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'Gelukkigishysteeds,Diedaaglijks,metgerustgeweten,Zich-zelven
zegt:ikhebgeleefd. ' Zodefinieerde Neeriands grootste romanticus,

WillemBilderdijk, geluk.Vrijvertaaldkomthetneerop plukdedag',
zijhetbinnendeperkenvanwathetgewetenjetoestaat.Despreuk
vormt een mooie samenvatting van het turbulente leven van deze

negentiende-eeuwse dichter. Bilderdijkjoeg het geluk naen moest

datmet eenverbanning, eenscheiding enenkele buitenechtelijke

kinderenbekomen.

Denegentiende-eeuwsemensworsteldemetgeluk.Armenzorg,

voedselvoorziening, medische kennis: ditallesisindenegentiende

eeuwin ontwikkeling. Denegentiende-eeuwer hoefdezichoveraard-

sebeslommeringen minder zorgente maken danzijn achttiendeeeuwsevoorganger. Maaroverhethogere destemeer. Fatsoensregels

enkerkelijkeplichtendruktensomszwaarophetnegentiende-eeuwseplezier enmaakten datgelukenplezier somsverukelkaarkwamen
te liggen.

Wat is geluk? Een belangrijke mijlpaal vormt de Amerikaanse

Onafhankelijkheidsverklaring uit1776,waarinhetnajagenvangeluk

Huwelijksadvertenties van 1825 tot 1900

tot eenonvervreemdbaar mensenrecht werduitgeroepen. Thomas
Jefferson stelde in zijn Declaration ofIndependence d^ demens on-
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vervreemdbare rechten had,waaronder 'life,libertyandthepursuit

237 'Langsdezenthansgebruikelijkenweg'

251 Verzekerd geluk

Oudesymboliekineenmodernbedrijfsgebouw

ofhappiness'. Dathet streven naargeluk inmiddels tot eenbasisrecht geworden is,wilnogniet zeggen daterconsensus bestaat over

265 Noten

devraaghoedatgelukbereiktzoumoetenwarden.Datgeldtvoor
denegentiende eeuwenookvoorhetheden.Moetgelukop aarde

297 Register

warden gezocht ofin hethiernamaals? Welkgeluktelt zwaarder: dat

vanhetindividuofdatvandegemeenschap?Welkerol speeltde

staatin hetstreven naargeluk? Evenminishetvanzelfsprekenddat
gelukvoor ieder mens te bereikenis. Nederlandsejongeren zijn al
sindsjaaren dagdegelukkigstejongerenterwereld,zoblijkt ait onderzoekvan Unicef. Op sommige middelbare scholen wordt tegenwoordig hetvak 'gelukskunde' gedoceerd, vanuit deveronderstelling
datjongelingeneensturendehandkunnengebruiken.Envanuit de
sociaalwetenschappelijkehoekis recenteen WorldDatabaseofHappinessgebouwd,omzomeerzichttekrijgenop defactorendieeenrol
spelen bij de gelukkigheidsgraad van mensen in verschillende landen.
De zoektocht naar geluk heeft universele trekken, maar is uiteraard ook tijd- en cultuurgebonden. ledere periode en iedere cultuur
heeft immers zij'n preoccupaties en obsessies. In deze bundel richten we de blik hoofdzakelijk op het negentiende-eeuwse Nederland.

Hetis deeeuwwaarinMaritaMathijsen,hoogleraarmoderneNederlandseletterkunde aande UniversiteitvanAmsterdam, haargeluk
gevondenheeft. Gelukin denegentiendeeeuwverschijntter gelegenheidvan haar emeritaat.

De negentiende eeuwkenmerkt zich door twee uitersten, bur-

gerzinen romantiek.Vooruitstrevendeburgerszagendesleutel tot
gelukin een nieuweinrichtingvan de maatschappij,terwijl domineedichters deugd en gematigdheidals kernelementen predikten.
Het gezin,de filantropie en het geloofstondenbij hen hoogin het
vaandel. Daartegenover staat het beeld van de volbloed romanticus,

die zijn geluk zocht in kunst, liefde of opium. Intussen stonden
ideaalbeelden praktijk vaakver van elkaar af. In de negentiendeeeuwseliteratuurvindenwedaarvandesporen.
In de bijdragen aan deze bundel tekenen zich globaal enkele
thema's af.We volstaan met een impressie en laten de verdere invulling aan de gretige lezer zelfover. Er zijn bijdragen die het geluk
vooral als een politick fenomeenbenaderen.Van Saslaat bijvoorbeeld zien hoe het geluk in termen van een politiek-juridisch discours van grand- en mensenrechten werd gedefinieerd, terwijl
AnbeekenWeijermarsdemonstrerenhoedepolitieke strijd tussen
Noord- en Zuid-Nederland meespeelde in de totstandkoming van
twee negentiende-eeuwse almanakken.

Politickenprivelageninelkaarsverlengde. Geenonderwerp is
zoveel bezongen in deeerste decennia van denegentiende eeuw'als

hethuiselijkgeluk.HendrikTollensisdeonbetwistekampioenonderdehuiselijkheidsdichters.Hetverbaastdanooknietdatzijnwerk
in meerderebijdragenvandezebundelcentraalstaat.ZogaatVan
Kalmthout in op Tollens' beeld van de ideale dichter. In twee andere

bijdragenwordtbetoogddaterpolitiekeboodschappen schuilgingen
achterTollens'idyllischevoorstellingvanzaken.Maasbetoogtdat
zijntreurspel DeHoekschen enKabeljaauwschen (1806) gelezen moet

wardenalseenpolitickgeladenverzoeningsstuk, terwijlJensendiens
huiselijke gelegenheidsverzen alspolitieke verzetspoezie opvat. Krul
betoogt dat de overgang van romantiek naar post'-romantiek een
verschuiving in het concept geluk' betekende. De romantiek wil

hartstocht,depostromantiekbrengtdergelijkegevoelensterugtot
debehaaglijkheidvan deidylle zoalsbij deschilderB. C.Koekkoek
goedte herkennenis.

Ook in de roman werd het gezin, immers de hoeksteen van de

samenleving, als voorwaarde voor levensgeluk voorgesteld. Het
standaardeindevaneenromanwasdatvaneenhuwelijkofweleen
happy end'. Denk bijvoorbeeld aan de beroemde woorden van
Charlotte Brontes Jane Eyre (1847): 'Reader, I married him. ' Eind

goed,algoed,delezerkonhetboekmeteenzuchtvanopluchting

dichtslaan. In deloop vandenegentiende eeuwwerddeconventie
van een gelukkig einde echter steeds minder bevredigend, zoals
Leerssen laat zien. Steeds vaker sijpelde de realiteit door in romans

enkozen schrijvers voor een open eindeofeen slot met eenmeer
pessimistische boventoon. Derealistische ennaturalistische romans

zoudendefinitiefbrekenmetdedwingendeconventievaneengelukkigeindeendezwartekantenvanhetleveninbeeldbrengen.
Sommige bijdragen in deze bundel schetsen het geluk vanuit

hetperspectiefvan hetgeloof,oflievergezegdongeloof.Naarmate

deeeuwvorderde, kwam eenbelangrijk houvast op debelling te
staan: het christelijk geloof verloor als zingevende instantie aan

overtuigingskracht. MetMultatuli's verzuchting '0 Goderisgeen

God'werdenbelangrijkevanzelfsprekendhedenterdiscussiegesteld.
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Pieterse laat zien hoe Multatuli zijn levensvisie gestalte gaf in een
roman over het casino, namelijk Millioenenstudien (1870). Kemperinkbeschrijft dewijzewaarop utopistische schrijvers alsFelixOrtt,
Herman Gorter en Henriette Roland Hoist het gat vulden dat het
Christendom had achtergelaten. Juist deze schrijvers ontleenden in

Gelukkighi],dievreemdaanamptsbeslommeringen,
Als in Saturnus eeuw,vancijns enpacht bevrijd,
Denforsgespierden osin 't ploeggareel magdwingen
Envaderiijken grondmet eigenveedoorsnijdt.

hun zoektocht naarnieuweidealen opvallend veel aanchristelijke
voorstellingen. Bij HaverSchmidt, laat Jensma zien, gaat dat proces
deandere kant op, enwordt het geloofvermenselijkt.
Eenlaatste thema laat zich omschrijven als de realiteit van alle-

dag. Wat te doen als het in de literatuur gepropageerde ideaalbeeld

vanhethuwelijkniet gerealiseerd konwarden?Danwasernogaltijd de wegvan de huwelijksadvertentie. Stokvis laat zien dat mannen, en aanheteindevandeeeuwookvrouwen,steedsvakerhetlot

in eigen hand namen door via dekrant een geschikte levenspartner
te zoeken. Het eisenpakket kon hoog liggen: afkomst, kapitaal en
fatsoensnormen speelden een doorslaggevende rol. En dan was er

ook nog eenkleine groep mensen die er helemaal niet op uit was
de juiste levensgezel te vinden. Onder de boekenverzamelaars of

bibliofielen bevonden zich opvallend veel verstokte vrijgezellen, zo
demonstreert Kuitert. De ware verzamelaar maalde niet om een

wederhelft,maarvondzijnultiemegelukinboeken.
Debijdragen aan dezebundel laten zien dat denegentiende-eeuwse
queeste naar geluk zich niet in een dwingende formule liet vangen,
maar dat geluk op diverse manieren werd opgevat, nagestreefd en
beleefd. De zoektocht naar geluk was er een van grote contrasten:
hoge idealen botsten met de alledaagse realiteit, individuele wensenmet maatschappelijke belangen envernieuwingsdrang met behoudendetendensen. Hoe groot de verschillen ook waren tussen

intellectuelen enarbeiders,gelovigen enongelovigen,Vlamingenen
Nederlanders, gehuwden en ongehuwden, zij deelden een gemeenschappelijkdoel: geluk.Voorde emeritus van een Ueine twee eeu-

wenlater, vrij van plichten maar bruisend van ideeen, ligt het geluk in de regels van Bilderdijk vervat, die schreef:
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