Köppen ziet geluk vooral als een ge-
voelskwestie:“Alwie veel zinnelijke smart in zijn leven ondervond, is zinnelijk on-
gelukkig, wie veel zinnelijk genoegen smaakte, behoorde tot de zinnelijk gelukkige
menschen”, zo meent hij.102 Ph. Carl Hartmann, wiens in 1835 verschenen De Kunst
om gelukkig te leven een vertaling is van het in 1808 verschenen Glückseligkeitslehre für
das physischen Leben der Menschen, houdt zijn lezers voor:“De natuurlijke gevoelens,
de driften en de aanleg der menschen, zij zijn zijne veiligste gidsen bij alle schreden,
welke hij in het leven doet.”103 Ook Christiaan Hendrik Clemens ten slotte, wiens
boek een vrije bewerking is van het in 1806 verschenen Essai sur l’art d’être heureux
van Joseph Droz, ziet geluk als een zaak van het gevoel.Volgens Clemens bestaat het
geluk meer in het gevoel dan in de toestand waarin men geplaatst is.104

Die grotere nadruk op gevoel ging bij deze vroeg-negentiende-eeuwse auteurs
gepaard met een afwijzende houding ten opzichte van het in de achttiende eeuw zo
populaire stoïcisme. Hanekuyk bijvoorbeeld schrijft:

Wat het lighaamlyk gevoel aangaat. Hoe ernstig een Stoïcyn den pligt van ongevoeligheid
in alle pyn en smert mag schynen te beweeren, niemand zal daar door ongevoelig worden.
Een natuurlyk mensch heeft en behoudt altoos een afkeer van lighaamlyk ongemak,het zel-
ve telt hy altoos onder de ongelukken, dergelyks ondervindt hy ook andere gesteldheden
en aandoeningen, die hem aangenaam zyn.105
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Friedrich Köppen houdt een Stoïcijn de retorische vraag voor of Epictetus werke-
lijk geen pijn voelde toen een wrede meester zijn been in stukken sloeg? En zelfs als
dat zo was, kunnen dan alle mensen deze ‘heldhaftige stemming’ verkrijgen? Köppen
heeft daar duidelijk zijn twijfels over.106

Hylke Hanekuyk besteedt een afzonderlijke paragraaf aan “De liefde of neiging
tot andere Weezens.”107 Volgens Hanekuyk is hierin een ‘ruim veld van Zaligheden’
voor de mens opengesteld.

In en buiten zig vindt hy stof van geluk. Zyne eigene behoeften te vervullen, zyne eigene
vermogens te zien toeneemen, zyn eigen belang te bevorderen is niet zyn eenigste wensch
en begeerte, hy is geen enkel eigenbaatig schepzel; maar het verhevene, het beminlyke, het
gelukkige, dat hy in andere Weezens buiten hem ontdekt, gaat hem ook ter harte; dit alles
bewondert, bemint en waardeert hy ook.108

Hanekuyk is ook de eerste die, althans in een geluksverhandeling, aandacht besteedt
aan seksualiteit als bron van geluk. Hanekuyk rekent de ‘voldoening der minnedrift’
tot “de geneugten, uit dierlyke aandoeningen voortkomende.” Omdat de Schepper
de mens niets te vergeefs heeft gegeven, mag hij ook deze minnedrift, zij het met
mate, genieten.“Hy zou zich zonder eenige noodzaak van een deel geluk berooven,
indien hy door een dwaazen waan zig daar toe te verheven agtte.”109

Friedrich Köppen wijdt een afzonderlijk hoofdstuk van zijn verhandeling aan
vriendschap en liefde. Volgens Köppen is “voor het geheele leven en het waar geluk
van den mensch niets van zo veel belang, als vriendschap en liefde.”110 Hoewel Köp-
pen veel belang hecht aan vriendschap, moet hij tot zijn spijt constateren dat echte
vriendschap “in onze tijden schaarsch (is) geworden.”111 Hij ziet vriendschap als een
ideaal, waaraan de werkelijkheid niet voldoet. De liefde op haar beurt beschouwt
Köppen als de hoeksteen van onze rust, tevredenheid, ja, ons hele geluk.112 Die lief-
de kan, en daarmee sluit hij aan bij de vanaf de jaren negentig ontstane huiselijk-
heidscultus, het beste gedijen in de huiselijk kring.“Dit is de reden, dat de huiselij-
ke kring zo rijk is aan genoegens, en de eenvoudige zamenleeving van een huisge-
zin, onder het zelvde dak, zo veele aanlokkelijkheden bezit.” 113

Positief is Köppen ook over rijkdom als bron van geluk. Rijkdom opent volgens
hem de tot nu toe behandelde bronnen van het geluk. Aan een wijsgeer die hem
voorhoudt dat hij het geluk veel vaker in hutten dan in paleizen aantrof, stelt Köp-
pen de vraag of het ongeluk dat hij bij de rijken aantrof wel het gevolg van die rijk-
dom is. Köppen meent dat dit niet het geval is, evenmin als gebrek en armoede mid-
delen zijn ter bevordering van het geluk.114 “Een zekere welvaart die voor gebrek be-
hoedt”, zo houdt Köppen zijn lezers voor,“is onafscheidbaar van het eigenlijke ge-
luk des levens, en zonder denzelven moet de mensch eene menigte onaangenaam-
heden ontmoeten, waarmede hij onophoudelijk te worstelen heeft.”115

Ph. Carl Hartmann hecht eveneens veel belang aan die persoonlijke aspecten van
geluk. Zo besteedt hij hoofdstukken aan “de bevrediging der kunnedrift” en aan het
huwelijk. De natuur heeft, zo meent Hartmann, de noodzakelijke drift tot voort-
planting van de mens verbonden met “zijn’ onverzadelijken dorst naar vermaak.”116
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Op de vraag hoe vaak je je aan dit vermaak mag overgeven, antwoordt hij:“Dan en
zoo dikwijls, als de natuur zulks vordert.”117 Wel moet de mens eerst volwassen zijn
alvorens hij zich, binnen het huwelijk, aan deze drift mag overgeven. Hartmann be-
steedt vervolgens ruime aandacht aan middelen om het huwelijk gelukkig te maken.
Ook een praktisch geluksaspect als gezondheid krijgt bij Hartmann ruime aandacht.

Ten slotte is ook de verhandeling van Clemens kenmerkend voor het nieuwe type
geluksverhandeling, dat aan het begin van de negentiende eeuw ontstond. Zo be-
schouwt Clemens gezondheid als “den grootsten schat”118 en meent hij dat rijkdom
weliswaar niet gelukkig maakt, maar dat het daarom nog niet nodig is om het te ver-
smaden.Clemens veracht,naar eigen zeggen, daarom het bezit van een rijtuig “waar-
achtig niet; hij, die ze kan hebben, zonder zijne zorgen te vermeerderen, vermeer-
dert het genot, vermeerdert zijn geluk.Wij lagchen met die droomerijen der Stoï-
cijnen,die alle aardsche goederen als verachtelijke voorwerpen beschouwen.Wij zeg-
gen: Geniet! Maar geniet zuivere vermaken, die uwen vrede niet storen, maar uw ge-
luk vergrooten.”119 Over het huwelijk merkt hij vervolgens op:“Het zuiverste geluk
geeft toch de band der huwelijksliefde.”120 Ook het feit dat Clemens als eerste aan-
dacht besteedt aan het krijgen van kinderen is kenmerkend voor de veranderingen
die geluksverhandelingen vanaf omstreeks 1800 doormaakten.Volgens Clemens is de
dag waarop je eerste kind geboren wordt wellicht de mooiste van ons leven.121 Ten
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slotte merkt Clemens over het hebben van vrienden op, dat deze het huiselijk geluk
kunnen vergroten.122 Daarbij legt hij een grote nadruk op vertrouwelijkheid. Een
echte vriend zal zijn gebreken niet verbergen en ons op eigen gebreken wijzen zon-
der dat dit ons zal kwetsen.

* * *

Lange tijd werd de aandacht voor persoonlijke aspecten van geluk in het openbare
geluksvertoog overvleugeld door meer abstracte opvattingen over geluk. In dat ver-
toog lag de aandacht veelal op zaken als deugd en volmaaktheid of op mathemati-
sche benaderingen, waarbij geluk werd opgevat als iets dat eenduidig en meetbaar is.
In die abstracte benaderingen, die tot ten minste 1780 dominant zouden blijven, was
voor die persoonlijke aspecten van geluk weinig ruimte. Dit veranderde na 1750.
Vanaf toen nam de interesse voor persoonlijke geluksaspecten gestaag toe. Deze be-
langstelling vormde de keerzijde van het belang dat men aan maatschappelijk geluk
hechtte. Dezelfde krachten die de interesse voor maatschappelijk geluk veroorzaak-
ten, vormden ook een stimulans achter de groeiende aandacht voor persoonlijk ge-
luk.De telkens herhaalde pleidooien voor het persoonlijke in spectatoriale vertogen,
verhandelingen over huwelijk, vriendschap en liefde, tijdschriftartikelen en genoot-
schapsverhandelingen maakten deel uit van een beschavingsoffensief, dat een be-
langrijke bijdrage leverde aan de vorming van een nieuw en ontwikkeld publiek. De
abstracte geluksverhandelingen die rond het midden van de achttiende eeuw in de
mode waren geweest, sloten tegen het einde van de eeuw niet meer aan bij de ver-
wachtingen van dit nieuwe publiek. De grotere nadruk op de gevoelens, op het ik
en het persoonlijke, die we vanaf 1780 kunnen waarnemen, had veel bijgedragen aan
deze veranderde verwachtingen.Toen ten slotte het kantianisme de nauwe band ver-
brak die er vanaf 1750 was geweest tussen geluk en zedenkunde, en een zintuiglijk
geluksconcept een zedelijk geluksconcept begon te vervangen, werd ook in geluks-
verhandelingen de weg vrijgemaakt voor een meer persoonlijke geluksopvatting.
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Hoofdstuk 9

De eeuw van het geluk

In de daad, nooit is ‘er een tyd geweest,waar in Menschen-geluk zoo algemeen de leus was,
en waar toenemende kennis, groote ontdekkingen, en vooral de verbanning van alle, voor
de menschheid schadelijke vooroordeelen, aan die algemeene gezindheid den weg zoo zeer
gemaklyk maakten, om iets tot algemeen welzijn te ondernemen, en nut te stigten.

C.W. Hufeland, Kunst om het menschelijk leven te verlengen1

Met hun overdenkingen over geluk maakten vrijdenkers en filosofen uit de Repu-
bliek als Baruch de Spinoza en Pieter Balling, predikanten als Simon Oomius, Fre-
dericus van Leenhof en Joannes Houbakker, spectators als Justus van Effen, Joan
Duncan en Johannes Petsch, gelukswetenschappers als Elie Luzac,Willem Emmery
de Perponcher en Gerrit van der Voort, literatoren als Betje Wolff en Rhijnvis Feith
en genootschapsleden als Allard Hulshof, Rutger Jan Schimmelpenninck en Barent
Zur-Mühlen nadrukkelijk deel uit van een internationaal debat. Onder invloed van
veranderingen in zowel de materiële, de intellectuele als de communicatiecultuur
was dat debat rond het midden van de zeventiende eeuw ontstaan als resultante van
de confrontatie tussen de klassieke traditie en de wetenschap van de eigen tijd. Dit
klassiek-wetenschappelijke geluksdebat zou tussen 1750 en 1780 zijn grootste bloei-
periode beleven en toen de kern uitmaken van het verlichte geluksdenken.
Aanvankelijk was het geluksdebat vooral een geleerdendebat, dat beperkt bleef tot
een kleine stedelijke intellectuele elite die bestond uit filosofen als Descartes en Spi-
noza. Binnen dat debat verbonden die geleerden geluk vooral met deugd. Rond het
midden van de zeventiende eeuw, in een context waarbij aards geluk meestal hoog-
uit mogelijk werd geacht als gevolg van Gods Genade, had de opvatting dat geluk in
deugd ligt een radicaal en revolutionair karakter. Door deze opvatting werd de mens
zelf in staat geacht voor zijn eigen geluk te kunnen zorgen. Bovendien raakte dit ge-
luksidee verbonden met een geseculariseerde moraal die los stond van het christen-
dom. Dat radicale karakter blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat we dit denkbeeld over
geluk rond het midden van de zeventiende eeuw verwoord zien worden door Spi-
noza, een filosoof die door Jonathan Israel gezien wordt als de grondlegger van een
radicale Verlichting die zijn oorsprong vond in de verstedelijkte samenleving van de
Republiek.Tegen het einde van de zeventiende eeuw was aards geluk dan ook nog
in het geheel geen geaccepteerd onderwerp. Een Engels theoloog als Richard Lucas
zag zich nog in 1685 gedwongen in zijn Enquiry after happiness een uitgebreide ver-
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antwoording te geven voor het feit dat hij zich met dit onderwerp bezig hield.
Hoewel het deugdgeluk stevig geworteld was in de klassieke traditie, hanteerden

auteurs als Descartes, Ameline, Spinoza en Balling een op de wetenschap van hun
eigen tijd gebaseerde methode om het ook daadwerkelijk te kunnen bereiken. Die
wetenschappelijke aanpak werd aanvankelijk gekenmerkt door een centrale rol van
de rede, het zoeken naar wetmatigheden en het geloof in een eenduidig en meetbaar
geluksconcept.Met auteurs als Tschirnhaus en vooral Locke deed ook een meer em-
pirische benadering zijn intrede en verbonden deze auteurs geluk vooral met zin-
tuiglijke vermaken. Op deze aanpak borduurde een geleerde als Levesque de Pouil-
ly in 1736 voort. Met zijn theorie over de vermaken stond deze aan de basis van het
abstracte en bijna mathematische type geluksverhandeling zoals auteurs als Mauper-
tuis, Sulzer en de Nederlandse hugenoot Elie Luzac dat rond het midden van de
achttiende eeuw ontwikkelden.

* * *

Het klassiek-wetenschappelijke geluksdenken stond aanvankelijk op gespannen voet
met de christelijke traditie. Predikanten van verschillende geloofsrichtingen stelden
de wereld vaak voor als een tranendal.Als gevolg van de erfzonde was de mens voor-
bestemd om op aarde een hard en ellendig bestaan te leiden. Slechts als gevolg van
Gods genade achtten auteurs die binnen de christelijke traditie schreven een zekere
mate van aards geluk mogelijk. Vanaf omstreeks 1650 begonnen in dat christelijke
wereldbeeld langzamerhand veranderingen op te treden die in verband kunnen 
worden gebracht met de groeiende materiële welvaart en die onder meer tot uit-
drukking kwam in theologische veranderingen. In Engeland viel bijvoorbeeld een
verschuiving waar te nemen van lijden als kenmerk van het christelijk bestaan naar
tevredenheid. In Frankrijk voltrok zich in het debat over het jansenisme iets gelijk-
soortigs.

De veranderingen binnen de christelijke traditie waren, behalve een reactie op de
toenemende luxe, vooral een antwoord op de in de klassieke traditie gewortelde se-
culiere geluksverhandelingen, die vanaf het midden van de zeventiende eeuw overal
in Europa begonnen te verschijnen.Auteurs als Du Moulin, Lucas en Allestree acht-
ten een al te bekommerd christendom niet meer geschikt voor het tijdperk waarin
zij leefden. Hun pleidooien voor veranderingen en aanpassingen binnen het christe-
lijke denken dienden daarnaast een apologetisch doel. Predikanten van verschillende
denominaties zetten zich nadrukkelijk af tegen aanvallen vanuit atheïstische hoek,
waarin men de godsdienst probeerde voor te stellen als onverenigbaar met aards ge-
luk.Auteurs die binnen de christelijke traditie schreven, stelden het christendom in
reactie daarop juist voor als de meest begaanbare weg naar het aardse geluk.

De verzoening tussen geluk en christendom, die vooral in de tweede helft van de
achttiende eeuw aan intensiteit zou winnen, maakte het geluksdebat voor een steeds
breder publiek acceptabel. Die sociale verbreding is misschien wel een van de meest
onderscheidende kenmerken van het achttiende-eeuwse geluksdenken.De eerste te-
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kenen van die verbreding werden overigens al vanaf de late zeventiende eeuw zicht-
baar, toen het geluksdenken zich van de wereld van de geleerden begon te versprei-
den naar die van de ontwikkelde burgers die bladen lazen als de Nouvelles de la répu-
blique des lettres, de Bibliotheque universelle et historique en de Boekzaal. Een verdere ver-
breding volgde vanaf het begin van de achttiende eeuw toen met de opkomst van
het spectatoriale tijdschrift ook een publiek werd bediend dat afkomstig was uit het
maatschappelijk middenveld.Vanaf de jaren dertig zette die verbreding verder door
om vooral na 1750 sterk toe te nemen. Zo vond het geluksdenken in de tweede helft
van de achttiende eeuw een verdere verspreiding via de talloze genootschappen die
toen werden opgericht en zien we het vanaf 1780 ook doordringen in dagboeken als
die van Rhijnvis Feith, Magdalena van Schinne en Alexander van Goltstein.Tegen
het einde van de achttiende eeuw werden zelfs de ‘gemeenen man’ en ‘eenvouwigen
en ongeoefende verstanden’ van geluksverhandelingen voorzien, al is het natuurlijk
niet zeker in hoeverre die initiatieven hen ook echt bereikten.

* * *

In nauwe samenhang met die sociale verbreding werd het geluksdenken ook een van
de grote kwesties binnen de thematisering van de burgerlijke samenleving, zoals die
vanaf de eerste decennia van de achttiende eeuw gestalte kreeg. Zo zagen we in
hoofdstuk 5 hoe Justus van Effen zijn gerichtheid op de middenklasse al vroeg in de
achttiende eeuw gepaard liet gaan met het benadrukken van een bij uitstek burger-
lijke deugd als tevredenheid. Daarmee behoorde Van Effen tot de wegbereiders van
één van de verschuivingen binnen het geluksdenken, namelijk die van deugd naar
tevredenheid. De groeiende aandacht voor het functioneren van een burgerlijke sa-
menleving vormde als het ware de spil van vrijwel alle veranderingen die het ge-
luksdenken doormaakte. Het snel uitdijende onderzoek naar de mechanismen die
een effectieve burgerlijke samenleving, los van de staat, mogelijk konden maken, sti-
muleerde niet alleen de interesse voor maatschappelijk relevante begrippen als deugd
en tevredenheid, maar vormde ook de motor achter de pleidooien voor een meer
aardsgezinde godsdienst, achter de wetenschap van het geluk en achter de toene-
mende interesse in de maatschappelijke en persoonlijke aspecten van geluk.

De herformulering van geluk als tevredenheid en de beklemtoning van de per-
soonlijke dynamiek ervan zijn van immense betekenis geweest en vormen twee van
de belangrijkste verschuivingen binnen het denken over geluk.Vooral de verschui-
ving van een abstract geluksconcept (waarbij geluk vooral verbonden werd met be-
grippen als deugd, volmaaktheid en een eenduidig en meetbaar geluksconcept) naar
een meer persoonlijk geluksconcept (waarbij auteurs het meer ging om zaken als de
behoefte aan menselijk contact, vriendschap, liefde, huwelijk en huiselijkheid), zou
de discussie in de laatste decennia van de eeuw bepalen. Beide verschuivingen kun-
nen in verband worden gebracht met een vanaf 1770 toenemend gevoel van onbe-
hagen over de eigen tijd, dat zijn intellectuele onderbouwing bij Rousseau vond.
Tussen 1750 en 1780 bestonden die abstracte en persoonlijke geluksconcepten naast
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elkaar,maar was het abstracte concept in geluksverhandelingen nog dominant. In an-
dere bronnen, zoals algemeen-culturele tijdschriften, spectators, menskundige ver-
handelingen, tijdschriftartikelen, opvoedkundige verhandelingen en genootschaps-
verhandelingen werd echter al een meer persoonlijk geluksconcept zichtbaar.Vanaf
1780 begonnen de abstracte geluksopvattingen langzamerhand minder dominant te
worden en kregen persoonlijke geluksaspecten steeds meer de overhand.

Geluksverhandelingen met een meer filosofische inslag zouden tot omstreeks
1800 het abstracte karakter blijven behouden dat zij rond het midden van de acht-
tiende eeuw onder invloed van auteurs als Maupertuis, Sulzer en Luzac hadden ge-
kregen. Naarmate in de samenleving als geheel, in romans, muziek en toneel, de na-
druk echter steeds sterker kwam te liggen op gevoeligheid en individualiteit, begon-
nen deze abstracte verhandelingen langzamerhand minder te voldoen aan de wensen
van het publiek. Toch kon het meer persoonlijke geluksconcept pas in geluksver-
handelingen doordringen, nadat enige fundamentele aspecten van het oude geluks-
denken, zoals de deugd-geluk-equivalentie en het bestaan van een eenduidig ge-
luksconcept, onder invloed van de Kantiaanse filosofie waren weggevallen. Hierdoor
werden zedenkunde en geluk van elkaar gescheiden en werd een zedelijk en ratio-
nalistisch geluksconcept vervangen door een zintuiglijk geluksconcept. Daarnaast
nam de waardering voor het stoïcisme (dat de ruggengraat van het verlichte geluks-
denken had gevormd) in de loop van de achttiende eeuw sterk af. Pas toen dit alles
was gebeurd,kwam de weg vrij voor een nieuw type geluksverhandeling,waarin rui-
me aandacht werd besteed aan zaken als vriendschap, liefde, huwelijk en huiselijk-
heid en waarin ook wij ons, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, nog altijd
kunnen herkennen.

* * *

Het streven naar een geluksstaat in het hier en nu maakte een integraal deel uit van
het verlichtingsdenken. Het vond zijn oorsprong in de radicale Verlichting van car-
tesiaanse en spinozistische snit van de zeventiende eeuw. Vanaf omstreeks 1750
raakte dat radicale karakter er, door de toenemende verzoening tussen geluk en
christendom, goeddeels vanaf en kon het geluksdenken een belangrijke plaats gaan
innemen binnen de gematigde Verlichting. In beide gevallen was er sprake van een
internationale beweging. De Nederlandse Verlichting was dus meer dan de protes-
tantse en gematigde beweging van eigen bodem, en sloot met het geluksdebat 
nadrukkelijk aan bij verschillende internationale varianten van die beweging. Ook
Nederland kende vele Verlichtingen. Binnen het geluksdenken in de Republiek kon
een radicale Verlichting worden onderscheiden (bij auteurs als Spinoza, Balling en
Van Leenhof), een christelijke Verlichting (bij predikanten als Houbakker, Statius
Muller en vele anderen), een gematigde opvoedkundige Verlichting (vooral bij de 
talloze spectators), een wetenschappelijke Verlichting (bij auteurs als Luzac, De 
Perponcher, Petsch, Hulshoff en Van der Voort) en ten slotte een Kantiaanse Verlich-
ting (bij auteurs als Van Hemert en Kinker).
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Met het geluksdebat sloten Nederlandse auteurs niet alleen aan bij de internatio-
nale Verlichting, hun geschriften laten tevens zien dat de verschillen tussen de natio-
nale Verlichtingen minder groot zijn dan historici veelal aannemen. De opvattingen
over geluk, zoals die in de verschillende Europese landen werden besproken, verto-
nen namelijk onderling opvallend veel overeenkomsten. De Franse Verlichting was
niet alleen de kosmopolitische en atheïstische beweging waarvoor Peter Gay haar
hield,maar kende ook een christelijke Verlichting.Ook daar gaf men zich moeite om
het geluk te verzoenen met het christendom.Voor Duitsland en Engeland geldt iets
gelijksoortigs. Nederland was aanzienlijk Europeser dan vaak is verondersteld.2

* * *

Hoewel ik hierboven vooral het internationale karakter van het geluksdebat benadrukt
heb, wil dat uiteraard niet zeggen dat er helemaal geen verschillen zijn tussen het Ne-
derlandse en het internationale geluksdebat. Om te beginnen liep de Republiek wat
sommige ontwikkelingen betreft duidelijk voorop.Met Spinoza hebben we een filosoof
die hoorde bij een kleine, stedelijke intellectuele elite die wat betreft de heroriëntatie op
aards geluk helemaal vooraan stond. Ook met de Kantiaanse Verlichting liep ons land
voor op een land als Frankrijk,waar de ideeën van de Koningsbergse filosoof pas door-
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drongen nadat J.L.J. le Fèvre in 1798 een vertaling had gemaakt van Kinkers exposé over
de Kritik der reinen Vernunft.3 Met mensen als Van Hemert en Kinker beschikte Neder-
land al eerder over krachtige pleitbezorgers van de Kantiaanse Verlichting.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere verschillen. Zo zullen we in de Republiek
tevergeefs zoeken naar extreem materialistische geluksopvattingen als die van La Met-
trie. Misschien konden dergelijke opvattingen hier informeel wel gehoord worden,
maar was er, gezien de kleinschaligheid van de Republiek, voor dergelijke extreme
opvattingen geen binnenlandse markt, zodat we ze in gedrukte vorm niet gauw zul-
len aantreffen.4 Ook verliep de politisering van het geluksdenken hier anders dan in
het buitenland.Waar het geluksstreven in Amerika en Frankrijk werd opgenomen in
respectievelijk de Onafhankelijkheidverklaring en de Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen, drong het hier niet door in de constitutie van de Bataafse Republiek.Men
was hier,wellicht mede onder invloed van Kantiaanse opvattingen, inmiddels wat kri-
tischer komen te staan tegenover de bruikbaarheid van een begrip als geluk voor ze-
den- en staatkunde. Daardoor werd dit door verschillende afgevaardigden als te vaag
omschreven begrip uiteindelijk niet opgenomen in de grondwet van de Bataafse Re-
publiek.Verder lijken Nederlanders, afgezien van de beginperiode, bepaald niet voor-
aan gestaan te hebben met eigen bijdragen aan de wetenschap van het geluk.Tot om-
streeks 1760 vinden we vrijwel geen oorspronkelijk Nederlandse bijdragen aan die ge-
lukswetenschap.Daarna kregen schrijvers ook hier de smaak te pakken en verschenen
er steeds meer geluksverhandelingen van eigen bodem.

* * *

Met de teloorgang van zowel de deugd-geluk-equivalentie als de wetenschap van het
geluk was er rond 1800 in feite een einde gekomen aan het verlichte geluksdenken.
Toch betekent dit niet dat geluk als onderwerp zijn aantrekkingskracht kwijtraakte.
Voor de Europese intellectuele elite had het concept na 1780 weliswaar veel van zijn
houdbaarheid en aantrekkelijkheid verloren, maar voor een breder beschaafd pu-
bliek, dat tijdschriften maakte, las en zich verenigde in genootschappen, bleef geluk
een aantrekkelijk onderwerp waarop zij ook ná 1800 keer op keer terugkwamen.Bo-
vendien bleven de waarden die zo nauw met dit verlichte geluksdenken verbonden
waren geraakt – zoals de centrale rol die zij toekent aan de menselijke waardigheid
en gelijkheid en het recht dat zij erkent op welzijn en geluk in het hier en nu – tot
in onze tijd bestaan.En nog altijd gaat het hier, net als in de achttiende eeuw,om bo-
vennationale waarden. We zien dit bijvoorbeeld terug in het feit dat de Europese
Unie op 29 oktober 2004 in artikel 1-3 van het Verdrag tot vaststelling van een Grond-
wet voor Europa stelt dat de Unie als doel heeft “de vrede, haar waarden en het welzijn
van haar volkeren te bevorderen.”5 In deze formulering klinkt een luide echo door van
het achttiende-eeuwse geluksdenken. Het doel dat de Europese Unie zich zo vroeg
in de eenentwintigste eeuw voor haar toekomst stelde, bouwt voort op al die acht-
tiende-eeuwers die met hun talloze verhandelingen hebben bijgedragen aan de eeuw
van het geluk.

212 Besluit
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Bijlage 1

Onderzoeksmodel

A. Vragen met betrekking tot het functioneren van de tekst

A 1 Tot welk genre behoort de tekst?
A 2 Tot welk analyseniveau behoort de tekst?
A 3 Tot welk publiek richt de tekst zich?
A 4 Wie is de auteur van de tekst? Wat is er bekend over zijn of haar levensloop en tot welke 

sociale klasse behoort de auteur?
A 5 Met welk doel heeft de auteur de tekst geschreven en op welke ideologische, linguistische

en praktische context heeft de tekst betrekking? En in geval van een vertaling: welk doel
dient deze vertaling en wat heeft deze vertaling het nieuwe publiek te zeggen?

A 6 Is de tekst een vertaling? Zo ja, uit welke taal?
A 7 Geef een typologische duiding van de inhoud van de tekst?
A 8 Wat is de omvang van de tekst?
A 9 Naar welke literatuur en/of filosofieën verwijst de tekst?

B. Vragen met betrekking tot inhoud en structuur van de tekst

B 1 Wat zegt de tekst over de verscheidenheid aan geluksopvattingen?
B 2 Wat zegt deze tekst over de opvattingen van de meeste mensen?
B 3 Wordt in de tekst de mening verkondigt dat de meeste mensen ongelukkig zijn?
B 4 Welke definitie geeft de tekst van geluk?
B 5 Hecht de tekst een groot belang aan het onderwerp geluk?
B 6 Beschouwt de tekst het geluk als het hoogste goed?
B 7 Beschouwt de tekst de mens als autonoom?
B 8 Gelooft men in de tekst in de vervolmaakbaarheid van mens en maatschappij?
B 9 Gelooft men in een wetenschap van het geluk?
B 10 Wordt in de tekst een link gelegd tussen geluk en (een geseculariseerde) zedenleer?
B 11 Is er in de tekst sprake van kritiek op een al te somber christendom?
B 12 Heeft men in de tekst een grimmig beeld van het aardse leven?
B 13 Beschouwt de tekst de mens als van nature slecht?
B 14 Is er in de tekst sprake van verzoening tussen het geluksdenken en het christendom?
B 15 Welke houding neemt de tekst in tegenover het stoïcisme?
B 16 Welke houding neemt de tekst in tegenover het epicurisme?
B 17 Speelt godsdienst een rol in de geluksconceptie?
B 18 Speelt hiernamaalsverwachting een rol in de geluksconceptie?
B 19 Speelt deugd een rol in de geluksconceptie?
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B 20 Speelt volmaaktheid een rol in de geluksconceptie?
B 21 Speelt tevredenheid een rol in de geluksconceptie?
B 22 Moeten we het geluk volgens de tekst in onszelf zoeken?
B 23 Speelt rede een rol in de geluksconceptie?
B 24 Speelt kennis een rol in de geluksconceptie?
B 25 Speelt natuur een rol in de geluksconceptie?
B 26 Speelt het buitenleven een rol in de geluksconceptie?
B 27 Speelt het gouden-eeuw-denken een rol in de geluksconceptie?
B 28 Speelt aangename eenzaamheid een rol in de geluksconceptie?
B 29 Wordt het leven zelf beschouwd als een bron van geluk?
B 30 Speelt sociabiliteit een rol in de geluksconceptie?
B 31 Speelt liefde een rol in de geluksconceptie?
B 32 Speelt huwelijk een rol in de geluksconceptie?
B 33 Speelt huiselijk geluk een rol in de geluksconceptie?
B 34 Speelt vriendschap een rol in de geluksconceptie?
B 35 Speelt gezondheid een rol in de geluksconceptie?
B 36 Speelt rijkdom een rol in de geluksconceptie?
B 37 Speelt eer een rol in de geluksconceptie?
B 38 Spelen zinnelijke vermaken een rol in de geluksconceptie?
B 39 Speelt seksualiteit een rol in de geluksconceptie?
B 40 Spelen vermaken een rol in de geluksconceptie?
B 41 Speelt fortuin een rol in de geluksconceptie?
B 42 Spelen driften een rol in de geluksconceptie?
B 43 Speelt het lichaam een rol in de geluksconceptie? 
B 44 Speelt eigenliefde een rol in de geluksconceptie? 
B 45 Speelt het probleem van het kwaad een rol in de geluksconceptie? 
B 46 Speelt ziekte een rol in de geluksconceptie? 
B 47 Speelt dood een rol in de geluksconceptie? 
B 48 Speelt de kortheid van het leven een rol in de geluksconceptie? 
B 49 Speelt onaangename eenzaamheid een rol in de geluksconceptie? 
B 50 Speelt noodlot een rol in de geluksconceptie? 
B 51 Speelt onbehagen een rol in de geluksconceptie? 
B 52 Speelt armoede een rol in de geluksconceptie? 
B 53 Speelt sociale klasse een rol in de geluksconceptie? 
B 54 Speelt opvoeding een rol in de geluksconceptie? 
B 55 Speelt gesteldheid een rol in de geluksconceptie? 
B 56 Is het geluk gelegen in het bevorderen van andermans geluk?
B 57 Wordt het geluk verbonden met de middenklasse?
B 58 Is het algemeen geluk het doel van de tekst?
B 59 Streeft de tekst naar praktische toepassingen?
B 60 Streeft de tekst naar politieke toepassingen?
B 61 Geeft de tekst zicht op veranderingen?
B 62 Maakt de tekst zelf gewag van veranderingen?
B 63 Is er sprake van een (veranderende) houding t.o.v. het aardse leven?
B 64 Geeft de tekst zicht op de verspreiding van het geluksdenken?
B 65 Is er in de tekst sprake van een ‘ontdekking van het ik’?

216 Nawerk
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C. Vragen met betrekking tot de hypotheses

C 1 Is er in de tekst sprake van secularisatie?
C 2 Is er een relatie te leggen tussen toenemende welvaart en de motivatie van de auteur?
C 3 Is er een relatie tussen de tekst en de tolerantiegedachte?
C 4 Is er een relatie tussen de tekst en hervormingsgezindheid?
C 5 Getuigt de tekst van een gevoel van onbehagen?
C 6 Is er in de tekst sprake van Demokratisierung van het geluksbegrip?
C 7 Is er in de tekst sprake van Verzeitlichung van het geluksbegrip?
C 8 Is er in de tekst sprake van Ideologisierbarkeit van het geluksbegrip?
C 9 Is er in de tekst sprake van Politisierung van het geluksbegrip?
C 10 Is er een relatie te leggen tussen het geluksdenken en de natuurwetenschappen?
C 11 Is er een relatie te leggen tussen het geluksdenken en de menswetenschappen?

Bijlage 1 217
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Bijlage 11

Geraadpleegde woordenboeken ten behoeve van het woordenboekonderzoek

Bij het samenstellen van deze lijst heb ik gebruik gemaakt van Wim van den Berg, De ontwikkeling
van de term “romantisch” en zijn varianten in Nederland tot 1840 (Assen 1973). De lijst is chronologisch
gerangschikt.

1546 Ambr. Calepinus, Hoc est, quinque linguis, nempe Latina, Graeca, Germanica, Flandrica, & Galli-
ca constans (...) (Antwerpen 1546) (UBA: 967 J 16).

1548 Petrus Dasypodius, Dictionarium Latinogermanicum et vice versa (...) (1548) (UBA: 305 F 6).
1559 Jan vande Werve, Den schat der Duytscher taelen (...) (Antwerpen 1559) (UBA: OK 67-6).
1562 Dictionarium tetraglotton sev voces Latinae omnes (...) (Antwerpiae 1562) (UBA: 1808 E 12).
1567 Nomenclator, Omnium rerum propria nomina variis linguis explicata inicans (...) (Antverpiae 1567)

(UBA: 372 F 15).
1573 Thesaurus Theutonicae lingua. Schat der Neder-duytscher spraken (...) (Antverpiae 1573) (UBA:

966 H 8).
1577 Noel van Barlamont,Ghemeyne spraken ofte tsamencoutinghen met een vocabulaire inhoudende veel

ghemeyne woorden (...) (Rotterdam 1577) (UBA: O 87-5).
1591 E.E.L.Mellema,Dictionaire ou promptuaire Flamenq-Francoys (...) (Anvers 1591) (UBA:1068 F 3).
1596 Dictionario Coloquios, o dialogos en quatro lenguas Flamenco, Frances, Espanol y Italiano (...) (Am-

sterdam 1596) (UBA: 976 D 12).
1605 Cornelius Kilianus, Etymologicum teutonicae linguae sive dictionarium teutonico-latinum (...)

(Amsteldam 1605) (UBA: 1119 E 24).
1605 Jan van den Werve, Den schat der Duytscher talen (...) (1605) (UBA: 2007 A 20).
1605 I. Servilius, Dictionarium triglotton, hoc est, tribus linguis, Latina, Graeca et ea qua tota haec inferi-

or germania ututur, constans (...) (Antverpiae 1605) (UBA: OK 69-24).
1623 Jan van de Werve, Den schat der Duytscher talen (...) (Hoorn 1623) (UBA: 464 E 24*).
1624 La grand dictionaire François-Flamen (...) Den schat der Duytscher tale (...) (Rotterdam 1624)

(UBA: 2446 G 19).
1635 S. Pelegromius, Sylva synonymorum (...) (Amstelreodami 1635) (UBA: 1061 F 13*).
1645 Noël de Barlamont, Den kleynen vocabulair van Noel van Barlamont in Duytsch en Fransoys

(Delft 1645).
1645 Dictionarium Tetraglotton (...) (Amsterodomi 1645) (UBA: O 69-7).
1648 Henry Hexham, Het groot woordenboek gestelt in ’t Neder-duytsch, ende in ’t Engelsch (...) (Rot-

terdam 1648) (UBA: 2008 G 5).
1651 Dictionarium tetraglotton (...) (Amsterodami 1651) (UBA: 2802 J 1).
1664 Arnoldus Montanus, Dictionarium absolutissimum,Teutonico-Latinum et Latino-Teutomicum (...)

(Amstelodami 1664) (UBA: 1820 D 12).
1668 Adriaan Koerbagh, Een bloemhof van allerley lieflykheyd sonder verdriet (Amsterdam 1668).
1669 Casper vanden Ende, La gazophilae de la langue Françoyse et Flamante (...) (Rotterdam 1669)

(UBA: 1149 H 33).
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1675 Henry Hexham, A copious English and Netterdutch dictionary (...) (Rotterdam 1675) (UBA:
1315 E 20).

1679 Matthias Martinez, Dictionarium Tetraglotton Novum (...) (Amstelodami 1679) (UBA: 335 H
8).

1682 Martinus Binnart,Biglotton amplificatum sive dictionarium Teutonic-Latinum novum (...) (Amste-
lodami 1682) (UBA: 1072 E 24).

1688 Lodewijk Meyer, Woordenschat. Bastaardt woorden.Verouderde woorden. Konst-woorden (Amster-
dam 1688) (UBA: 2347 F 2).

1701 P. Marin, Nieuw Nederduits en Frans Woordenboek (Amsterdam 1701) (UBA: 544 A 1).
1710 François Halma, Woordenboek der Nederduytsche en Fransche Taalen (...) (Amsterdam 1710)

(UBA: 565 C 6).
1716 P. Marin, Dictionaire portatif of Nederduits en Frans woorden-boek (...) (Amsterdam 1716) (UBA:

OK 80-524).
1717 F. Halma, Het groot Fransch en Nederduitsch Woordenboek (Amsterdam 1717) (UBA: 1485 A 9).
1722 C.Tuinman, Fakkel der Nederduytsche taale (...) (Leiden 1722) (UBA: 1070 H 35).
1726 C.Tuinman, De Nederduitsche spreekwoorden, door (...) (Middelburg 1726) (UBA: 1167 J 25).
1731 L. Meyer, Woordenschat (...) (Amsterdam 1731) (UBA: 684 G 38).
1733 F. Halma, Het groot Frans en Nederduitsch Woordenboek (Amsterdam en Utrecht 1733) (UBA:

305 E 28).
1733 D. van Hoogstraten, Lijst der gebruikelijkste zelfstandige naemwoorden (...) (Amsterdam 1733)

(UBA: 237 G 25).
1735 W. Sewel, A large dictionary English and Dutch (Amsterdam 1735) (UBA: 1247 E 29).
1736 S. Hannot, Nieuw woordenboek der Nederlantsche en latijnsche tale (Dordrecht, Utrecht en Am-

sterdam 1736) (UBA).
1738 Christiaan Stockius, Algemeen leerredenkundig woordenboek (...) (Amsterdam 1738) (UBA).
1744 Martinus Binnart, Dictionarium Teutonico-Latinum novum (...) (Amsterdam 1744) (UBA: 1021

D 14).
1753 P. Marin, Dictionaire portatif of Nederduitsch en Fransch woorden-boekje (...) (Amsterdam 1753)

(UBA: 1022 F 9).
1766 W. Sewel, Volkomen woordenboek der Engelsche en Nederduitsche taalen (...) verbetert door Egbert

Buijs (Amsterdam 1766) (UBA: 1145 B 23).
1795 Baldwin Janson, Nieuw Zak-Woordenboek der Nederduitsche en Engelsche taalen (...) (Amster-

dam 1795) (UBA: 479 G 6).
1802 P.Weiland, Nederduitsch taalkundig woordenboek (Amsterdam 1802).
1828 P.Weiland, Beknopt Nederduitsch taalkundig woordenboek (Dordrecht 1828).
1829 Willem Bilderdijk, Woordenboek voor de Nederduitsche spelling (...) (Den Haag 1829).
1832 H. Martin Jr., Beredeneerd Nederduitsch Woordenboek (Amsterdam 1832).
1836 P.G.Witsen Geysbeek, Algemeen noodwendig woordenboek der zamenleving (Amsterdam 1836).
1839 J. Konijnenburg, Handwoordenboek der Nederduitsche Taal (...) (Amsterdam 1839).
1844 P.Weiland, Nederduitsch Letterkundig Woordenboek (Antwerpen 1844).
1849 D.W. Bosch, Beknopt en zoo veel mogelijk, volledig zakwoordenboekje voor de Nederduitsche taal

(...) (Amsterdam 1849).
1854 N.S. Calisch, Nieuw Woordenboek der Nederduitsche, Fransche, Hoogduitsche en Engelsche talen

(Den Haag 1854).
1968 M.J. Koenen en J. Endepols, Verklarend woordenboek der Nederlandse taal (Groningen 1968).
1984 Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal (Utrecht en Amsterdam 1984).
1995 Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal (Utrecht en Amsterdam 1995).
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Noten

Noten bij hoofdstuk 1

1 Anon., [rv] Ameline, L’Art de vivre heureux, 501-502.
2 Deze vragen zijn deels ontleend aan Jones jr., ‘Prolegomena to a history of happiness in the eighteenth

century’, 284.
3 Dit overzicht is voornamelijk gebaseerd op de volgende studies: Pellisson, ‘La question du bonheur au

XVIIIe siècle’;Hazard,La crise de la conscience européenne [hieruit deel 3, hoofdstuk 5, getiteld ‘Le bonheur
sur la terre’]; Hazard, La pensée européenne au XVIIIe siècle; Mauzi, L’Idée du bonheur; Ehrard, ‘“Le bon-
heur”, disait Saint-Just...’;Trénard,‘Pour une histoire social de l’idée du bonheur au XVIIIe siècle’. De-
len van dit hoofdstuk publiceerde ik eerder in Buijs,‘De mens is tot geluk geschapen’.

4 Mauzi, L’Idée du bonheur, 182.
5 Anon., [rv] Dissertation sur le prétendu bonheur des plaisirs des sens, 379-386.
6 Pellisson,‘La question du bonheur’, 477.
7 Geciteerd bij Gay, The Enlightenment.An interpretation.The science of freedom, 512.
8 Hazard, La pensée européenne, 23.
9 Pellisson, ‘La question du bonheur’, 473 en Trénard, ‘Pour une histoire social’, 310. Zie ook Rombout,

La conception stoïcienne du bonheur chez Montesquieu et chez quelques-uns de ses contemporains, 41-50.
10 Mauzi, L’Idée du bonheur, 77-78.
11 Ten Have (ed.), Jeremy Bentham. Een quantumtheorie van de ethiek, 33. Zie ook: Shackleton, ‘The greatest

happiness of the greatest number’.
12 Mauzi, L’Idée du bonheur, 182.
13 Mangeot, ‘Les “Réflexions sur le bonheur” de la Marquise du Chatelêt’; Carré, La philosophie de Fonte-

nelle [hieruit deel V, hoofdstuk 3: ‘La définition du bonheur’]; Dérathé,‘La dialectique du bonheur chez
Rousseau’; Mauzi,‘Les rapport du bonheur et de la vertu dans l’oeuvre de Diderot’; Mauzi, Madame du
Chatelêt: Discours sur le bonheur; Fischler, Sensation ou raison, plaisir ou bonheur dans l’oeuvre d’Etienne Pivert
de Senancour; Rosso, Montesquieu moraliste. Des lois au bonheur.Van dezelfde auteur bestaat ook nog een al-
gemeen werk over de geschiedenis van het geluk in de achttiende eeuw dat helaas alleen in het Italiaans
is verschenen, nl.Moralisti del bonheur.Zie verder van hem het artikel ‘L’égalité du bonheur et le bonheur
de l’égalité dans la pensée françaises du dix-huitième siècle’; Gagnebin,‘Les conditions du bonheur chez
Jean-Jacques Rousseau’; Salvatores,‘L’Idée de bonheur chez madame de Staël’; Singerman,‘L’Abbé Pré-
vost et la quête du bonheur’; Falvey (ed.),‘Julien Offray de la Mettrie, Discours sur le bonheur’; Gilroy,
‘Peace and the pursuit of happiness in the French utopian novel: Fénelon’s Télemaque and Prévost’s Cle-
veland’.Recent verscheen nog Forsström,Possible worlds.The idea of happiness in the utopian vision of Louis-
Sébastien Mercier. Hoewel ook deze studie op één persoon is toegespitst geeft het een goed beeld van het
achttiende-eeuwse geluksdenken.

14 Wiles,‘Felix qui...: Standards of happiness in eighteenth-century England’, 1857.
15 Bahr,‘The pursuit of happiness in the political writings of Lessing and Kant’, 167.
16 Gyenis, ‘L’Idéal du bonheur et la vie quotidienne dans l’Europe central et orientale au milieu du XVI-

IIe siècle’; Lewis, The pursuit of happiness: family and values in Jefferson’s Viginia; Greene, Pursuits of happi-
ness: the social development of early modern British colonies and the formation of American culture; Demos (ed.),
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‘True happiness, or the basis of all religion. By Athanasios P. Psalidas’ en Jonard,‘Bonheur privé et bon-
heur public dans le Caffé de Milan’.

17 Pellisson, ‘La question du bonheur au XVIIIe siècle’; Hazard, La crise de la conscience européenne [hieruit
deel 3, hoofdstuk 5, getiteld ‘Le bonheur sur la terre’ en Hazard, La pensée européenne au XVIIIe siècle.

18 Crocker, Nature and culture, 224.
19 Ibid., 224, noot.
20 Mauzi, L’Idée du bonheur, 77-78; Ehrard, L’Idée de nature, 544 en Goyard-Fabre, La philosophie des Lumiè-

res en France, 226-234.
21 Trénard, ‘pour une histoire social’, 428. Recente voorbeelden met betrekking tot de Nederlandse ge-

nootschapsgeschiedenis zijn: Mijnhardt, Tot heil van ’t menschdom; Hanou, Sluiers van Isis; Singeling, Ge-
zellige schrijvers; De Vries, Beschaven! en Arnold, Het genootschap Christo Sacrum te Delft.

22 Skinner,‘Meaning and understanding in the history of ideas’.
23 Zie voor een bespreking van de kritiek op de traditionele ideeëngeschiedenis de ‘Appendix’ van Spa-

dafora, The idea of progress in eighteenth century Britain en speciaal over Skinners rol daarin Tully (ed.),
Meaning and context. Quentin Skinner and his critics.

24 Porter, Enlightenment. Britain and the creation of the modern world, 258-275.
25 McMahon,Happiness: a history,204. Een Nederlandse vertaling van dit boek verscheen reeds in 2005 on-

der de titel Geluk: een geschiedenis.
26 Ibid.,188-190.De Nederlandse vertaling van The art of contentment is van Christiaan van Eeghen en is ge-

titeld De konst der vergenoegtheit.Door de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam wordt dit boek ten on-
rechte toegeschreven aan John Tillotson.

27 McMahon, ‘Pursuing an Enlightened gospel’. Bij deze wil ik Darrin McMahon graag bedanken voor
het mij toesturen van dit destijds nog ongepubliceerde artikel. Recent verscheen nog McMahon,‘From
the happiness of virtue to the virtue of happiness’.

28 McMahon, Happiness: a history, 204-208.
29 Bruni,‘The technology of happiness’, 23.
30 Ibid., 40.
31 Dit boek heb ik helaas niet meer in mijn beschouwing kunnen betrekken.
32 Gay, The Enlightenment.
33 Darnton, De literaire onderwereld; Idem, Mesmerisme en het einde van de Verlichting en Idem, De grote katten-

slachting.
34 Velema, Enlightenment and conservatism, 1.
35 Velema, Enlightenment and conservatism, passim. Zie over Luzac ook de recent verschenen biografie van

Van Vliet, Elie Luzac (1721-1796).
36 Mijnhardt,‘The Dutch Enlightenment’, 197 en Zwager, Nederland en de Verlichting.
37 Zie onder andere: Bots en De Vet, ‘Les provinces-unies et les lumières’; Buijnsters, ‘Les Lumières hol-

landaises’; Jacob en Mijnhardt (eds.) The Dutch Republic in the eighteenth century; Mijnhardt, ‘De Neder-
landsche Verlichting’; Mijnhardt, ‘De Nederlandse Verlichting in Europees perspectief ’; Mijnhardt, ‘De
Nederlandse Verlichting: een terreinverkenning’; Mijnhardt, ‘De geschiedschrijving over de ideeënge-
schiedenis van de 17e en vroeg 18e-eeuwse republiek’; Sassen, Johan Lulofs (1711-1768) en de reformatori-
sche Verlichting in de Nederlanden; Schama,‘The Enlightenment in the Netherlands’;Velema, Enlightenment
and conservatism en Buisman, Tussen vroomheid en Verlichting.

38 Velema, Enlightenment and conservatism, 2.
39 Mijnhardt,‘Inleiding’, 1. Zie ook Arnold, Het genootschap Christo Sacrum te Delft, 14.
40 Israel, Radical Enlightenment. Op dit boek is in 2006 een vervolg verschenen getiteld Enlightenment con-

tested dat ik echter niet meer in dit overzicht van de Nederlandse Verlichtingshistoriografie heb kunnen
betrekken.

41 Israel, Radical Enlightenment, vii.
42 Hanou, Lijst van periodieken aanwezig in de UBA; Buijnsters, Spectatoriale geschriften.
43 Van Abkoude en Arrenberg, Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zijnde Nederduitsche boeken.
44 Van Aken, Catalogus Nederlands toneel; Buisman Fzn., Populaire prozaschrijvers; Gieles en Plak, Bibliografie

van het Nederlandstalig narratief fictioneel Proza en Mateboer, Bibliografie van het Nederlandstalig narratief fic-
tioneel proza.

45 Hoewel ik in totaal 1617 teksten over geluk heb verzameld zijn daarvan maar 1600 in figuur 1 terecht
gekomen. Dit hangt samen met de aanwezigheid van een aantal ongedateerde teksten.
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46 Hierin zijn alleen de gedateerde teksten uit de tijd zelf opgenomen.Tekstedities en correspondenties zijn al-
leen opgenomen als uit de beschrijving van Mauzi duidelijk werd uit welk jaar het origineel afkomstig was.

47 Enige voorzichtigheid is op zijn plaats.Het lijkt er soms op of willekeurig welk onderwerp dezelfde con-
junctuur vertoont. Die conjunctuur zou dan meer zeggen over de totale toe- of afname van de hoe-
veelheid drukwerk in de achttiende eeuw.Toch treden er soms verschillen op tussen onderwerpen die
mij sterken in de overtuiging dat die conjunctuur toch wel iets zegt. In een eerder onderzoek naar op-
vattingen over zelfmoord constateerde ik dat de aandacht voor zelfmoord na 1800 sterk toenam. Bij ge-
luk zien we precies het tegenovergestelde gebeuren. De conjuncturen zijn dus niet altijd identiek. Zie:
Buijs,‘Beev nu vrij o snoodaard’.

48 Kloek en Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving, 99.
49 Israel, The Dutch Republic, 5.
50 Door mij werden in totaal 1139 schrijvers geïdentificeerd. Het betreft 670 anonieme en 469 geïdentifi-

ceerde auteurs.
51 Men denke bijvoorbeeld aan bronnen als gerechtelijke archieven. Zoals uit de studie van Dini Helmers

naar echtscheiding blijkt kan men uit gerechtelijke bronnen wel iets afleiden over de veranderende ver-
wachtingen die men van het huwelijk koesterde. Zie: Helmers, ‘Gescheurde bedden’, 251.

52 Koselleck,‘Einleitung’,XV.De modernisering van begrippen wordt volgens Koselleck gekenmerkt door
vier ontwikkelingen die hij aanduidt met de begrippen Demokratisierung,Verzeitlichung, Ideologisierbarkeit
en Politisierung. Idem, XV-XVIII.

53 Een lijst van die woordenboeken heb ik opgenomen in bijlage twee. Bij het samenstellen van die lijst
heb ik dankbaar gebruik gemaakt van Van den Berg, De ontwikkeling van de term “romantisch”.

54 Namelijk in 1548, 1562, 1573, 1591.
55 Zeventiende-eeuwse vermeldingen trof ik aan in 1605, 1624, 1645, 1648, 1675.
56 Zie over het achttiende-eeuwse geluksdenken als voorloper van de huidige obsessie met geluk onder

andere Bruckner, Gij zult gelukkig zijn! en Minois, Histoire du mal de vivre.

Noten hoofdstuk 2

1 Brouwer, Verhandeling [over] eene opgave van hetgeen de 18e eeuw in vergelijking der naastvoorgaande byzonder
eigen of karacteristiek heeft, 87.

2 Porter, Enlightenment, 266.
3 Spadafora, The idea of progress, 17. Zie ook Porter, Enlightenment, 258-275. Zie speciaal over utopieën nog

Forsström, Possible worlds, passim.
4 Schuurman,‘Aards geluk’, 14.
5 Ibid., 21.
6 Over de geschiedenis van die materiële cultuur bestaat een vrij uitgebreide literatuur. Zonder naar volle-

digheid te streven noem ik Plumb, Georgian delights; McKendrick, Brewer en Plumb, The birth of a consumer
society; Brewer en Porter (eds.), Consumption and the world of goods; Brewer, The pleasures of imagination;Wij-
senbeek-Olthuis, Achter de gevels van Delft en Schuurman, De Vries en Van der Woude (eds.), Aards geluk.

7 Oerlemans, Rousseau en de privatisering van het bewustzijn, 12.
8 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 783.
9 Wijsenbeek-Olthuis,‘Stedelijk verval’, 221.
10 Oerlemans, Rousseau en de privatisering van het bewustzijn, 12.
11 Over de weelde verschenen verschillende werken. De joodse philosophe Isaac de Pinto publiceerde in

1762 Essai sur le luxe, dat in 1763 onder de titel ‘Proeve over de weelde’ in de Vaderlandsche letteroefenin-
gen verscheen. Zie: Nijenhuis, Een joodse philosophe.Andere werken over de weelde waren onder andere:
Bosch, De weelde in Nederland; [Rhijnvis Feith],‘Invloed van de deugd op den bloei en het heil van lan-
den en volkeren’;Anon.,‘De weelde verderft het volks geluk’;Van Engelen, Brieven over de weelde. Zoals
al uit de meeste titels blijkt, zag men veelal in de toegenomen weelde juist een oorzaak van de achter-
uitgang van de Republiek.

12 Anon., [Schets van den staat der voorige eeuwen met betrekking tot het geluk der menschen in Euro-
pa], 225.

13 Ibid., 229.
14 Ibid., 231.
15 Ibid., 232.
16 Barker-Benfield, The culture of sensibility, 110.
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17 Deze gedachte heb ik ontleend aan Schuurman,‘Aards geluk.Consumptie en de moderne samenleving’,
25. Het is uiteraard moeilijk om het effect van de reflectie over geluk te meten.Wat wel duidelijk is dat
die schrijvers over geluk in ieder geval de ambitie hadden om sturend op te treden.

18 Dik (ed.), Het dagboek van Magdalena van Schinne en Limonard (ed.), De vertrouwde van mijn hart. Het dag-
boek van Alexander van Goltstein (1801-1808).

19 Dik (ed.), Het dagboek van Magdalena van Schinne, 125.
20 Limonard (ed.), De vertrouwde van mijn hart, 100.
21 Zie bijvoorbeeld Everhard, De schat-kamer des euangeliums geopent;Ameline, L’Art de vivre heureux; Crisp,

De weg tot het koninkrijk der hemelen; Muller,‘Redevoering’ en Ebersbach, Leerredenen.
22 Brandt, Vyf en dertig predicatien, 144-145.
23 [Addisson en Steele], [Over ware gelukzaligheid], 93-94.
24 [Buys], Vertoog over het leven en de daaden der menschen, 102.
25 Anon.,‘Gedachten over het wezenlyk geluk’, 69.
26 Floh,‘Verhandeling over het onwrikbaar verband’, 9.
27 Nieuhoff,Redevoering over ’t regt gebruik der geluksgoederen,2.Dezelfde verhandeling verscheen in 1783 ook

in het tijdschrift De Rhapsodist (1783), deel 6, 169-214.
28 Muller,‘Redevoering’, 171.
29 Oerlemans, Rousseau en de privatisering van het bewustzijn, 12.
30 Ibid., 15-16.
31 Darnton, De literaire onderwereld, passim.
32 Popkin, The history of scepticism, 111.
33 Israel, The Dutch Republic, 372. Zie over het neostoïcisme ook Oestreich, Neostoicism and the early modern

state en McCrea, Constant minds. In hoofdstuk 3 zal ik nog uitgebreider op het neostoïcisme terugko-
men.

34 Israel, The Dutch Republic, 567.
35 Van Berkel, In het voetspoor van Stevin.
36 Frijhoff en Spies, 1650. Bevochten eendracht, 290.
37 Van Bunge, From Stevin to Spinoza. Zie ook Frijhoff en Spies, 1650, 288.
38 Israel, Radical Enlightenment, 20.
39 Hazard, De crisis in het Europese denken.
40 Israel, Radical Enlightenment, 20.
41 Zie over de receptie van het copernicanisme in Nederland Vermij, The Calvinist Copernicans. Speciaal

over de spanning met het christendom zie p. 146.
42 Spadafora, The idea of progress, 23.
43 Ibid., 28.
44 Porter, Enlightenment en McMahon,‘Pursuing an Enlightened gospel’.
45 Zie hierover de eerder genoemde studie van Spadafora, The idea of progress, passim.
46 Hufeland, Kunst om het menschelijk leven te verlengen, deel 2, 376.
47 Ibid.
48 Brouwer, Verhandeling [over] eene opgave van hetgeen de 18e eeuw in vergelijking der naastvoorgaande byzonder

eigen of karacteristiek heeft, 87.
49 Zie Kloek en Mijnhardt, 1800, 61 e.v. Zie ook Schuurman, De Vries en Van der Woude, Aards geluk, 24.
50 Zie over deze Republiques des lettres onder andere Goldgar, Impolite learning; Bots, Henri Basnage de Beau-

val en Bots, Pieter Rabus.
51 Gay, The Enlightenment, 52.
52 Zie over spectators Sturkenboom, Spectators van hartstocht.
53 De conjunctuur van het spectatoriale vertoog is als volgt:

1710-1719: 4 spectatoriale vertogen over geluk
1720-1729: 0
1730-1739: 32
1740-1749: 11
1750-1759: 11
1760-1769: 68
1770-1779: 98
1780-1789: 20
1790-1799: 25
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54 In percentages uitgedrukt was het aandeel van spectatoriale vertogen in het totale bronnencorpus als
volgt: jaren 10: 13.3%, jaren 20: 0%, jaren 30: 43.2%, jaren 40: 29%, jaren 50: 14.1%, jaren 60: 44.7%, jaren
70: 46.3%, jaren 80: 9.8% en jaren 90: 11.2%.

55 Bataafsch musaeum, no. 23, 3 juni 1771, 357-358.
56 Ibid., 359-360.
57 Johannes, De barometer van de smaak, 57 e.v.. Zie over spectatoriale tijdschriften ook Sturkenboom, Spec-

tators van hartstocht.
58 Dat tijdschriften jarenlang bewaard bleven, blijkt bijvoorbeeld uit de veilingcatalogus van het boeken-

bezit van de in 1831 overleden hoogleraar Bernardus Nieuhoff.Daarin kwamen tijdschriften voor als De
Vaderlander, De Denker, De Onderzoeker, De Philantrope en De Berlynsche wysgeer. Dit waren tijdschriften
die in de jaren 50, 60 en 70 van de achttiende eeuw waren verschenen en die Nieuhoff dus tot aan zijn
dood bewaard had.Voorbeelden van herdrukte en/of vertaalde tijdschriften zijn bijvoorbeeld De Misan-
trope uit 1711-1712 die nog in 1743 in het Nederlands werd vertaald of het door de Deen Lodewijk Hol-
berg geschreven De Deensche spectator uit 1747 die in 1765 opnieuw verscheen onder de titel De Deen-
sche wysgeer.

59 Over het genootschapswezen in de achttiende eeuw in Nederland bestaat een uitgebreide literatuur.Om
slechts enkele titels te noemen: Mijnhardt, Tot heil van het menschdom; Hanou, Sluiers van Isis; Singeling,
Gezellige schrijvers; De Vries, Beschaven! en Arnold, Het genootschap Christo Sacrum te Delft.

60 Van Sas, De metamorfose van Nederland, 21.
61 De conjunctuur van de genootschapsverhandeling verloopt als volgt:

1750-1759: 1 verhandeling
1760-1769: 5 verhandelingen
1770-1779: 8 verhandelingen
1780-1789: 26 verhandelingen
1790-1799: 29 verhandelingen
1800-1809: 32 verhandelingen
1810-1819: 24 verhandelingen
1820-1829: 13 verhandelingen
1830-1839: 2 verhandelingen
1840-1849: 1 verhandeling

62 Gusdorf, La découverte de soi.
63 Zie over de geschiedenis van het ik bijvoorbeeld de recente studie van Seigel, The idea of the self en over

huiselijkheid, Krol, De smaak der natie.
64 Van Eijnatten, Liberty and concord, 424-437. Zie over die communicatiegemeenschap verder Kloek en

Mijnhardt, 1800, 95-102 en Van Sas, De metamorfose van Nederland, 21.
65 Van de 469 auteurs zijn er 347 afkomstig uit Nederland.Daarnaast 43 Fransen,49 Duitsers,23 uit Groot-

Brittannië, 1 Deen, 2 Italianen, 4 Zwitsers.
66 28 teksten door koopmannen, 15 door theologen, 16 door advocaten en 13 door boekhandelaren.
67 Voor de bepaling van de beroepen heb ik in veel gevallen dankbaar gebruik gemaakt van de lijst van ge-

nootschapsleden in Singeling, Gezellige schrijvers, 259-330.
68 Oomius, Opweckinge ende bestieringe, 10R.
69 Floh,‘Verhandeling over het onwrikbaar verband dat er is tusschen de deugd en het waarachtige geluk’;

Anon.,‘De gelukkige handwerksman’ en Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man.
70 De Onderzoeker, 1(1768) 1, 1.
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1 Pope, Essay on man, Ep. IV, vs. 310.
2 C.V.D.G. [= Van der Grijp], ‘Korte proeve, om aan te wyzen, welk de beste en bekwaamste middelen

zyn, om ons tot deelgenoten te maken van een geluk, dat bestendig is’, 370-371.
3 Cooper,‘Eudaimonism, the appeal to nature, and “Moral Duty” in Stoicism’, 261.
4 Een dergelijke weergave vinden we onder andere in:Ameline, L’Art de vivre heureux; Gr., ‘Losse gedag-

ten over het geluk’; Anon., ‘De veilige middelweg tusschen de stoicijnen en epikuristen aangetoond’;
Cras, ‘Verhandeling over den eersten en algemenen grond van zedelyke verpligting’ en Heumann, ‘De
zedenkunde van Imanuel Kant’.
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5 Zie ook McMahon,‘From the happiness of virtue’, 14.
6 Schneewind, The invention of autonomy, 7.
7 Israel, Dutch Republic, 566-567. Zie van dezelfde schrijver ook: European Jewry, 36-37. Zie over die scep-

tische crisis verder ook de klassieke studie van Popkin, The history of scepticism.
8 Popkin, The history of scepticism, 60.
9 Israel, European Jewry, 54.
10 Israel, Radical Enlightenment, 230-241.
11 De passage over Descartes is gebaseerd op Vuillemin,‘Le bonheur selon Descartes’,m.n.237-238.Zie ook

[Descartes] De lydingen of tochten van de ziel, 155-156 en 163-164.
12 Decartes, Lydingen, 163-164.
13 Ibid., 228.
14 Spinoza, De nagelatene schriften, *2v.
15 Zie Israel, Radical Enlightenment, passim en speciaal 230-241.
16 Van Suchtelen (ed.), Ethica, ‘voorbericht’, 7-8.
17 Deze biografische schets is vooral gebaseerd op Nadler, Spinoza, passim.
18 Spinoza, De nagelatene schriften. Israel, Radical Enlightenment, 288.
19 Spinoza, De nagelatene schriften, *2r.
20 Bij de samenvatting van de Zedekunst heb ik gebruik gemaakt van de besprekingen van Israel, Radical

Enlightenment, 230-241 en Nadler, Spinoza, 227-243.
21 Spinoza, De nagelatene schriften, 104.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid., 134.
26 Israel, Radical Enlightenment, 238.
27 Spinoza, De nagelatene schriften, 206.
28 Ibid., 216 (deel 4, stelling 36).
29 Ibid. (deel 4, stelling 37).
30 Ibid., 298-299. (deel 5, stelling 42).
31 Archives biographique Francais. Over het geboortejaar van Ameline zijn de bronnen het niet eens.Volgens

de Biographie universelle zou hij in 1735 zijn geboren en in 1706 op 71-jarige leeftijd zijn overleden.
32 Anon., [rv] Ameline, L’Art de vivre heureux, 501-504.
33 Ameline, L’Art de vivre heureux, 19.
34 Ibid., 38.
35 Ibid., 42.
36 Ibid., 45-46.
37 Ibid., 47-51.
38 Ibid., 20.
39 Ibid., 19-28.
40 Ibid., 29.
41 Ibid.,31.Zoals we later in dit hoofdstuk nog zullen zien zou de kwestie rond de vraag of deugdzame hei-

denen in de hemel kunnen komen de gemoederen in de jaren zestig en zeventig nog volop bezig hou-
den in de zogenaamde Socratische oorlog.

42 Ibid., 33.
43 Anon.,[rv] Ameline, L’Art de vivre heureux, 501-502.
44 Ibid., 502.
45 Sell,‘The life of Henry Grove’.
46 Collins,‘John Wesley’s Platonic conception of the moral law’.
47 Aiken, General biography. Hieruit het lemma ‘Richard Lucas’.
48 Volgens Francis Bulhof vond de uitgebreide achttiende-eeuwse geluksliteratuur onder andere haar wor-

tels in Enquiry after happiness van Richard Lucas. Bulhof baseert deze stelling op het grote aantal her-
drukken in de achttiende eeuw. Bulhof, Ma patrie est au ciel, 66-67.

49 Aikin, General biography, ‘Richard Lucas’.
50 British biographical archive.
51 Dictionary of national biography, deel 34, 239-240.
52 Lucas, Onderzoek van ’s menschen gelukzaligheyd, 2 dln, deel 1, *5r.
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53 Anon., [rv] Onderzoek van ’s menschen gelukzaligheyd, 484.
54 Aikin, General biography. In de Nederlandse vertaling trof ik deze verwijzing aan in deel 1 van De Guar-

dian, 54e redevoering (1730) 501-506 (UBA: 1998 E 5).
55 [De Perponcher], Zedekundige brieven over het geluk, deel 1, 20.
56 Lucas, Onderzoek van ’s menschen gelukzaligheyd, deel 1, 62-63.
57 Lucas, Onderzoek, 41.
58 Ibid., 43.
59 Ibid., 227.
60 Ibid., 142.
61 Ibid., 173.
62 Lucas, Onderzoek, deel 2, 42.
63 Lucas, Onderzoek, deel 1, 70.
64 De Callières, Kunst der verkering met de waereldt, passim.
65 NNBW, deel 2, 605.
66 Houbakker, Predicatien, 230.
67 Ibid., 231.
68 Ibid.
69 Ibid., 230.
70 [Van Effen], [Over geluk], 414. Ik heb om praktische redenen gebruik gemaakt van de Nederlandse ver-

taling van 1743 die aanwezig is in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
71 [Duncan], De mensch ontmaskert, 21-2-1718.
72 Pope, Proeve over den mensch, 53.
73 Anon., [Brief van Solertius Cordato over het geluk], 92.
74 Ibid., 96.
75 Ibid.
76 Anon., [Over volmaaktheid en gelukzaligheid], 105-106;Anon., ‘Middelen tot een goed gebruik van ’t

leven’, 322-324 en Anon., [Ingezonden brief van Felix Contentus], 177-178.
77 Israel, Radical Enlightenment, 544. Biografische gegevens verder ontleend aan Killy en Vierhaus (heraus.),

Deutsche biographische Enzyklopädie (BBE), deel 10, 571.
78 Wolff,Reden-kundige bedenkingen over het doen en laaten der menschen, of zede-kunde tot bevordering hunner ge-

lukzaligheid, *6v.
79 Ibid., **r.
80 Ibid., **2 r-v.
81 Ibid., **2v.
82 Ibid., **6v.
83 Ibid., 20-21.
84 Ibid., 22.
85 Ibid., 40.
86 We zien dat bijvoorbeeld bij Formey,Systesme du vrai bonheur en de Nederlandse vertaling daarvan:‘Proe-

ve van het waar geluk’.
87 Los, Opvoeding tot mens en burger, 185.
88 Mijnhardt, Tot heil van het mensdom, 51.
89 Kloek en Mijnhardt, 1800, 103-126 en Mauzi, L’Idée du bonheur, 634.
90 Van Eenhoorn, Euzoia ofte wel-leven, 3-4.
91 Anon., [o.a. over deugd en geluk], 175.
92 De Berlynsche wysgeer, ‘Voorreden aan den lezer’,A3v.
93 Zie o.a. F., [Behelzende eene verhandeling van de verkeering die een wys en deugdzaam man verpligt

is te oeffenen met onwyze en ondeugende menschen];Anon., [Behelzende eene zinnebeeldige vertoo-
ning hoe men gelukkig leeven en sterven kan]; [Formey], ‘Proeve van het waar geluk’;Anon., [Bevat-
tende eene bespiegeling van de heerlyke vruchten, die de Christelyke Godsdienst voortbrengt: die ons
alleen gelukkig konnen maaken]; [Formey], [Behelzende de verplichting, die op alle menschen leyt om
zig zelven de gemakken en voordeelen van dit leven te bezorgen] en Anon., [o.a. over deugd en geluk].

94 [Formey],‘Proeve van het waar geluk’. Systesme du vrai bonheur was blijkens de titelpagina uitgegeven bij
Sorli in Utrecht.Waarschijnlijk gaat het hier om een vals impressum.Volgens het door Formey zelf ge-
redigeerde tijdschrift Bibliotheque impartiale (deel 2, 1752, p. 151) zou het boek in Parijs zijn gedrukt.

95 Mauzi, L’Idée du bonheur, 344, noot 5.

226 Noten bij hoofdstuk 3

07038_h11_noten  27-08-2007  15:31  Pagina 226



96 [Formey],‘Proeve van het waar geluk’, 438.
97 Ibid., 439.
98 Anon.,‘Het toewenschen van tydelyk heil’;Anon.,‘Natuurlijke godsdienst en zedekunde’;Anon.,‘Proe-

ve over tydelyken rampspoed’; Anon., ‘Redevoering over het vermaak, dat de geleerdheid haaren be-
minnaren verschaft’; Anon., ‘Proeve over de genietingen des leevens’ en C.V.D.G. [= Van der Grijp],
‘Proeve over het ingebeelde en het waare vermaak’.

99 Anon., ‘Voordeelen van het vermaak der deugd boven de zinlyke Geneugtens’ en Anon. ‘Over de in-
wendige bedaard en vergenoegdheid van ziel’.

100 [Buys],‘Van wezendlyke gelukzaligheid’, 77.
101 Anon.,‘Het zedelijk vermaak’, 562.
102 Ibid., 564.
103 Van der Wall, Socrates in de hemel?, 34-35.
104 Van der Wall, Socrates in de hemel?, passim. Zie over de Socratische oorlog ook Jongenelen, ‘De Socrati-

sche oorlog’.
105 [Petsch], [Wat deugd is.Verband tusschen deugd en geluk], 183.
106 [Van der Grijp], ‘Korte proeve, om aan te wyzen, welk de beste en bekwaamste middelen zyn, om ons

tot deelgenoten te maken van een geluk, dat bestendig is’, 377.
107 [Petsch],‘Berigt aangaande een wekelyksch zedenkundig blad, genaamd De Opmerker’, 2.
108 [Feith], Dag-boek mijner goede werken, 1.
109 Dik (ed.), Het dagboek van Magdalena van Schinne, 125.
110 Limonard (ed.) De vertrouwde van mijn hart. Het dagboek van Alexander van Goltstein, 91.
111 Schimmelpenninck, [vv] Redevoering gedaan door den Heer Mr. R. Schimmelpenninck dat de deugd

onafscheidelijk is van menschengeluk.
112 Floh,‘Verhandeling over het onwrikbaar verband dat er is tusschen de deugd en het waarachtige geluk’.
113 Anon.,‘De deugdzame alleen leeft gelukkig’.
114 Anon., ‘Verhandeling over den algemeenen invloed der zedenleere of over den regten en pligten der

menschen’, 170.
115 Weekblad ter bevordering van waarheid, deugd en geluk; Nuttig en vermakelijk weekblad voor burgers en landslie-

den;Anon, [rv] Aardsch geluk en ’s menschen welzyn, een nuttig leesboek voor kinderen, die gelukkig
willen worden.

116 Anon., [rv] Aardsch geluk en ’s menschen welzyn, 563.
117 Anon., [rv] Kort begrip der Geulingiaensche zedekonst.Zie ook: Israel,Radical Enlightenment,197n,198.
118 Geulincx, Van de hoofddeugden, 17.
119 Ibid., 73.
120 Ibid., 132. Zie voor de vergelijking met Kant ook de inleiding, p. 37.
121 Ibid., 146.
122 Ibid., 132.
123 [Duncan], De mensch ontmaskert, 267.
124 Anon.,‘Gedachten over het geluk’, 40.
125 Anon.,‘De verpligting om de deugd om haar zelfs wille te beminnen’, 249.
126 Anon.,‘Waarom bekwaamheid en deugd alleen iemand in dit leven niet gelukkig maaken’, 89.
127 Anon.,‘Is de deugd, om haar zelfs wille beminlyk?’, 222-223.
128 Dagverhaal, deel 2, 631.
129 Wielema,‘Die erste niederländische Kant-Rezeption’, 451-452.
130 Verhandelingen Hollandsche Maatschappij, deel 30 (1795), 19. De prijsvraag luidde:“Sedert lange zoekt men

naar den Eersten en Algemenen Grond van Zedelyke Verpligting, uit welken men meer byzondere
hoofdsoorten van Pligten zou kunnen afleiden: De schryvers over het ZEDELYK GEVOEL schynen
zig hieromtrend in enige verlegenheid te bevinden; en de heer KANT heeft ene Grondstelling aange-
wezen, welke zommigen duister, anderen onzeker of onvrugtbaar voorkomt. Hierop wordt gevraagd:“Is
het redelyk, nodig of nuttig naar zulk ene Eerste en Algemene Grondstelling te zoeken? Zo ja; welke is
dezelve?”

131 Cras,‘Verhandeling over den eersten en algemenen grond van zedelyke verpligting’, 92.
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Summary

The Age of Happiness. Dutch Opinions on Happiness during the
Enlightenment, 1658-1835

In the age of the Enlightenment,happiness was a fashionable topic.We might say that
it even became an obsession for the literary class. Religion, morality, science, society,
friendship, love: almost everything was judged by its ability to make people happy in
this world. In the second half of the eighteenth century this interest also manifested
itself politically.The Declaration of Independence of the United States of 1776 sig-
nificantly considered “life, liberty, and the pursuit of happiness” part of the inalien-
able rights of man.

This fixation on happiness was also evident in the Dutch Republic.The period
1750-1780 especially was the heyday in the Dutch debate on happiness.The eight-
eenth-century building Felix Meritis (= happiness by merit) on the Keizersgracht in
Amsterdam still is testimony to this obsession.

This study investigates this eighteenth-century obsession for happiness. After an
introductory chapter, in which I discuss the questions addressed in this study, and 
give a general survey of European thought on happiness, a historiographical over-
view,a sketch of Enlightenment-historiography,a section on sources and method and
a short introduction on the concept of happiness respectively, the most important
powers behind the debate on happiness are discussed in a second preparatory chap-
ter. By way of hypotheses, I argue that it was a combination of changes within the
material, the intellectual and the communicational culture,which was responsible for
the rise of the Enlightenment debate on happiness.

The first part of this study examines the existing traditions within this debate.
Happiness was in itself not a new subject and writers could elaborate on both the
classical and the Christian traditions.These traditions, however, were not static and
subject to several changes. For instance, the classical notion that virtue equates to
happiness, became an eighteenth-century commonplace. Between 1750 and 1780,
this was the most dominant concept of happiness. In addition, many in the eight-
eenth-century came to see Christianity as a means to establish happiness on earth,
changing meanwhile the Christian outlook from a vertical to a horizontal perspec-
tive.The third generally held opinion that happiness was to be found in contentment
was embedded in both the Christian and the classical traditions.Towards the end of
the eighteenth century this view was intertwined with the new cult of domesticity.
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Writers from the period of the Enlightenment also added new elements to the de-
bate on happiness.These new departures are discussed in the second part of this study.
Testimony for these new developments was, amongst others, the rise of a so-called
science of happiness. By analogy to the natural sciences, eighteenth-century writers
came to the belief that a science of happiness was possible too.The same laws that
governed nature were believed to rule human behavior as well. Once these laws be-
hind human behavior had been unveiled, nothing could obstruct happiness on earth.
A second new trend was the increasing interest in the social and personal aspects of
happiness.This focus on the social and the personal was connected to a growing in-
terest in the mechanics of civil society.Especially from 1750 onwards, these social and
personal aspects came to play a more important role in the debate on happiness.Af-
ter 1780 the focus on the social and personal gained more momentum and a more
modern view of happiness became fashionable.

* * *

The first part of this book starts with an exploration of the notion that virtue was
considered to be happiness in life. This vision, which was made popular from the
1730s by the English poet Alexander Pope and others, was based on the classical tra-
dition.The happiness of virtue was founded on three pillars. Firstly, virtue was seen
as being capable of providing us with a clear conscience, and with that, an easy mind.
Secondly, virtue was regarded as an instrument in curbing the passions. Many in the
long eighteenth century, especially in the early part, considered the passions to be a
serious threat to happiness. And finally, virtue was seen by some as a means to ob-
taining earthly benefits such as a good health and the friendship of virtuous people.

Around the middle of the seventeenth century, the notion that virtue equated to
happiness had a radical and revolutionary character. This occurred in a realm in
which earthly bliss was considered only possible through the grace of God.This no-
tion not only implied that man was the creator of his own happiness but more im-
portantly, the concept became intertwined with a secularized morality that had sep-
arated from Christian thought.This radical character was affirmed by the fact that the
virtue-happiness-equivalence was expressed among others by the philosopher Spin-
oza who, according to Jonathan Israel, can be regarded as the founder of a radical 
Enlightenment, which had its origins in the urbanized society of the seventeenth-
century Dutch Republic.At the end of the seventeenth century earthly bliss was not
yet a generally accepted notion. In 1685 the English preacher Richard Lucas was still
forced to give an extensive justification for being preoccupied with this topic.

Because of its radical nature, there was little interest in the virtue-happiness-equi-
valence until 1750. Moreover, the debate on happiness initially had a more practical
hue.Within this realm, there was not much room for virtue.After 1730 this began to
change under the influence of Spectator writers.Around 1750, the virtue-happiness-
equivalence began to loose its radical tint due to the reconciliation between happi-
ness and religion, and became a legitimate subject to a wider audience.After 1780 the
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notion of virtue-happiness-equivalence was less prominent in treatises on happiness
while at the same time the topic became increasingly popular in personal documents,
societies, and even children’s periodicals.

From the very beginning, criticisms on the euphoric equation between happiness
and virtue were also expressed.They focused on three points. Firstly, it focused on
the un-Christian character of this notion. Secondly, some writers expressed more
philosophical objections based on the conviction that virtue should not be based on
personal interest, and finally there was the more practical objection from those au-
thors who simply observed that virtue does not make us happy at all.

These earlier criticisms reveal that the late eighteenth-century Kantian criticism on
the equation between happiness and virtue was embedded in former developments.
In the last decade of the eighteenth century, this Kantian critique was well received
by philosophers such as Paulus van Hemert and Johannes Kinker.These Dutch Kan-
tians criticized the euphoric equation between happiness and virtue by separating
happiness from morality.This dismemberment paved the way for a new type of trea-
tise on happiness, in which earthly bliss was no longer connected to abstract notions
such as virtue and perfection, but with more personal aspects such as friendship, love,
marriage, and domesticity.

* * *

The search for earthly happiness was at odds with Christianity.The radical changes
that occurred within the Christian tradition (and which amounted to a reconcilia-
tion between happiness and Christianity) were primarily a reaction to the classical-
based interest in earthly bliss. Preachers in the Dutch Republic such as the vicar Si-
mon Oomius from Purmerland tried to reunite happiness with Christianity. Similar
to the development of the virtue-happiness-equivalence, this trend was an interna-
tional phenomenon. English Protestant theology was an important stimulus, which
from the 1640s onwards, shifted the focus from an art of suffering towards an art of
contentment. In Catholic France a similar development can be distinguished within
the debate on Jansenism, in which a more pleasant and earth-oriented religion was
propagated.

The changes within the Christian tradition can also be regarded as a counter re-
action to the rather grim image of earthly life that many ministers preached about in
their sermons. Besides that, these changes or adjustments within Christian theology
had an apologetic purpose.The clergy from different religious denominations were
being counterattacked from atheistic thought, which denounced religion to be in-
compatible with earthly bliss. In reaction to that, authors that had based their
thoughts on Christian tradition presented Christianity to be the only legitimate ves-
sel for worldly bliss.This earthly happiness was based on four pillars: (1) the expecta-
tion of eternal life in the hereafter (an expectation that,due to the reassurance it gave,
also made mortal life easier), (2) the peace of mind religion could give, (3) the com-
fort religion offered in light of life’s inevitable earthly misfortunes, and (4) content-
ment as a result of believing in a benevolent providence.
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Since 1750 a growing number of authors started to plead for a more here-and-
now based religion in which a substantial part of happiness would take place on
earth. Frequently, authors regarded earthly happiness to be the most important ob-
ject of religion.This shift within Christian tradition was connected to a wider cul-
tural change.Not only Enlightenment-ideas were wider disseminated since 1750, but
due to the reconciliation between happiness and religion as well as other factors, the
debate on happiness itself had lost its radical character.The pleas for a more earth-
oriented religion ran parallel to the critique on a far too gloomy and troubled reli-
gious practice.At the end of the eighteenth century these pleas had subsided and it
became a commonplace to preach for a heaven on earth.

* * *

Besides the notion that virtue was happiness, the idea that contentment was happi-
ness was the second most dominant view on earthly bliss. This notion was rooted in
both the classical and the Christian tradition.Together they furnished the main points
of the thought on contentment, which were: (1) the opinion that one must curb his
wishes, (2) the idea that happiness is possible in every state of life and (3) the notion
that contentment is a state of inner peace.

Although the notions on contentment were rather static, there were some out-
standing developments. Firstly, in the early eighteenth century, Justus van Effen asso-
ciated contentment with an analysis of human society. Moreover, he detected con-
tentment to be characteristic of a certain social group, the middle class. According to
Van Effen, contentment was the hallmark of the rising middle class that differentiated
itself from both the thoughtless masses and the amoral elite of regents and nobility.

The growing awareness in contentment was in itself part of the development in the
debate on happiness.After 1780 the emphasis within this debate gradually shifted from
virtue to contentment.This trend was related to a growing interest in the concept of a
civil society separate from the state.Especially after 1750 the focus on a civil society be-
came more paramount and consequently, a social virtue such as contentment is, took
center stage in the debate.As the decline of the Dutch Republic became more evident
after 1780, the need to recommend contentment grew proportionally.At the end of the
eighteenth century, the ideas about contentment had become intertwined with do-
mesticity,which after 1770 could be connected with a feeling of uneasiness about con-
temporary society.

* * *

The second part of this book, on new developments, starts with the search for a 
science of happiness that had its origins in the 1650s.Philosophers, freethinkers, schol-
ars, and other authors on happiness were inspired by the science of their own time.
This new science of happiness was primarily based on the role of reason, observation
of man, the search for regularities, and the belief in an unambiguous and quantifiable
concept of happiness.This emerging science of happiness was largely influenced by
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the works of Descartes who is regarded in this study as the starting point of this 
scientific approach. Early treatises by writers such as Ameline, Balling, and Spinoza,
were inspired by the rationalistic influence of Cartesianism.With Tschirnhaus and
foremost Locke an empiric approach had started. Locke for example, related happi-
ness to pleasure.The English theologian Richard Lucas united both the rationalistic
and the empiric aspects and in Enquiry after happiness developed a highly systematic
approach to happiness.

An important link between the seventeenth- and the eighteenth-century science
of happiness were theories on natural law. The natural law-theories of Wolff and
Burlamaqui were based on seventeenth-century philosophers such as Grotius and
Pufendorf.The work of Levesque de Pouilly also contributed to the development of
a science of happiness. His Théorie des sentiments agréables was the basis of an entire
range of similar theories on pleasures. Moreover, he was the first to present his the-
ory explicitly as a natural science.

During the 1750s, the science of happiness had reached a golden age. Besides the
ideas of a civil society, the general economic expansion and the break-through of the
Enlightenment, the works of philosophers from the Royal Academy of Sciences in
Berlin became another catalyst in the rise of the scientific approach.Authors such as
Maupertuis, Formey, and Sulzer wrote treatises that revealed a systematic approach to
happiness.Dutch writers such as Luzac,De Perponcher and Petsch that were inspired
by these Berlin savants followed in their footsteps by publishing scientific works as
well.After 1760 these scientific ideas on happiness had become further disseminated
through Spectator writers and cultural societies.

After 1780, the interest in the science of happiness went into decline.What hap-
pened? Firstly, this was simply due tot the fact that authors had grown tired of the
subject. Secondly, the debate on happiness started to change.The emphasis on ab-
stract notions such as virtue and perfection shifted to the more social and personal
aspects of earthly bliss. Especially after 1780, social and personal aspects became more
dominant within the debate on happiness. However, in cultural societies the interest
in a science of happiness survived well into the nineteenth century.Nevertheless, this
only confirms the inevitable conclusion that the science of happiness had moved
from the epicenter of Enlightenment thought to the periphery of the Dutch cultu-
ral societies.

* * *

Another important development within the debate on happiness was the growing
interest in the social aspects of earthly bliss.The focus on a civil society separate from
the state formed the axis of almost all the changes within the debate on happiness,
which began in the 1730s and gathered more momentum after 1750.The emphasis
on civil society was also a central force behind the pleas for a more earthly religion,
the science of happiness, and the social and personal aspects in the debate on happi-
ness. Social changes also played their part in these developments. Increasing prosper-
ity and affluence worked as a catalyst in the debate on happiness in general, and for
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the social aspects of it in particular.At first the interest in the social facets was rather
abstract and theoretical, but after 1780 they became progressively more practical.This
development ran parallel to the growing decline of the Dutch Republic.The wan-
ing economic, social, and moral situation in the country demanded for more practi-
cal than theoretical solutions.At the end of the eighteenth century, during the peri-
od known as the Batavian Republic, the search for happiness also started to manifest
itself politically. In the National Assembly delegates debated in 1796-1797 on the is-
sue whether or not the pursuit of happiness should be part of the constitution of the
new Republic.The fact that, after much discussion, the article on happiness was ex-
cluded from the constitution, illustrates the fact that by the end of the eighteenth
century the debate on happiness had lost its thrust.

* * *

The focus on the social aspects of happiness had another façade from the 1750s on-
ward in the increasing interest in the personal aspects of happiness such as sociabili-
ty, friendship, love, marriage, domesticity, health, and wealth.The same factors that
had given rise to the growing awareness of the social aspects of happiness were also
a stimulus behind the personal aspects. Moreover, the emphasis on personal aspects
was associated with the mounting interest in the self and individual.At the end of the
eighteenth century the personal aspects of happiness were, just as in the notion of
contentment, interwoven with the emerging trend of domesticity.After 1800 these
personal aspects also became the subject matter in treatises on happiness. Until then,
these treatises had preserved the abstract character they had had around 1750.The fact
that typical enlightened notions on happiness, such as the virtue-happiness-equiva-
lence and the science of happiness, had faded into the background was connected to
the development of a more practical debate on happiness.Another aspect was the fact
that stoicism,which was initially the backbone of the Enlightenment debate on hap-
piness, had lost its impetus.With the growing focus on sensitivity, the callousness of
stoicism became less attractive. In short, the abstract treatises on happiness, of which
many had been published since the mid-eighteenth century, were no longer desir-
able to the reading-public of the late-eighteenth century. Kantian philosophy, which
had dismembered happiness from morality,paved the way for a new approach to hap-
piness in which the personal aspects of happiness were highlighted and in which we,
from an early twenty-first-century perspective, can still recognize ourselves.

* * *

In the final chapter, traditions and trends within the Enlightenment debate on hap-
piness are summarized and the main developments within this debate are discussed.
Firstly, the international character of the debate is stressed and I unveil how this de-
bate began around 1650 as the result of a confrontation between the classical tradi-
tion and contemporary science. This international classical-scientific debate had a
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tense relation with Christianity and, as a consequence, thinkers writing within the
Christian tradition started to reunite happiness with Christianity. Due to this recon-
ciliation happiness became, after 1750, a legitimate subject, which was further dis-
seminated socially.This wider dissemination of ideas on happiness is one of the most
characteristic features of the eighteenth-century debate on happiness. It was closely
connected to the two major shifts of the happiness-debate, namely the shift from
virtue to contentment and the shift from an abstract concept of happiness towards a
more personal one.

Finally, it can be concluded that the loss of the virtue-happiness-equivalence and
the science of happiness, actually meant the end of the Enlightenment debate on
happiness. However, this does not mean that the interest in happiness altogether
ceased. In 2004 the European Union recognized the happiness of the European peo-
ple in its intended constitution as one of its most important goals.With its focus on
the future, the European Union revived all the eighteenth-century writers that de-
signed the Age of Happiness.
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F

Falck,Anton Reinhard (1777-1843) 75, 76
Feesten, openbare  182
Feith, Rhijnvis (1753-1825) 46, 69, 70, 82, 83,

84, 115, 133, 196-197, 209
Felicitas 30
Felix Meritis  13, 14, 24, 44, 45, 84, 166, 178
Fénelon, François de Salignac de la Mothe

(1651-1715) 17
Ferdinand en Constantia 196-197
Ferguson,Adam (1723-1816) 172, 174

Fèvre, J.L.J. le (?-?)  212
Floh, Jacob Hendrik (1758-1830) 38, 71, 124,

134, 164, 183
Fontenelle, Bernard le Bovier de (1657-1757)

17, 147
Formey, Jean-Henri-Samuel (1711-1797) 15,

16, 67, 85, 108, 134, 149, 150, 151, 152, 153,
155, 158, 159, 165, 167, 171, 172, 191-192, 194

Fortuin 136
Fortuna 30
Frankrijk  18, 35, 39, 40, 89
Franse Revolutie  122
Fysico-theologie  92
Fysiognomie  159

G

Galenus, Claudius (129-201) 159
Galilei, Galileo (1564-1642) 40
Gataker,Thomas (1574-1654) 90
Gay, Peter  21, 211
Geleerdentijdschriften  44
Gelijkheid 177
Geluk, als doel van de godsdienst  90, 108, 114
Gelukzaligheid 30
Gemoedsrust  52, 58, 67, 93, 97, 103, 105, 117,

124, 138, 139
Genade 60, 96, 98, 168, 207, 208
Genootschappen 18, 24, 44, 45, 71, 166, 173,

186, 209
Gesteldheid, lichamelijke  128, 129, 159, 165
Geulincx,Arnout (1624-1669) 71-72
Gevoel  140, 178, 196, 201, 210
Geweten  52, 53, 58, 67, 102, 156
Gezellige, De 72
Gezondheid 52, 58, 60, 61, 103, 136, 186, 187,

188, 190-191, 194-195, 203
Glazemaker, Jan Hendrik (1620-1682) 53
Glover, Johannes (?-?)  46, 75
Godsdienst 95, 103, 194
Goens, Rijklof Michael van (1748-1810) 69
Goltstein,Alexander van (1784-1813) 37, 69,

196, 199, 209
Gordon,Thomas (1684?-1750) 170
Gouden-eeuw-denken  118, 122, 124
Goyard-Fabre, Simone  18
Gravina, Giovanni Vincenzo (1664-1718) 167,

172
Greatest-happiness-principle 16, 141, 172
Grijp, Cornelis van der (1731-?) 51, 69, 70,

114, 124, 174
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Grondwet  75, 168, 182-184, 212
Groot, Hugo de (1583-1645) 52, 145, 167, 169
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 74
Guardian of de Britsche Zedenmeester, De 62
Gusdorf, George  45

H

Hagen, Petrus van der (1641-1671) 85, 86, 87,
92

Hahn, J.G.H. (1761-1822) 184
Hall, Maurits Cornelis van (1768-1858) 184
Hamelsveld,Willem IJsbrandt van (1771-1835)

130
Handel 20, 36, 179, 180
Hanekuyk, Hylke (1744-1824) 82-83, 84, 185,

200, 201, 202
Hanou,A.J. 24
Harderwijk  78
Hartmann, Ph. Carl (?-?)  186, 200, 201, 202, 203
Hartstochten  52, 53, 103, 135, 136, 138, 139,

143, 144
Harwood, Edward (1729-1794) 110, 113, 114
Hazard, Paul  15, 17, 18, 40
Heliocentristische wereldbeeld  40
Helmers, Dini  197
Hemert, Paulus van (1756-1825) 74, 75, 76, 77,

78, 80, 82, 165, 210, 212
Hennert, Johann Frederik (1733-1813) 76
Heringa, Jodocus (1765-1840) 76
Hersenen  198
Het Doel van deze Vriendenkring is Een-

dracht, Deugd en Oefening  24, 82, 83
Heumann, Johann Heinrich (1751-1804?) 75-76
Heuvel, H.H. van den  123-124
Heyman, Joh.Wilh. (?-?)  194
Hiernamaalsverwachting  85, 102
Historiografie  17-21
Hofstede, Petrus (1716-1803) 69
Hogendorp, Gijsbert Karel van (1762-1834) 73
Hogendorp,Willem van (1735-1785) 195
Holbach, Paul-Henri Thiery d’ (1723-1789) d’

20
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen

44, 73, 159, 160, 174
Hollandsche spectator (zie ook Effen, Justus van)

43, 63, 119, 190
Hollandsche wijsgeer, De (zie ook Buys, Egbert)

68, 129
Horatius Flaccus, Quintus (65-8 v. Chr.)  51,

62, 122-123, 126

Houbakker, Johannes (1685-1715) 61-62, 102,
103-104, 105, 207, 210

Hufeland, Christoph Wilhelm (1762-1836) 41,
207

Huidecoper, Balthazar (1695-1778) 122-123
Huiselijk geluk 45, 128, 180, 194, 198-199,

200, 202, 204
Huiselijkheid 35, 45, 84, 128, 185, 187, 192,

194, 195, 198-199, 200, 202, 203, 209, 210
Hulshoff,Allard (1734-1795) 73, 158, 159, 210
Hume, David (1711-1776) 133, 156, 169, 172
Humorenleer  129, 159
Hutcheson, Francis (1694-1746) 158, 172
Hut-paleis-topos 118, 119, 121, 124
Huwelijk  84, 185-188, 190-195, 197, 199, 203,

204, 209, 210
Huwelijken, ongelukkige  193
Huygens, Christiaan (1629-1695) 133

I

Ideeëngeschiedenis 19
Ik, Ontdekking van het  45, 191-192, 196
Individualisering van het geluk  165, 210
Individueel geluk  168, 169, 170, 174, 186
Industriële revolutie  34
Inenting 195
Intellectuele cultuur, veranderingen in de  33,

34, 39-41
Israel, Jonathan I. 23, 40, 52, 207

J

Jacob, Margaret C. 23
Jansen, Cornelis (1585-1638) 95-96
Jansenisme 89-90, 95-96, 97, 98, 208
Jelgersma,Wiltetus Bernardus (1755-1796)

134, 164, 182, 200
Jelles, Jarig (ca. 1620-1683) 54, 55
Jenisch, Daniel  73
Jodendom 55
Julia 196-197

K

Kant, Immanuel (1724-1804) 16, 21, 46, 72,
73-84, 164, 165

Kantiaanse filosofie 73-84, 184, 201
Kantiaanse Verlichting 210-212
Karakterkunde 159
Keppler, Johann (1571-1630) 40
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Kinderen krijgen  186, 203
Kinker, Johannes (1764-1845) 75, 77, 78, 79,

80-82, 165, 210, 212
Klassieke traditie  21, 51-84, 102, 104, 117, 124,

135, 136, 207, 208
Kleyn-Ockerse,Antoinette (1762-1828) 46
Klimaat 159
Koerbagh,Adriaen (1632-1669) 55
Konijnenburg, Jan (1758-1831) 180
Koninklijke Academie van Wetenschappen in

Berlijn 67, 108, 134, 148, 149-153, 156-157
Konst der vergenoegtheit (zie Allestree, Richard)
Konst- en letterbode 78
Kooijmans, Luuc  189
Köppen, Friedrich (1775-1858) 83, 122, 165,

186, 200, 201, 202
Kritiek op gelijkstelling tussen geluk en deugd

71-73, 109-110
Kritik der praktischen Vernunft 74
Kunsten en wetenschappen  179, 183

L

Laar, Johannes van (?-?)  182
Lamping, F.A.M. (1738-1767) 154-155
Landbouw 20, 179, 180
Landleven  118, 119, 120, 124
Landman, gelukkige  118
Lang leven  61
Lange, Joachim (1670-1744) 64
Lectuur by het ontbyt en de theetafel 74
Leenhof, Fredericus van (1647-1713) 99, 100-

101, 115, 116, 207, 210
Leeuwenhoek,Antoni van (1632-1723) 133
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716) 77,

96, 97, 152
Leidekker, Melchior (1642-1721) 98-100
Lennep, Cornelis van (1751-1813) 46
Les passions de l’âme (zie ook Descartes)  53
Levesque de Pouilly, Louis-Jean (1691-1750)

79, 118, 134, 146-148, 151, 152, 153, 165, 166,
178, 208

Lezerspubliek  27, 43, 46-47
Lichaamssappen 159-160
Lichamelijke oorzaken  128, 148, 159
Liefde 16, 84, 93, 165, 185-188, 192, 196-198,

202, 204, 209, 210
Lijden 90
Lijdingen of tochten van de ziel (zie ook Descar-

tes) 53, 135
Lipsius, Justus (1547-1606) 39, 52

Locke, John (1632-1704) 15, 19, 20, 41, 65, 98,
134, 138, 141, 151, 161, 162, 168, 188, 192, 208

Loots, Cornelis (1765-1834) 178
Lovejoy,Arthur  19
Lucas, Richard (1648-1715) 57, 59-60, 88, 89,

90, 94-95, 106, 142-144, 164, 165, 169, 207,
187, 208

Luchtballon 34
Luxe (zie Weelde) 
Luzac, Elie (1721-1796) 22, 23, 114, 127, 134,

153-154, 164, 165, 167, 171, 172, 207, 208, 210

M

Maakbare samenleving  20, 41, 65, 168
Maatschappelijk belang van de godsdienst  68,

103, 173, 185
Maatschappelijk geluk 129, 167-184, 185
Maatschappelijke aspecten van geluk  65, 128,

154
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen  24, 38,

44, 71, 163, 164, 166, 181, 184
Maatschappij 31, 113, 125, 127, 133, 148, 167,

168, 169, 173, 174, 185
Maatschappijkritiek  121, 175-178
Maatschappijwetenschap  133, 168, 179
Magazijn voor critische wijsgeerte 74, 75, 76, 80
Malebranche, Nicolas (1638-1715) 15, 16, 57,

88, 95, 97-98
Mandeville, Bernard de (1670-1733) 169, 175
Marconville, Jean de (1540-1580) 187
Marmontel, Jean François (1723-1799) 68-69
Mastenbroek, Fenna (1788-1826) 46
Materiële cultuur  18, 33-39
Mathematische methode 134, 138, 154, 156,

208
Matthes, Hendrik Justus (1780-1854) 75
Maupertuis, Pierre-Louis Moreau de (1698-

1759) 15, 108, 112, 134, 149-150, 151, 152,
153, 154, 156, 158, 162, 165, 208, 210

Mauzi, Robert  15, 16, 17, 18, 26, 27, 124, 150,
153

May, H.F. 22
McMahon, Darrin  19-20, 21, 107, 187
Meetbaar geluksconcept 144, 147, 156
Meiners, Christoph (1747-1810) 162
Meinertzhagen, Maria (1712-?) 193-194
Mendelssohn, Moses (1729-1786) 120, 161, 162
Mensch, De 37, 72, 113, 114
Menschenvriend, De 72, 180
Menskunde 161-163, 180
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Menswetenschap  133, 158-164
Mercier, Louis-Sébastien (1740-1814) 17
Merian, Jean-Bernard (1723-1807) 156-158
Merken, Lucretia Wilhelmina van (1721-1789)

68, 121
Methode 29
Mettrie, Julien Offray de (1709-1751) 15, 16,

17, 20, 212
Microscoop  39
Middenklasse 45, 126-127, 191, 209
Mijnhardt,Wijnand  22, 23
Misantrope, Le (zie ook Effen, Justus van)  43,

62, 125-127
Moens, Petronella (1762-1843) 46, 180
Molema, Everhardus (1803-1869) 82, 83
Molina, Luiz de (1535-1600) 96
Monitor 196
Montaigne, Michel de (1533-1592) 52
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, ba-

ron de Brède et de (1689-1755) 17, 167, 172
Moulin de Jonge, Pierre du (1600-1684) 88,

89, 90, 92-94, 106, 208
Muller, Joachim Fredrik (?-?)  38, 182

N

Natiestaat, opkomst van  20
Nationale Vergadering  73, 78, 168, 182-184
Natuur 37, 98, 100, 118, 138, 150, 202
Natuur, menselijke  113
Natuurkunde 141
Natuurrecht  52, 134, 144-146, 153, 175
Natuurstaat  120, 177, 178
Natuurwetenschap  32, 133, 141, 146, 151, 152,

179
Natuurwetten  20, 141, 159
Nederlandsche bibliotheek 44, 68, 112, 113, 114
Nederlandsche spectator, De 127, 128
Neologie  114, 173
Neostoïcisme 152
Neufville, Maria de (1699-1779) 194
Newton, Isaac (1642-1727) 20
Nieuhoff, Bernardus (1747-1831) 38, 73, 76,

78-82, 115, 166, 179-180, 183, 200
Nieuwenhuizen, Martinus (1759-1793) 180
Nieuwentyt, Bernard (1654-1718) 92
Noodlot 60, 136
Noort,W.R. op ten (1771-1824) 78
Nouvelle bibliotheque Germanique 153, 165
Nouvelles de la Républiques des lettres 42
Nozeman, Cornelis (1721-1786) 69

Nut 168, 173
Nut der tegenspoeden, Het (zie Merken, Lucretia

van)

O

Observatie  133, 142, 159
Ockerse,Antoinette Kleyn (1762-1828) 46
Ockerse,Willem Anthonie (1760-1826) 159
Ollefen, Lieve van (1749-1816) 46, 115-116
Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde

Staten 13, 74, 184, 212
Onbehagen 18, 120, 121, 122, 128, 194, 199,

209
Onderwijs 123, 159, 180, 182, 183
Onderzoek van ‘s Menschen gelukzaligheyd (zie

Lucas)
Onderzoeker, De 120, 129, 134, 156, 158, 174,

193, 195
Ongelijkheid 175-178
Ongevoeligheid  127
Ontevredenheid  91, 122-123, 126
Oomius, Simon (1628-1706) 24, 47, 88, 90-92,

93, 207
Oosterbaan, Prof. (?-?)  166
Opmerker, De (zie ook Petsch, Johannes)  69,

110, 120, 134, 156, 158, 174, 178
Opvoeding  69, 159, 180, 182
Opweckinge ende bestieringe (zie Oomius, Si-

mon)
Outrein, Johannes d’ (1662-1722) 85, 86-87,

88, 92, 101
Over staatkunde en wetgeving (zie Tieftrunk,

Johann Heinrich) 

P

Paape, Gerrit (1752-1803) 46
Palm, Kornelis van der (1730-1789) 158, 159
Pascal, Blaise (1623-1662) 98
Patriottentijd  122, 128, 130, 180
Paulus (apostel) 91, 94
Pedagogiek  158, 159
Pellisson, Maurice  17, 18, 19, 21
Perfectibiliteit 19, 39, 41, 47, 65, 179
Perponcher Sedlnitzky (1741-1819) 46, 59, 68,

110, 114, 134, 153, 154-156, 165, 174, 195, 207,
210

Persoonlijke aspecten van geluk  128, 185-204,
209

Petsch, Johannes (1720-1795) 47, 69, 110, 120,
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121, 129, 130, 134, 156, 158, 165, 174, 178, 193,
207, 210

Philantrope, De 109, 156, 158, 193, 195
Philosooph, De 68, 110, 113, 124, 165, 173, 195
Pictet, Benedictus (1655-1724) 104, 105
Pijn 126, 141
Plato (428-348 v. Chr.)  51, 102, 103, 105, 117,

118
Pleasure-pain-principle 138, 140, 141, 147, 151,

156, 171
Plicht 128, 129
Plichtenleer145, 147, 154
Plichtmoraal 72
Politieke toepassing  13, 16, 73, 168, 182-184,

212
Pope,Alexander (1688-1744) 51, 63, 158, 170
Porter, Roy  19, 20, 21, 22, 133, 168
Portugese joden 24-25
Post, Elisabeth Maria (1755-1812) 46
Practical Christianity (zie Lucas)
Praktische toepassing 179-182
Prekenbundels  102-106
Prévost,Antoine-François (1697-1763) 17
Principia Philosophiae (zie ook Descartes)  53
Proeve van het waar geluk (zie Formey)
Psychologie  158, 160
Psychometrie  157
Publiek 47
Pufendorf, Samuel (1632-1694) 145, 167, 169,

170, 171

Q

Querelle des anciens et des modernes 40

R

Raan, Hendrik van (1751-na 1801) 46, 197
Rabus, Pieter (1660-1702) 43
Radicale Verlichting  23, 53, 54, 100, 207,

210
Rationalisme 134, 142
Recht 146
Rechtvaardiging van het bestaan  150
Rechtvaardigmaking, leer van de  98
Rede 18, 20, 56, 58, 64, 65, 100, 103, 116, 133,

136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 150, 156,
169, 199, 208

Redevoering over ‘t regt gebruik der geluksgoederen
(zie ook Nieuhoff, Bernardus)  38, 78, 115,
179, 183,

Reformatie  39, 52, 87-88
Relativiteit van het geluk  126
Remonstranten 85, 98, 102
Rensing, Casparis (ca. 1747-1807) 134, 163,

164
Républiques des letters 42
Rhapsodist, De 156, 158
Rieuwertsz, Jan (ca. 1616-1687) 53, 55, 137
Rijkdom 36, 37, 38, 53, 58, 60, 61, 71, 91, 94,

103, 105, 118, 136, 186, 187, 188
Rijkdom, ongelukkige  118, 119
Romantische liefde 196, 198
Rome, ondergang van het oude  65, 180
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 17, 38,

120-122, 169, 175-178, 209
Rust 37, 124-128, 156-158, 179
Ryk der natuur en der zeeden, Het

S

Sade, Donatien Alphonse François de (1740-
1814) 18

Salzmann, Christian Gotthilf (1744-1811) 37,
115

Samenleving (zie Maatschappij) 
Sara Burgerhart (zie ook Wolff, Betje)  115
Sanches, Francisco (1552-1623) 52
Sarasa,Anton Alfons van (1618-1667) 88, 95,

96-97
Sattelzeit 29
Saurin, Jacques (1677-1730) 105-106
Sceptische crisis  39, 52
Schertser, De 43, 63
Schimmelpenninck, Rutger Jan (1761-1825)

70-71, 72-73, 184
Schinne, Magdalena van (1762-1840) 37, 69,

70, 115, 196, 197, 199, 209
Schoonheid 67, 148, 152
Schrijver, Pieter (?-1743) 104, 105
Schuppius, Johann Balthasar (1610-1661) 61,

188
Secularisering van de moraal  18, 39, 52, 53, 58,

63, 73, 88, 92, 145, 207
Seigel, Jerrold  192
Seksualiteit 188, 202, 203
Sénancourt, Etienne Pivert de (1770-1846) 17
Seneca, Lucius Annaeus (ca. 5 v. Chr.-65 n.

Chr.)  58
Shaftesbury,Anthony Ashley Cooper,Third

earl of (1671-1713) 36, 168
Skinner, Quentin  19, 29
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Smith,Adam (1723-1790) 172
Sociabiliteit 35, 65, 66, 138, 178, 185-204, 209,
Sociale mobiliteit 39, 123
Sociologie  158
Socratische oorlog  68-69
Some thoughts concerning education (zie Locke,

John)
Spadafora, David  40
Spectator 37, 43
Spectator, of verezene Socrates 43, 62, 106, 190
Spectators  43, 44, 62, 106-107, 123, 126, 134,

171, 173, 179, 186, 190, 209, 210
Spinoza, Baruch de (1632-1677) 53, 54-56, 60,

89, 99, 100, 134, 136, 137, 138-139, 151, 169,
207, 208, 210, 211

Spinozisme 40, 64, 100, 101
Spinscholen 123
Staat 167, 172
Stadsleven  120, 122
Statius Muller, Phillipus Ludovicus (1725-1776)

106-107, 158, 159, 160, 165, 174, 192, 210
Steele, Richard (1672-1729) 37, 43, 59, 171,

190
Steen der filosofen 118
Steinbart, Gotthilf Samuel (1738-1809) 114
Stevin, Simon (1548-1620) 133
Stoïcisme 51, 52, 60, 89, 91, 105, 127, 201-202,

210
Stoommachine 34
Substantiebegrip  100, 138
Sulzer, Johann George (1720-1779) 108, 134,

149, 151-152, 153, 156, 158, 161, 162, 165, 166,
208, 210

Swammerdam, Jan (1637-1680) 133
Swart, Nicolaas (1779-1843) 84, 184
Systesme du vrai bonheur (zie Formey)

T

Tabula rasa 19, 41
Tatler 43
Techniek 34
Teich, Mikulás  22
Telescoop 39
Temperamentenleer 159-160
Temple du bonheur 15, 16, 79
Tevredenheid  24, 31, 88, 91, 94, 106, 117-130,

136, 208, 209
The art of contentment (zie Allestree, Richard)
Theorie der aangenaame en onaangenaame bevin-

dingen (zie Sulzer)

Théorie des sentiments agréables (zie Levesque de
Pouilly, Louis-Jean)

Tieftrunk, Johann Heinrich (1726-1793) 75,
78

Tijdschriften  44
Toekomst  127
Tolerantie 168
Tranendal 94, 110, 208
Trembley, Jean (1749-1764) 158, 160, 174
Trénard, Louis  18, 19
Trenchard, John (1662-1723) 170
Tschirnhaus,Wather Ehrenfried von (1651-

1708) 134, 139-141, 151, 208

U

Udinck, Gerard (ca. 1605-1665) 187-188
Utilitarisme  16, 20, 172

V

Vaderland 173
Vaderlandsche letteroefeningen 24, 44, 51, 68, 71,

73, 78, 84, 110, 111, 112, 114, 117, 124, 129,
156, 173, 174, 178, 192, 193, 194

Varro, Marcus Terentius (116-27 v. Chr.)  147
Veiligheid 20, 179, 183
Velde, Gabriel van den (1673-1761) 104, 105
Velema,Wyger R.E. 22, 23, 153
Venette, Nicolas (1633-1698) 188
Venus minsieke gasthuis 188
Verbreding van het publiek  47, 71, 207, 208
Verdriet (zie ook Pijn) 150, 152, 157
Verhandeling van de voortreffelykheid des huwelyks

169
Verlichting 20, 21-24, 38, 41, 148, 168, 210-211
Vermaak 20, 38, 67, 126, 134, 141, 143, 146,

150, 151, 152, 157, 158
Vermaken  16, 18, 19, 60, 67, 92, 114, 121, 152,

208
Verri, Pietro (1728-1799) 161, 162, 163
Verspreiding van geluksopvattingen  18, 43, 44
Vertalingen 27-28
Vertoog over het leven en de daaden der menschen

(zie ook Buys, Egbert)  37, 114
Verval 35, 38, 65, 122, 127, 168, 180
Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) 180
Villaume, Peter (1746-1806) 161, 163
Vlak, Johannes (1635-1690) 99
Voetianen 100
Voetius, Gijsbertus (1589-1676) 53, 100
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Volmaaktheid 143, 144, 145, 146, 147, 155-156,
162, 186, 192, 195, 198, 204, 209

Voor het Menschdom (genootschap in Weesp)
71, 200

Voorspoed  138
Voort, Gerrit van der (1764-1793) 73, 158,

161-163, 166, 207, 210
Vooruitgang  39, 41, 168
Voorzienigheid 96, 97, 102, 106, 111, 117, 123,

127, 129, 147
Vraagstelling 13
Vreede, Pieter (1750-1837) 182
Vriendschap  52, 84, 93, 103, 185-190, 195, 199,

202, 204, 209, 210
Vrije wil  96
Vrijheid  179
Vrolijke gedachten over het geluk van een godsdien-

stig leven (zie Harwood)

W

Waarheid 67, 103, 139, 141
Weekblad voor kinderen
Weelde 19, 34, 35, 36, 38, 71, 91, 177-178, 179,

180
Weesp 71, 200
Weigel, Erhard (1625-1699) 96
Weijerman, Jacob Campo (1677-1747) 46
Wellust 37, 53, 105, 127
Werkzaamheid 128, 147, 160, 162
Wetenschap van het geluk  32, 133-166, 196,

212
Wetenschap 34, 39, 133, 178, 207
Wetenschappelijke Revolutie  39, 40, 192

Wetgeving  182, 183
Wetmatigheden 133, 138, 159, 208
Wetshandhaving  20
Wijsenbeek-Olthuis,Thera  36
Wiles, R.M. 17
Wittichius, Christopher (1625-1687) 100
Woensel, Pieter van (1747-1808) 196
Wolff, Betje (1738-1804) 27, 46, 63, 68, 112,

115, 118, 146, 150, 170, 177, 207
Wolff, Christiaan (1679-1754) 63-65, 77, 96,

97, 144-146, 151, 155, 162, 171
Woordenboekenonderzoek  30

Z

Zedekunst (zie ook Ethica en Spinoza) 56, 138-
139, 169

Zedelessen des Evangeliums (zie Lucas)
Zedelijk geluksconcept 201
Zedelijk gevoel  73
Zedenkundige Brieven over het geluk (zie Per-

poncher)
Zedenwetten  159
Zeedemeester der kerkelyken, De 106-107, 108,

159,
Zelfbehoud 151, 168, 169
Zelfontplooing 185
Zielkunde (zie Psychologie)
Zintuigelijk geluksconcept 201
Zintuigelijke waarneming  141
Zondeval  96
Zur Mühlen, Barent (?-?)  166, 175, 182, 207
Zwager, H.H. 22
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