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jo o s t  va n  der ne t

Vrijheid en cultuur van geest voor velen. Over  
de progressieve verwerkelijking van een ideaal in 
More’s Utopia1

In 2016 is het vijfhonderd jaar geleden dat de Utopia van 
Thomas More in druk verscheen. In de vijfhonderd jaar die 
sinds de eerste uitgave zijn verstreken, is een door More in 
zijn boek voorgesteld ideaal in Europa verregaand gerea-
liseerd.

De positie van Thomas More ten aanzien van de door 
hem geschetste Utopische maatschappij, is niet zo een-
voudig te achterhalen. Donald Loose maakt dat in zijn bij-
drage in deze bundel fraai inzichtelijk.2 Dit neemt niet weg 
dat More het ontwerp van zijn denkbeeldige samenleving 
mede heeft geënt op een ideaal dat hij wel degelijk met heel 
zijn ziel en zaligheid koesterde: namelijk dat van een vrij 
en vervullend geestesleven voor zoveel mogelijk mensen. Dit 
ideaal vinden we krachtig verwoord in het hoofdstuk van 
de Utopia dat handelt ‘Over het werk’ (De artificiis). Naar 
mijn stellige overtuiging valt de in dit hoofdstuk voorge-
stelde Utopische orde daadwerkelijk samen met More’s 
eigen opvatting van een welingerichte samenleving. Het 
gaat dan om een samenleving waarin iedereen slechts zes 
uur werkt, opdat eenieder die dat wenst en ertoe in staat is, 
zich kan wijden aan het leven van de geest. 

More’s ideaal van een ‘cultuur van geest voor velen’ is in 
de Europese geschiedenis inmiddels daadwerkelijk verre-
gaand verwezenlijkt. In het vervolg maak ik dat inzichtelijk 
door na een intensieve lezing van het hoofdstuk ‘Over het 
werk’ en een korte introductie in de voorgeschiedenis van 
More’s ideaal, een schets te geven van de realisatie ervan in 
de afgelopen vijf eeuwen. 
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More laat de samenleving van Utopia door ene Hythlo- 
daeus beschrijven. Aan het begin van het hoofdstuk ‘Over 
het werk’3 zet Hythlodaeus uiteen dat in Utopia alle man-
nen en vrouwen, zonder enige uitzondering, in de land-
bouw leren werken en dat iedereen zich daarnaast in ten 
minste één ambacht bekwaamt. Daarna komt Hythlo-
daeus tot de kern van de Utopische maatschappelijke orde 
voor zover het werk betreft. Overal in de wereld, zo con-
stateert hij, is het lot van werklieden gelijk aan dat van sla-
ven, zwoegend van de vroege ochtend tot in de late avond. 
Zo niet bij de Utopiërs. Zij werken niet meer dan zes uur 
per dag, en de uren die zij niet besteden aan werken, slapen 
en eten mogen zij, als zij zich maar ver houden van ijdel-
heid en ledigheid, naar eigen inzicht spenderen. Degenen 
die daartoe in staat zijn, vullen hun vrije tijd doorgaans 
met intellectuele inspanningen, die nader kunnen worden 
aangeduid als ‘verdieping in de schone letteren’: studia li-
teratum.4 Wie wil en kan, hoort enkele van de openbare 
lezingen aan die in Utopia in alle vroegte worden georga-
niseerd. Wil iemand zich gedurende de collegetijd aan het 
dagelijks werk wijden, dan is het ook goed. Na het avond-
maal geven de Utopiërs zich een uurtje over aan spel. Zij 
maken dan muziek of ontspannen zich in conversatie op 
niveau.5 Dom en verderfelijk spel als het dobbelen kennen 
zij niet. Omdat iedereen werkt, volstaan de door allen ge-
maakte zes werkuren voor de productie van al het nuttige 
én aangename dat voor een goed leven nodig is. Dat het bij 
andere volkeren zo níet gaat, komt volgens Hythlodaeus 
doordat bij hen grotere en kleinere groepen – onder an-
dere vrouwen, priesters, monniken, bedelaars en edelen 
– niets uitvoeren, en bovendien veel werklieden hun tijd 
moeten verspillen aan het mogelijk maken van allerlei luxe 
en zwijnerij voor degenen die dat betalen kunnen. Niets 
van dat alles vinden we in Utopia, waar men ook nog eens 
prudent met goederen omgaat. Zo repareren de Utopiërs 
hun gebouwen zo tijdig en kundig dat zelden iets nieuws 
hoeft te worden neergezet en draagt eenieder slechts een 
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gering aantal sobere maar degelijke kledingstukken, die ja-
ren meegaan. Onder deze omstandigheden is er vaak niet 
veel arbeid te verrichten en kan er zelfs een vermindering 
van het aantal werkuren worden afgekondigd als publieke 
werken op enig moment geen aandacht vragen. Zo zien 
we: de constitutie van het Utopisch gemenebest heeft als 
doel om, voor zover de publieke zaak dit toestaat, de tijds-
besteding voor alle burgers te verleggen van lichamelijke 
arbeid naar vrijheid en cultuur van de geest. Volgens de 
Utopiërs ligt het levensgeluk namelijk in geestescultuur 
besloten. 

More’s ideaal is duidelijk. In een welgeordende samen-
leving worden zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid 
gesteld hun geest te ontwikkelen. More stelt het in zijn 
Utopia zo voor als zou dit ideaal gerealiseerd kunnen wor-
den door de samenleving op communistische grondslag te 
organiseren. Het eiland Utopia kent immers geen privaat 
bezit, en niemand hoeft er te tobben over eigen welvaren, 
dat van zijn familie, of zelfs van verre nazaten.6 More laat 
Hythlodaeus deze gelukkige communistische orde con-
trasteren met de situatie onder de Europese volkeren van 
zijn tijd. Daar leven edelen, bankiers en andere lieden die 
óf helemaal niets, óf niets van belang aan het geheel bij-
dragen, terwijl gewone werklieden, op wier arbeid heel het 
gemenebest rust, zich zodanig moeten afbeulen dat het lot 
van een lastdier er aanlokkelijk bij afsteekt.7 Alle volkeren 
buiten Utopia zijn volgens Hythlodaeus ten prooi aan een 
heuse ‘samenzwering van de rijken’, een conspiratio divi-
tum, gericht op beroving van de armen niet alleen door be-
drog in de private sfeer, maar ook door manipulatie van de 
wet in het publieke domein.8 

More stond met zijn opmerking over een ‘samenzwe-
ring van de rijken’ in een traditie die teruggrijpt op de 
klassieke oudheid,9 en op bepaalde wijze ook door kerk-
vader Aurelius Augustinus is verwoord.10 Het is niet mijn 
bedoeling nader op deze traditie in te gaan. In dit betoog 
accepteer ik simpelweg dat het goede leven – en dat is dan 
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een leven gekenmerkt door ‘vrijheid en cultuur van geest’ 
– eeuwenlang enkel was weggelegd voor een elite. Vanaf 
dit vertrekpunt zijn we in Europa een weg gegaan die ons 
heeft gevoerd naar een verregaande verwerkelijking van 
More’s ideaal van een ‘vrij geestesleven voor velen’. 

Voorgeschiedenis: waardige vrijetijdsbesteding als iets 
voor uitverkorenen

Het waren eeuwenlang de machtigen en rijken die als eni-
gen tijd en middelen hadden die voor vrijheid en cultuur 
van geest nu eenmaal nodig zijn. Met hun reflectie begint 
daarom de Europese weg naar het ‘geestelijk leven voor ve-
len’. 

De Romeinen kenden een zogeheten ‘lege tijd’ ofwel 
otium. Dit otium was wat wij nu ‘oningevulde’ of ‘vrije’ 
tijd zouden noemen.11 De Romeinse staatsman Marcus 
Tullius Cicero (106-43 v.Chr.) onderscheidt twee vormen 
van deze ‘lege tijd’. In negatieve zin is otium voor hem een 
soort van ‘verlummelde tijd’. Het is de ‘vrije tijd’ die een 
eerloos man zich toe-eigent door zich aan zijn verplich-
tingen te onttrekken. Met dit eerloos otium contrasteert 
Cicero scherp een ‘eerbare’ of ‘met waardigheid’ door-
gebrachte vrije tijd: een otium honestum of otium cum dig-
nitate. De met waardigheid doorgebrachte vrije tijd is bij 
Cicero vooral een otium litteratum: een ‘lege tijd’ die geheel 
wordt ‘gevuld’ met lezen, schrijven en studie. Cicero volgt 
hierbij het voorbeeld van de Grieken, die het woord scholé 
gebruikten ter aanduiding van een periode van studie en 
beschouwing, van overgave aan de schone letteren. Tegen- 
over scholé stond bij de Grieken a-scholia: de sfeer van 
het stevig of zelfs hectisch werken. Deze sfeer kon door 
Romeinen worden aangeduid met het woord neg-otium, 
waarvan ons Nederlandse woord ‘negotie’ is afgeleid. Ne-
gotie duidt voor ons de wijze aan waarop iemand in zijn 
levensonderhoud voorziet: iemands ‘negotie’, dat is zijn 
‘broodwinning’.
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De inzichten van Cicero maakten school onder de Ro-
meinse elite, die over buitengewoon veel otium beschikte. 
In de vierde eeuw van onze jaartelling werd ook Aurelius 
Augustinus (354-430), lid van de Romeinse elite in de provin-
cie Africa, gegrepen door het werk van Cicero. Niet alleen 
de idee van een otium litteratum had Augustinus in de ban,  
maar ook een door Cicero geschetst ideaal van vriendschap. 

Vriendschap was een bijzonder fenomeen in het Ro-
meinse rijk. Alleen vriendschap kon in de huishoudens 
van de elites en in de publieke ruimte de uiterst streng 
bewaakte grenzen van rangen en standen doen wegsmel-
ten. Alleen vriendschap maakte een vereniging van gees-
ten mogelijk, die door gevoelige types als Augustinus als 
levensnoodzakelijk werd gevoeld.12 Augustinus wilde het 
hoge vriendschapsideaal realiseren. Een eerste poging tot 
verwerkelijking ondernam hij door lid te worden van de 
sekte van de manicheeërs, waarvan de leden in een soort 
van studiegroepen streefden naar een diepe geestelijke 
verbondenheid: met elkaar, met Jezus van Nazareth, en 
met een aantal ‘uitverkorenen’. Later stapte Augustinus 
tijdens een verblijf in Italië van deze sekte over naar de 
hoofdstroom van het christendom. 

Augustinus lijkt zich uit het actieve leven te willen te-
rugtrekken als hij te Cassiciacum13 met enkele familiele-
den, vrienden en studenten een filosofenkring begint. Net 
als iedere andere Romeinse filosofenkring kan deze kring 
alleen voortbestaan met steun van een rijke bescherm-
heer. Augustinus schrijft te Cassiciacum diverse geschrif-
ten waarin hij nauw aansluit op het Romeinse discours 
over otium, in de hoop hiermee een weldoener te strikken. 
Zijn pogingen blijven vruchteloos. Hij keert terug naar 
zijn geboortestad Thagaste in Noord-Afrika, waar hij op 
het bescheiden landgoed van zijn familie de filosofenkring 
in licht gewijzigde samenstelling tracht voort te zetten. 
Na enige tijd verkrijgt Augustinus het bisschopsambt en 
vormt hij zijn kring om tot een christelijk monasterium: 
een soort vroeg ‘klooster’.
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Augustinus’ monasterium lijkt in veel opzichten meer 
op een Romeinse filosofenkring dan op de middeleeuwse 
kloosters die onze verbeelding bevolken. Zo is Augusti-
nus’ ‘monasterie’ niet met ondoordringbare muren van de 
rest van de wereld afgesloten, is er geen uniforme kledij, 
geen harde ascetische discipline en geldt er geen absolute 
gehoorzaamheid. Het klooster van Augustinus wordt ge-
kenmerkt door het samen delen van aardse bezittingen, 
en bestaat verder vooral in een avontuur van de geest. Ie-
dere individuele monnik, alsook de gemeenschap in haar 
geheel, geeft zich over aan een intens beleefd geestelijk 
verkeer met God, dat verloopt volgens een bij Regel vast-
gelegde dagorde.14 De monniken, afkomstig uit alle lagen 
van de bevolking, worden aanvankelijk nog sterk gehin-
derd door de klassevooroordelen en -gewoonten waar de 
Romeinse maatschappij stijf van staat. Om hieraan voor-
bij te geraken vaardigt Augustinus een Voorschrift uit, dat 
voor een groot deel15 gericht is op het garanderen van een 
aan ieder wereldlijk snobisme voorbij onderling verkeer. 

Zoals de historicus Peter Brown laat zien,16 gingen Au-
gustinus en zijn vrienden in hun ontwikkelingsgang van 
studiegroep, via filosofenkring naar klooster hun aan-
vankelijk zeer sterk beleefde horizontale onderlinge band 
steeds verder relativeren. Een verticale verhouding voerde 
in het klooster uiteindelijk de boventoon: de band name-
lijk tussen iedere individuele monnik en God. Eeuwen-
lang zou deze verhouding het leven in kloosters blijven 
bepalen, ook en juist nadat monniken en monialen zich 
eenmaal hadden teruggetrokken achter strenge klooster-
muren en zich hadden overgegeven aan strikte ascetische 
praktijken en absolute gehoorzaamheid. Waar het mij hier 
om gaat is de vaststelling dat gedurende de eerste tien eeu-
wen van onze jaartelling ieder otium litteratum, of dit nu 
beleefd werd in een studiegroep, een filosofenkring of in 
een monasterium, altijd een zaak was en bleef van enkelin-
gen: van uitverkorenen, van een elite.
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De Europese stad maakt waardige vrijetijdsbesteding 
voor velen mogelijk

Augustinus leefde in onzekere tijden. Zijn grote werk De 
Stad Gods (413-426) componeerde hij in de schaduw van de 
plundering van de stad Rome, anno 410. In dit werk stipt 
hij drie voor alle christenen mogelijke levenswijzen aan. 
Een leven in het teken van otium is mogelijk, zo stelt hij, 
net als een leven in het teken van activiteit, en zeker ook 
een leven dat otium en activiteit combineert.17 Augustinus 
maakt duidelijk zelf het meest te voelen voor het enigszins 
samengestelde leven.18 Verder spoort hij zijn toehoorders 
aan19 om een leven in otium niet in ijdele ledigheid door te 
brengen, maar het vorm te geven als een zoektocht naar de 
waarheid; een zoektocht, wel te verstaan, waarvan de resul-
taten met anderen gedeeld moeten worden. Augustinus’ 
gedachten zullen eeuwenlang voor de westerse christen-
heid richtinggevend zijn.

Het aangezicht van West-Europa veranderde tussen 
circa 500 en 1000 radicaal. De oude Romeinse aristocra-
tie verdween, of beter: ging op in de nieuwe elites (‘stan-
den’) die zich formeerden. Op het toneel verschenen al-
lereerst een nieuwe erfadel en een in bestuur en economie 
geëngageerde christelijke clerus, en in latere eeuwen een 
groep met een minder scherp profiel. Deze derde groep, 
‘derde stand’, bestond aanvankelijk vooral uit voor de eer-
ste twee standen werkzame geletterden, aangevuld met 
enkele rijke, over grote afstanden handelende onderne-
mers. Met de nodige overdrijving kunnen we stellen dat de 
geschiedenis van de Europese cultuur na het jaar 1000 in 
belangrijke mate is bepaald door het samengaan van adel, 
clerus en ‘derde stand’ in één samenhangende Europese 
elite, alsmede door het feit dat deze ene elite uiteindelijk 
een levensideaal omarmde waarin een verrassend grote 
rol bleek weggelegd voor otium litteratum.

Cruciaal voor de Europese geschiedenis van na 1000 
was de opkomst van een nieuw soort stad, drijvend op 
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de negoties van handel en nijverheid. Handelaren en 
handwerkers gingen niet geheel op in hun onderscheiden 
broodwinningen. Zij konden beschikken over behoorlijk 
wat vrije tijd, en ook over de middelen om deze in te vul-
len als een ‘waardig’ otium. Met name die handwerkers en 
handelaren die hun vrije tijd wilden besteden in de geest 
van Augustinus – als een gezamenlijke zoektocht naar 
waarheid – vonden geletterde clerici bereid om hen in te 
wijden in een volwaardig leven van de geest. Op den duur 
vormden in talloze Europese steden handelaren, handwer-
kers en clerici samen met geschoolde beroepsbeoefenaren 
zoals juristen en artsen, vele eigen kringen en genoot-
schappen, waarin zij invulling gaven aan een voorheen 
alleen voor prelaten en kloosterlingen weggelegd otium 
litteratum. Zodoende richtten geletterde stedelingen bin-
nen het grotere ‘huis van de christenheid’ als het ware de 
‘literaire etage’ opnieuw in.20 

De brede groep stedelingen die zich enthousiast aan 
otium litteratum wilde overgeven, zag zich opmerkelijk ge-
noeg al snel gedwongen om zich af te zetten tegen de uni-
versiteiten. 

Opkomst van universiteiten en hun latere verstarring

Vanaf de elfde eeuw vormen in diverse toonaangevende 
Europese steden jonge mannen die hun otium litteratum zo 
zinvol mogelijk willen vormgeven een gemeenschap van 
leraren en lerenden: een universitas magistrorum et schola-
rium, kortweg: ‘universiteit’. Zo brengen aankomende cle-
rici halverwege de twaalfde eeuw de universiteit in Parijs 
tot stand, nadat aanstormende juristen eind elfde eeuw al 
die in Bologna hadden opgericht. De opkomende univer-
siteiten leverden in hun wens naar zelfstandigheid strijd 
met bisschoppen, wereldlijke heren en soms ook stedelijke 
overheden.21 De paus, leider van de christelijke kerk, komt 
de jonge universiteiten in hun strijd maar wat graag te 
hulp. Niet alleen verleent hij voorrechten aan de nog jonge 

500 jaar Utopia - 104-1.indd   18 15-02-16   12:56

Michel Bronzwaer en Joost van der Net (red.), 500 jaar Utopia 
Valkhof Pers, Nijmegen 2016 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 104.1) 



19

instellingen, hij deelt ook geld uit aan behoeftige studen-
ten om met name de studies van de theologie en het recht 
te bevorderen. Zo kan hij kundig personeel voor de kerk 
rekruteren. Al snel overwegen universitair geschoolden 
in de hoogste ambten van de kerk. Vorsten, steden en an-
dere wereldlijke heersers volgen het door de kerk gegeven 
voorbeeld en werven universitair geschoolden voor hun 
bestuursapparaten. Zij stellen beurzen in of stichten com-
plete colleges met het oog op de vorming van juridisch, 
administratief en financieel geschoold personeel. Voor de 
wereldlijke machten is de studie van het recht veruit het be-
langrijkst. Juristen, aan de universiteiten geschoold in het 
Romeins recht, tillen de rechtspraak naar een hoger plan, 
brengen iets van een vroege bureaucratie tot stand, en gaan 
de machtsaanspraken van vorst of stad juridisch en theore-
tisch onderbouwen. 

Juist als zij voor de formele vorming van Europese eli-
tes nauwelijks nog aan belang kunnen winnen, bezwijken 
de universiteiten voor een funest, maar algemeen verbreid 
cultuurpatroon dat hen tot starre instituties maakt, en 
daarmee voor otium litteratum ongeschikt. Het gaat om 
het volgende patroon. Gedurende de middeleeuwen was 
en bleef de binding aan een gemeenschap bepalend voor 
de positie die een mens innam, juist ook als het om sociale 
stijging ging. Het is voor ons een wat vreemde gedachte, 
maar bij pogingen om hogerop te komen was het vroeger 
niet zozeer het individu als wel een complete familie die 
naar verbetering van positie streefde. Vereende inspan-
ning van bloedverwanten en hooggeplaatste beschermhe-
ren konden een mens een hogere positie doen verwerven, 
en als dit lukte was het de hoogste plicht voor de geluk-
kige om de eenmaal verworven positie zoveel mogelijk ten 
bate van behulpzame bloedverwanten, beschermheren 
en vrienden aan te wenden; ook moest en zou de eenmaal 
verworven positie door vererving ergens in de bloedlijn 
veilig worden gesteld. Dit mechanisme, dat we tegenwoor-
dig nog op diverse plaatsen in de wereld aan het werk kun-
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nen zien, zorgde ervoor dat de universiteiten in grote de-
len van Europa al in de loop van de veertiende eeuw min 
of meer gesloten bolwerken werden, met versteende curri-
cula en een totaal gebrek aan intellectuele onderzoekslust 
tot gevolg. De universiteit telde in de navolgende eeuwen 
maatschappelijk alleen nog mee als de instantie die het 
exclusieve recht genoot tot het verlenen van academische 
graden, zegels van felbegeerde elite-status. Grensverleg-
gend denkwerk moest voortaan buiten de muren van de 
universiteit worden verricht, en dat gebeurde dan ook in 
kringen van de zogeheten ‘republiek der letteren’. 

De ‘republiek der letteren’ en haar ontspannen genoot-
schappelijkheid

Francesco Petrarca (1304-1374) zag zich door zijn familie 
gedwongen om te Montpellier en Bologna rechten te stu-
deren. Het beviel hem niets. Zijn liefde ging uit naar oude 
Latijnse teksten. Hij stelde aan zijn tijdgenoten een project 
voor om de christenheid als het ware te ‘verfrissen’ met 
aan de vergetelheid ontrukte teksten van antieke schrijvers, 
en dit dan buiten de vastgelopen universiteiten om. Deze 
renovatio litterarum et artium zag hij het liefst gedragen 
door geletterden binnen, maar zeker ook buiten de kerk. 
Petrarca, die zelf lid was van de clerus, wenste het otium 
litteratum nadrukkelijk los te maken van een eeuwenoude  
vorm. 

Het otium was in kloosters voortgezet in de vorm van 
christelijke contemplatie, steeds in verbinding met streng 
ascetische praktijken en van de wereld afgezonderd door 
hoge muren. Petrarca meende dat de tijd gekomen was om 
het otium van deze condities te bevrijden. Daarbij greep hij 
terug op die geschriften waarin Augustinus omstandig zo-
wel het otium litteratum als de vriendschap had bezongen: 
teksten die Augustinus ruim voor zijn bisschopswijding 
had vervaardigd, ten tijde van zijn experiment met een 
filo sofische vriendenkring in het Italiaanse Cassiciacum.22 
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Met enige overdrijving kunnen we stellen dat Petrarca de 
‘vroege’ Augustinus – de enthousiaste pleitbezorger van 
letterenstudie in een kring van gelijkgestemde vrienden 
– in stelling bracht tegen de door diezelfde Augustinus 
mede geïnspireerde kloosterbeweging. Niet dat al hetgeen 
in de kloosters was gepraktiseerd volgens Petrarca nu in-
eens onzinnig zou zijn – eerder het tegendeel. Zo wilde 
Petrarca graag vasthouden aan de eeuwenoude monniken-
praktijk van het lezen en schrijven in afzondering. Alleen: 
deze praktijk lag volgens hem voortaan binnen het bereik 
van iedere geletterde, clericus of niet, die in de stad over 
een eigen studeerkamer beschikte. 

In zekere zin wisten Petrarca en zijn volgelingen tij-
dens hun ‘renovatiewerk’ de kloostercellen van monniken 
daadwerkelijk te vervangen door de studeerkamers van 
geleerden.23 In de plaats van een vele kloostercellen om-
vattend gebouw stelden zij een geestelijke sfeer die diverse 
studeervertrekken met elkaar verbond. Dit was de sfeer 
van de zogeheten respublica litteraria, zoals de term begin 
vijftiende eeuw werd gemunt.24 Deze ‘letterenrepubliek’ 
werd gekenmerkt door een druk geestelijk verkeer van 
vrienden onder elkaar, dat onder meer vorm kreeg in een 
enthousiaste uitwisseling van brieven en manuscripten. 
De band tussen gelijkgezinde lettervrienden werd, waar 
dat maar even kon, tevens beleefd in warme persoonlijke 
ontmoetingen, thuis of door middel van grootsere ont-
moetingsvormen. Zo richtten enthousiaste volgelingen 
van Petrarca in vijftiende-eeuws Italië diverse ‘academies’ 
op, waarbij zij het voorbeeld van de antieke filosofenkrin-
gen volgden, met toevoeging van vormen en praktijken 
ontleend aan religieuze broederschappen van de eigen 
tijd. De gesprekken van de geletterden werden conferentie 
of conversatie genoemd.25 Thuis en in de academie gaven 
zij tevens vorm aan een algemener vrij verkeer, dat als con-
vivium werd aangeduid. Naar het voorbeeld van Cicero 
c.s.26 was dit een verkeer dat gretig met drank, spijs, mu-
ziek, dans en andere genietingen werd opgeluisterd. 
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Toen in de tweede helft van de vijftiende eeuw de boek-
drukkunst een hoge vlucht begon te nemen, werd het voor 
steeds meer mensen mogelijk om tot de respublica littera-
ria toe te treden. Juristen werkzaam in kanselarijen, leden 
van zowel de hoge als de lage clerus, regenten, handelaren 
en handwerkers en edelen die tijd en geld hadden om zich 
naast hun negotie in een waardig otium te storten, zij allen 
konden op vele plaatsen, zowel ten zuiden als ten noor-
den van de Alpen, voortaan relatief snel en goedkoop hun 
eigen studeervertrekken met boeken stofferen en geza-
menlijk academies met conversatie en convivium vullen. De 
republiek der letteren werd zo een echt Europese aangele-
genheid, die buiten Italië ook bloeide in Spanje, Frankrijk, 
de Bourgondische Nederlanden en het land van Thomas 
More. 

In het licht van de beweging van Petrarca en de zijnen 
om van kloostervertrekken studeerkamers te maken, mo-
gen we allicht de levenskeuze van More bezien om het 
klooster waarin hij als jonge man enige tijd verbleef, te 
laten voor wat het was, een familie te stichten en bij zijn 
huis een ruim studeervertrek neer te zetten. De bewe-
ging die Petrarca en de zijnen inzetten om in de plaats van 
het kloostergebouw een geestelijk ‘huis der letteren’ op 
te trekken, is verder een bron van inspiratie voor More’s 
belangrijkste boek, de Utopia. In dit boek, zo zagen we, 
schetst More een wereld waarin een waardig geestelijk le-
ven is weggelegd voor werkelijk alle mannen en vrouwen 
die daartoe ook maar enigszins het vermogen en de lust 
bezitten, simpelweg omdat de brede volksmassa’s zich in 
dit gedroomde land niet langer tot eindeloos ploeterwerk 
gedwongen zien. De idee van een ‘otium cum dignitate voor 
velen’, vóór More hooguit in het voorbijgaan verkend,27 
was voor de Engelsman een cruciaal ideaal waaromheen 
hij, bij wijze van gedachte-experiment, een fictieve samen-
levingsorde ontwierp die dit ideaal mede mogelijk maakte.

Kort na publicatie van de Utopia begon de Reformatie, 
een beweging die de Europese christenheid op geweldda-
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dige wijze verscheurde. Thomas More wist als persoon 
niet buiten het strijdgewoel van de Reformatie te blijven. 
Dat gold niet voor de respublica litteraria als geheel. Geïn-
spireerd door More’s goede vriend Desiderius Erasmus 
(1466-1536) hielden talloze geletterden, van alle mogelijke 
christelijke gezindten, gedurende de zestiende eeuw kop-
pig vast aan de gedachte dat zij als inwoners van de lette-
renrepubliek aan geen enkel wereldlijk of kerkelijk dogma 
onderworpen waren. Een belangrijke verschuiving van 
het geografische zwaartepunt van de republiek trad daar-
bij op. Degenen die trouw wilden zijn en blijven aan het 
Erasmiaanse ideaal, raakten er in de loop van de eeuw in 
meerderheid van overtuigd dat alleen het Franse konings-
huis duurzaam weerstand kon bieden aan in Spanje en 
Oostenrijk gebaseerde reactionaire heersers, die met het 
grofst mogelijke geweld de eenheid van de christenheid 
wilden herstellen. Zo kwam het dat in de eerste helft van 
de zeventiende eeuw het Latijn als taal der geletterden 
werd vervangen door het Frans, en de respublica litteraria 
veranderde in een république des lettres. De hernoemde 
republiek kende voortaan een eenduidig centrum: Parijs. 
Met deze stad verbonden zich gedurende de zeventiende 
en achttiende eeuw talloze academies, wetenschappelijke 
genootschappen, leesclubs en salons, en dit niet alleen in 
Frankrijk, maar ook in Engeland, de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden en Italië. Aansluiting op Parijs 
werd in stand gehouden langs diverse wegen: via diploma-
tiek verkeer, maar ook via handelsmissies, studiereizen, 
correspondenties, en uiteraard via de geregelde uitwisse-
ling van boeken, pamfletten en periodieken. 

Een gedeeld, veelzijdig loisir verenigt achttiende-eeuwse 
elites

Het feit dat Parijs zo nadrukkelijk het centrum werd van 
een door het vorstenhof geprotegeerde république des let-
tres miste zijn uitwerking niet op de elites van het Franse 
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koninkrijk. Al aan het begin van de zeventiende eeuw ble-
ken de geletterde leden van de clerus en de derde stand zich 
met de Franse ambtsadel te hebben verbonden in een ge-
deeld enthousiasme voor een otium studiosum oftewel, in 
het Frans, een loisir studieux. Deze geletterden wachtte de 
schone taak om de oude zwaardadel, de zogeheten noblesse 
d’epée, tot het ideaal te bekeren. Eenvoudig was dat niet. De 
Franse gentilhomme was in de regel een edelman die enkel 
op goede geboorte, rijkdom en het beroepshalve hanteren 
der wapenen stond en zijn neus ophaalde voor welke vorm 
van studie dan ook. 

Rond 1630 tracht Nicholas Faret (1596-1646) de Franse 
gentilhomme ervan te overtuigen dat een soldaat (soldat) 
ook een geletterd man (sçavant) kan zijn.28 De verfijnde 
zeden die door onder meer de studie der letteren kunnen 
worden verkregen, zijn wel degelijk gepast, zo leert hij, 
in ieder geval aan ’s konings hof. De gentilhomme wordt, 
als het aan Faret ligt, een honeste homme, dat wil zeggen: 
een man die niet alleen jaloers zijn eer verdedigt,29 maar 
evenzeer in staat is om het fijne onderscheid te maken dat 
tussen mensen en situaties bestaat, opdat hij in conver-
satie steeds gepast (honnest) gedrag kan vertonen.30 Che-
valier de Méré (1607-1684) werkt Farets gedachten nader 
uit. ‘Eer’ wil Méré niet langer gronden in de ruwheid en 
strengheid van de zwaardvechter, maar in de zachtzinnig-
heid en fijngevoeligheid van een geletterde, die er als een 
heuse ‘Socrates’ plezier in schept om met alle mogelijke 
personen aangenaam en makkelijk te verkeren.31 De heer 
van Saint-Evremond (1613-1703) komt Méré te hulp door 
zijn standsgenoten verder te sensibiliseren. La raison, zo 
leert de seigneur onder meer, was vroeger weliswaar bot 
en streng, maar ‘zij heeft zich verzacht om wellevendheid 
(honnêteté) in de omgang der mensen te brengen; zij is 
delicaat en nieuwsgierig in de zoektocht naar genoegens 
geworden’. Tegenwoordig, aldus Saint-Evremond verder, 
wordt een mens gewaardeerd op grond van ‘goede om-
gangsvormen, galant gedrag en het vermogen de genietin-

500 jaar Utopia - 104-1.indd   24 15-02-16   12:56

Michel Bronzwaer en Joost van der Net (red.), 500 jaar Utopia 
Valkhof Pers, Nijmegen 2016 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 104.1) 



25

gen des levens te smaken’.32 Kennis van de schone letteren, 
la connoissance des Belles Lettres, is volgens de graaf daar-
bij essentieel, want deze kennis beschaaft de geest (po-
lit l’Esprit) en inspireert tot la délicatesse & l’agrément: tot 
fijngevoelig en verfijnd gedrag.33 Het ideaal van de honnête 
homme slaat aan. In de achttiende eeuw wil op den duur 
iedere Fransman met ook maar enige maatschappelijke 
pretentie een honnête homme zijn – de zwaarddragende 
edelman incluis. 

Nam de zwaardadel via het ideaal van de honnête homme 
uiteindelijk het loisir studieux van de overige hogere stan-
den over, op haar beurt schonk zij deze standen een aantal 
vormen van loisir die evenzeer met délicatesse & agrément 
genoten wilden worden, maar verder geheel buiten de stu-
die van de letteren lagen. Bij dit loisir moeten we denken 
aan alle mogelijke gezelschapsspelen, aan paardrijden en 
jagen, aan schermen, dansen, musiceren, en zeker ook aan 
alle mogelijke culinaire genietingen – allemaal vormen die 
nota bene opmerkelijk goed aansloten bij het convivium 
zoals dat al was beleefd door de intensief met edelen ver-
kerende leden van de Italiaanse letterenrepubliek in de 
veertiende en vijftiende eeuw. Het was eigenlijk vooral 
ten aanzien van erotische genietingen dat de Fransen een 
nieuwe wereld openden. Bij de Italianen nog voorwerp 
van hevige controverse,34 werd het vrije en schaamteloze 
genot van eigen en andermans lichaam onder de Franse 
elites van de achttiende eeuw dusdanig gepraktiseerd en 
ook (zij het vaak nog besmuikt en versluierd) beschreven 
en overdacht, dat gesproken kan worden van een heuse 
eerste seksuele revolutie.35

Over de volle breedte van een aangenaam loisir volgde 
Europa het Franse voorbeeld. Vele salons, clubs, leesgezel-
schappen en wetenschappelijke genootschappen werden 
in de loop van de achttiende eeuw opgericht, door gelet-
terden van alle naties, die allen in een vriendschappelijke 
sfeer met elkaar wilden converseren, onder meer over de 
opkomende natuurwetenschap, de schone letteren en de  
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politiek. In de vele gezelschappen van deze ‘genootschap-
pelijke revolutie’ voerde beslist niet enkel ernst de boven-
toon: een beschaafde gedachtewisseling verbond zich door- 
gaans probleemloos met iets van het plezierig samenzijn 
dat door de toonaangevende Fransen met zoveel zwier 
werd voorgeleefd. 

De opwaardering van negotie ten tijde van de Franse 
Revolutie

Afgezien van de vele voorrechten die hen, als standsperso-
nen, nog wel degelijk uit elkaar drongen, maakten de leden 
van de Franse hogere standen reeds rond het midden der 
achttiende eeuw één natie uit. Iedere geletterde die zich 
boven het gewone volk verhief, kende dezelfde ideeën, had 
dezelfde gewoontes, smaakte dezelfde genoegens en las 
en besprak dezelfde lectuur. Had de adel naar de andere 
standen een brede opvatting van loisir gecommuniceerd, 
feit was wel dat als verbindend levensideaal voor alle leden 
van de Franse natie dat van de ‘derde stand’ was komen 
bovendrijven. Dit ideaal stond ieder mens zonder meer 
het genieten van loisir toe, vooral als het een loisir studieux 
betrof, maar het wilde de mens daarnaast ook zien wer-
ken in een negotie, dat wil zeggen: wenste dat eenieder 
zich voor zijn natie nuttig maakte. Zonder meer waren de 
leden van de derde stand in hun beroepen nuttig; nuttig 
kon met enige goede wil ook het werk van de geestelijk-
heid nog wel genoemd worden, maar de oude erfadel? Die 
paste niet meer in het beeld, zoals zij al bij Thomas More 
en geestverwanten niet meer in het beeld had gepast. Radi-
cale denkers begonnen dit nadrukkelijk te verwoorden. Zij 
verzamelden zich onder meer in de Parijse salon van baron 
d’Holbach (1723-1789). Met adelbrieven van voorouders 
hadden de denkers in deze salon niets op. Zij stelden zich 
op het standpunt dat iedereen die het lef had zich als ‘beste’ 
te afficheren, in het hier en nu zijn uitmuntendheid moest 
zien te bewijzen. 
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Baron d’Holbach zelf hakt in een van zijn boeken36 
stevig in op de Franse erfadel van zijn tijd. In een argu-
mentatie die doet denken aan die van Thomas More, 
stelt d’Holbach dat edelen doorgaans niets meer zijn dan 
brute veroveraars die in het land van de overwonnenen 
door middel van rigide wetten een permanente, want er-
felijk over te dragen, verheven positie willen vestigen. 
Ook al is volgens d’Holbach op veel plaatsen in Europa 
het schrikbewind der edelen door het ingrijpen van ko-
ningen inmiddels goeddeels gebroken, de adel is toch een 
onderscheiden kaste gebleven, zeker in Frankrijk. De edel-
man, zo schampert d’Holbach, gelooft werkelijk nog een 
bevoorrecht mens van een bijzonder slag te zijn, van een 
zuiverder bloed en een subliemer geest dan de anderen; hij 
wil leven voor de eer van het gevecht of voor de rang die 
hij door middel van kuiperijen aan het koninklijk hof ver-
werven kan, terwijl hij op gewone, nuttige beroepen neer-
kijkt. Gelukkig, zo stelt d’Holbach, nadert deze waanzin 
haar einde. Het redelijk standpunt laat enkel nog het nut, 
l’utilité, gelden als grond voor rangverschil: voortaan be-
staat ‘eer’ enkel nog uit de hoogachting van medeburgers, 
gerechtvaardigd door dienst en deugd. D’Holbach’s visie 
wordt tijdens de Franse Revolutie verwerkelijkt. Nadat 
de Franse standen zich tot één werkelijk Nationale Verga-
dering hebben samengevoegd, schaffen zij in de befaamde 
nacht van 4 augustus 1789 het hele oude standenstelsel af. 
Voortaan staan in Frankrijk alle ambten voor alle burgers 
open.37 In een Verklaring van de Rechten van de Mens en van 
de Burger legt de Nationale Vergadering vast dat rangver-
schillen enkel en alleen gebaseerd horen te zijn op de utilité 
van mensen voor de samenleving. 

De Franse Revolutie wordt door velen begroet. Zo ook 
door de jonge Duitse edelman Wilhelm von Humboldt 
(1767-1835). Enthousiast voortbouwend op de revolutio-
naire acties laat hij, al redenerend over de waarde van da-
gelijkse arbeid, het traditionele discours over negotie en 
otium achter zich. Volgens Humboldt is het ware doel van 
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de mens gelegen in de hoogste en best geproportioneerde 
ontwikkeling van al zijn krachten tot een rond geheel: die 
höchste und proportionirlichste Bildung seiner Kräfte zu ei-
nem Ganzen.38 Een mens krijgt voortdurend van buiten al-
lerhande zaken aangedragen, die hij zich wel of niet eigen 
kan maken. Nu maakt een mens zich volgens Humboldt 
alleen datgene werkelijk eigen waarvoor hij zelf gekozen 
heeft. Waar ook maar een spoor van dwang of beperking 
voelbaar wordt, verricht de mens zijn werk slechts met 
mechanische vaardigheid. Vanuit dit inzicht, zo redeneert 
Humboldt,39 beschouwden de oude Grieken en Romei-
nen iedere werkzaamheid (Beschäftigung) als schadelijk en 
onterend die geen innerlijke vorming ten doel had, waar-
voor alleen de krachten van het lichaam nodig waren, of 
die alleen diende als middel tot verwerving van materiële 
goederen. Voortgaand in deze redenering konden de beste 
Griekse geesten zelfs menen dat het goed was om door 
middel van onrechtvaardige en barbaarse slavernij een 
kleine groep mensen in staat te stellen in hoogste kracht 
en schoonheid te leven. Een misverstand, zo meent Hum-
boldt. Ieder werk, zo stelt hij in de geest van de Franse Re-
volutie, vermag de mens te adelen; ieder werk, ook dat van 
de boer, ook dat van de handwerker. Het komt er enkel op 
aan hoe het verricht wordt. Zolang een werk omwille van 
zichzelf verricht wordt, vervult het de mens en heeft het 
vormende kracht. Werk verliest pas aan waarde als niet het 
werk zelf, maar de resultaten ervan tellen, als het met an-
dere woorden als middel tot iets anders wordt gehanteerd. 

Het is een omwenteling in het denken, waarmee Hum-
boldt een behoorlijke stap verder gaat dan Thomas More. 
In zijn Utopia doorbreekt More de scheiding tussen ne-
gotie en otium immers niet; hij handhaaft haar, maar ver-
plicht wel alle burgers tot negotie, opdat ook alle burgers 
een waardig otium kunnen genieten. Anders is het bij 
Humboldt. Broodwinnend werk, traditioneel vast in de 
sfeer van de negotie gesitueerd, neemt bij hem ten minste 
in potentie de belangrijkste karakteristiek aan van activi-
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teiten uit de sfeer van het otium. Ieder werk blijkt omwille 
van zichzelf te kunnen worden verricht, en gebeurt dit ook 
inderdaad, dan adelt, bevrijdt en verheft het de mens, net 
als iedere andere vrije en ontspannen bezigheid. Hum-
boldt is zich er terdege van bewust dat zijn visie een verre-
gaande omwenteling betekent: ‘Zo zouden alle boeren en 
handwerkers kunstenaars kunnen worden, dat wil zeggen: 
mensen die hun handwerk omwille van hun handwerk 
liefhadden, met eigen kracht en eigen vindingrijkheid ver-
beterden, en daardoor hun intellectuele vermogens culti-
veerden, hun karakter veredelden, hun genietingen ver-
meerderden. Dan zou de mensheid worden geadeld door 
hetgeen haar momenteel zo vaak onteert.’40

Humboldts ideaal zou lange tijd onvervuld blijven. 
Vanaf het moment namelijk dat zij maatschappelijke rang 
daadwerkelijk afhankelijk hebben gemaakt van verdienste, 
raken de mannen van het revolutionaire Frankrijk gefasci-
neerd door de mogelijkheid van in beginsel onbegrensde 
verbetering van positie. Om daadwerkelijk vooruit te ko-
men, moet een mens natuurlijk wel zijn hele vermogen zo 
vrij mogelijk kunnen inzetten. Ook dit regelen de revolu-
tionairen: het tweede artikel van de Verklaring van de Rech-
ten van de Mens en van de Burger omschrijft het eigendoms-
recht als ‘natuurlijk en onaantastbaar’. De standspersonen 
die op 4 augustus 1789 hun titels en voorrechten hebben 
opgegeven, blijven op deze wijze de eigenaren van om-
vangrijke hoeveelheden land en ander bezit, dat zij voort-
aan, conform artikel 4 van de Verklaring, zonder al te veel 
belemmeringen mogen uitbaten. 

De Nationale Vergadering draagt via wetgeving in de ja-
ren 1790 en 1791 de macht steeds verder over van de vorst 
op de verzameling van al die Fransen die over vermogen 
van enige omvang beschikken. Frankrijk komt daarmee 
stevig in de greep van een groep ‘bezittenden’. Deze groep 
omvat lieden van vele klassen. Zij strekt zich uit van rijke 
edelen, handelaren, fabrikanten en bankiers, via de beoefe- 
naren der vrije beroepen, tot aan handwerkers en boeren 
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die over enig vermogen beschikken. Bezit, daar draait het 
voortaan om. In de hogere klassen wordt bezit eerder door 
vererving verworven, in de lagere klassen meer door hard 
werken. Hoe dan ook, wie hard werkt, kan een erfenis voor 
zijn kinderen opbouwen. De klassegrenzen staan nadruk-
kelijk open, zeker voor degene die voor maatschappelijke 
stijging meerdere generaties de tijd wil nemen. Wie geluk 
heeft, kan al tijdens zijn leven een grote verbetering in be-
zit en positie realiseren. 

Zo breekt aan het begin van de negentiende eeuw een 
tijdperk aan dat sterk in het teken staat van een vrijwel uni-
verseel streven naar meer bezittingen en betere posities. 
Tallozen geven zich daarbij over aan een bijna beangsti-
gende, want de gehele mens in beslag nemende, werkwoe-
de. Wat moet er, te midden van deze algehele voorrang 
voor negotie, worden van het ideaal van een harmonieus 
leven, van een leven waarin een mens naast zijn broodwin-
ning tijd en rust weet te vinden voor een waardig otium? 

Pleidooien tegen eenzijdige werkwoede

Humboldts beeld van de beschavende kracht die werkelijk 
iedere arbeid zou kunnen toekomen, schoot volledig voor-
bij aan de werkelijkheid van het Europa van na de Franse 
Revolutie. Zeker toen eenmaal de zogeheten ‘Industriële  
Revolutie’ voor steeds meer mensen de mogelijkheid open-
de om bezit te vergaren en hoger op de maatschappelijke 
ladder te klimmen, liet negotie zich allengs minder van een 
beschavende en meer van een verruwende kant zien. Niet 
alleen in fabrieken maar ook daarbuiten werd een steeds 
strengere arbeidsdeling doorgevoerd, waardoor het ideaal 
van ‘werk, verricht om zichzelfs wil’ zelfs in de verte niet 
meer benaderd kon worden. Humboldts vriend de Duitse 
dichter Friedrich von Schiller (1759-1805) stelde al in 1795 
mismoedig vast dat de moderne arbeidsdeling – die ge- 
trennte Ausbildung der menschlichen Kräfte – de wereld wel-
iswaar ongekende vooruitgang had gebracht, maar dat het 
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individu er vooral schade door had geleden: de individu-
ele mens moest voortaan ‘das Opfer der Totalität’ brengen, 
dat wil zeggen: de afzonderlijke man of vrouw zag zich 
gedwongen om de vorming van zijn wezen tot een harmo-
nieus geheel op te geven. Schiller hoopte vurig dat kunst 
en schoonheid zoveel mogelijk van de verlorengegane 
‘totaliteit’ in het menselijk wezen zouden helpen herstel- 
len.41 

De idealen van Humboldt en Schiller werden gedeeld 
door John Stuart Mill (1806-1873), die leefde in het land 
waar de Industriële Revolutie het eerst en het snelst op 
stoom was gekomen. Helaas, zo stelde Mill anno 1836 vast, 
verspilden de meesten van zijn tijdgenoten hun energie 
volledig aan financieel profijtelijke activiteiten, aan money-
getting pursuits.42 Deze broodwinning, deze money-getting 
occupation, zo noteerde Mill in de geest van zijn Duitse 
helden enkele jaren later,43 was van een welhaast mecha-
nisch karakter en sprak veel te weinig vermogens (faculties) 
van de mens aan. Met zijn kritiek bereikte Mill na 1848 een 
groot publiek, omdat zijn in dat jaar gepubliceerde boek 
Principles of Political Economy vrijwel direct tot standaard-
werk werd verheven en een brede verspreiding vond, zo-
wel binnen als buiten Engeland. 

In zijn Principles stelt Mill dat hij zich niet aangespro-
ken voelt door een levensideaal dat enkel en alleen bestaat 
uit een onstuitbare drang om vooruit te komen, compleet 
met al het mogelijke ellebogenwerk.44 Hij wil wel toege-
ven dat het beter is dat mensen hun energie anno 1848 niet 
meer zozeer steken in oorlogvoering als wel in het najagen 
van rijkdom (the struggle for riches), maar dan toch alleen 
in afwachting van het moment waarop nobeler geesten de 
mensen ervan zullen hebben overtuigd dat er nastrevens-
waardiger zaken bestaan. Het eindresultaat van de storm-
achtige ontwikkeling van handel en industrie zal, wat Mill 
betreft, uiteindelijk moeten zijn dat zoveel mogelijk men-
sen de ‘kunst des levens’ (the Art of Life) kunnen genieten. 
Niet langer volledig in beslag genomen door het grovere 
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geploeter (the coarser toils) en beschikkend over voldoende 
otium (leisure) zullen zij uiteindelijk in staat zijn om het 
goede leven te cultiveren (to cultivate freely the graces of 
life). Wat Mill betreft is de periode van ongekende econo-
mische groei waarin de wereld rond 1850 ontegenzeggelijk 
is beland, enkel een overgangsperiode die nodig is om van 
een ‘stabiele status’ (een stationary state) waarin de wei-
nigen een goed leven leiden op kosten van de velen, naar 
een nieuwe, betere ‘stabiele status’ te geraken, waarin het 
goede leven voor praktisch iedereen zal zijn weggelegd. 

De democratisering van loisir na 1800 

Het ideaal van een leven waarin naast negotie alle ruimte  
bestond voor een waardig otium, een ideaal dat in de acht-
tiende eeuw door bevoorrechten langs de weg van deel-
name aan de république des lettres in belangrijke mate was 
gerealiseerd, verdween na 1800 beslist niet van het toneel. 
Talloze mannen en vrouwen die zich, al dan niet na ein-
deloos geploeter, enig vermogen en een redelijke positie 
wisten te verwerven, zwoeren trouw aan het door denkers 
als Humboldt geïnspireerde, en door auteurs als Mill gepo-
pulariseerde ideaal van persoonlijke Bildung. Wie het kon, 
zette voor zichzelf en voor zijn kinderen in op ‘vorming tot 
een volwaardig mens’. 
 Ook Schiller vond in de negentiende eeuw veel navol-
gers. De door geletterden overal in Europa eeuwenlang 
gekoesterde waardering voor de ‘schone letteren’ (bonae 
litterae) als beschavende factor kreeg nader vorm in het 
ideaal van de ‘persoonlijkheid’. Iedereen die zich, door 
verdieping in de letteren en andere schone kunsten, met 
succes wist te ontworstelen aan de door Schiller betreurde 
ver-enging van zijn wezen, iedereen dus die zich als ‘geeste-
lijke totaliteit’ in een door arbeidsdeling geteisterde wereld 
overeind wist te houden, werd getooid met de eretitel van 
‘persoonlijkheid’. Edelen, bankiers, fabrikanten en hande-
laren, professionals, handwerkers, kruideniers, omhoog 
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strevende boeren en arbeiders: allemaal konden zij zich tot 
dit vormingsideaal bekennen. 

Die mens ontwikkelde zich tot een persoonlijkheid die 
in betrekkelijke rust een zelfstandig bestaan kon leiden, 
niet zozeer werkend om voortdurend de eigen materiële 
welstand te verhogen als wel om een levensstijl te hand-
haven waarin alle ruimte bestond voor de ontwikkeling 
van geestelijk leven: voor ‘cultuur’. Noodzakelijk, zo stelde 
anno 1945 nog Johan Huizinga (1872-1945), was ‘verhef-
fing boven het gewone doen van iederen dag’. Hij haastte 
zich daaraan toe te voegen: ‘Het is niet noodig u daartoe 
op aristocratischen afstand van de wereld af te zonderen. 
Gij behoeft slechts in staat te zijn persoonlijk tegenover de 
wereld te staan.’45 Idealiter werd de geestelijke, persoon-
lijke ontwikkeling van een mens zowel gevoed door om-
wille van zichzelf verrichte dagelijkse arbeid (in de zin van 
Humboldt) alsook door verdieping in de werken van lite-
ratoren, wetenschappers, wijsgeren, schilders, architecten, 
toonkunstenaars en godgeleerden. Lezers, toehoorders en 
auteurs van teksten bevrijden en cultiveren hun geest na-
melijk als zij bereid zijn te reflecteren op al het goede dat in 
geschriften is neergelegd. Zij nemen kennis van vreemde 
stof: bijvoorbeeld van minder voor de hand liggende visies 
op het leven, of van gevoelens die hun tot dan toe onbe-
kend waren gebleven. Zo leren zij afstand te nemen van 
hun directe leefomgeving en de wereld met een onderzoe-
kende geest tegemoet te treden. Door dit afstand nemen 
regelmatig te oefenen, kunnen zij alle mogelijke vooroor-
delen afwerpen en een ‘goede geest’ over zich vaardig laten 
worden: een bon esprit of bon sens, die in staat stelt om met 
een volkomen open blik, zonder enig vooropgezet oor-
deel, de ander of het andere waar te nemen, zuiver zoals 
deze of dit in zichzelf is.46

Een dergelijke verfijning was niet enkel een gevolg van 
de studie van alleen teksten. Ook verdieping in kunstwer-
ken, wetenschappelijke methodes en de eigen levenserva-
ring konden een mens beschaven.47 Uiteindelijk kon en 
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moest de door studie bereikte verfijning naar het hoogste 
niveau worden getild door een verdieping in de gedachten 
en gevoelens van levende mensen, gecompleteerd door 
een wellevende omgang met hen. Huizinga noteerde in 
deze zin: ‘Wij verstaan onder cultuur niet een staat van ge-
dachte in rust, maar een beleven, een activiteit. Wij willen 
haar niet enkel kennen en haar ondergaan in de stilte van 
geestelijk arbeiden of genieten, maar haar voortdurend 
mee tot werkelijkheid brengen.’48 Om de continuïteit van 
onze Europese traditie nog eens te benadrukken, is het 
goed om vast te stellen dat Huizinga met deze uitspraak in 
de twintigste eeuw slechts echode wat Chevalier de Méré 
al in de zeventiende eeuw had gesteld: alleen door ‘gron-
dige kennis en grote eruditie’ al handelend (en pratiquant) 
in te zetten, wordt een intelligent mens een beschaafd per-
soon.49

Naarmate de negentiende eeuw vorderde, achtten 
steeds meer beter gesitueerden het voor het voortbestaan 
van de eigen natie van het allergrootste belang dat meer en 
meer mannen en vrouwen uit de brede, arme volksmassa 
een persoonlijk leven zouden ontwikkelen, dat wil zeg-
gen: zich met een vrije en gecultiveerde geest als ‘persoon-
lijkheden’ gingen manifesteren. Met het nodige pathos 
oreerde bijvoorbeeld aan het eind van de eeuw de Neder-
landse sociaal-liberale politicus Willem Treub (1858-1931): 
‘Eene maatschappij welke hare leden niet geleidelijk meer 
tot personen doet worden, welke in en door hare ontwik-
keling de stoffelijke en geestelijke verheffing harer leden 
niet bevordert, en bij dezen niet den aandrang versterkt 
uiting te geven aan hunne tot een hooger peil opgevoerde 
persoonlijkheid, zulk eene maatschappij zou niet vooruit-
gaan in levenskracht, maar haar einde te gemoet gaan.’50 
Niet alleen sociaal voelende liberalen, ook sociaaldemo-
craten voelden zich met het oog op de ‘verheffing van het 
volk’ aangetrokken tot het persoonlijkheidsideaal. In de 
theorievorming rond de persoonlijkheid namen in Ne-
derland onder anderen religieus geïnspireerde socialisten 
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het voortouw: vrouwen als de dichteres Henriëtte Roland-
Holst (1869-1952) en mannen als de theoloog Willem Ban-
ning (1888-1971). Voor Banning was na de Tweede Wereld-
oorlog een grote rol weggelegd bij de in ons land nieuw op 
te richten sociaaldemocratische partij. Trots sprak hij op 
het stichtingscongres van deze partij over de wil der aan-
wezigen ‘een stuwkracht tot verheffing der brede massa te 
zijn’.51 Het vernieuwde socialisme, zo betoogde Banning, 
ging uit ‘van de persoonlijke waarde van ieder, die een 
menselijk aangezicht draagt en wil de maatschappij zo-
danig leiden, dat de menselijke persoonlijkheid van ieder 
zich kan ontplooien’.52

Zagen in de negentiende eeuw de ‘bezittenden’ van alle 
rangen en klassen kans het loisir van de aloude république 
des lettres binnen het eigen bereik te brengen, compleet 
met de daarbij bijhorende genootschappelijkheid, in de 
twintigste eeuw was het de beurt aan de zich verheffende 
arbeiders. Participatie van opwaarts strevende arbeiders 
bracht het reeds sterk ontwikkelde verenigingsleven tot 
verdere bloei. Als aan de lopende band verschenen na 
1900 alle mogelijke clubs en verenigingen die mannen en 
vrouwen van alle rangen en klassen in staat stelden in een 
vriendschappelijke, ontspannen sfeer gezamenlijk vorm te 
geven aan werkelijk iedere denkbare vorm van loisir. Lees-, 
disputeer- en studieclubs breidden zich uit over alle lagen 
van de bevolking. Er werden verenigingen opgericht voor 
de beoefening van iedere denkbare sport of liefhebberij. 
Zo verschenen bijvoorbeeld in de lagere klassen amateur-
gezelschappen voor dans, toneel en muziek, en werden 
door alle klassen heen clubs gewijd aan fotografie, radio 
en film. Enigszins verscholen doken hier en daar zelfs  
genootschappen gewijd aan erotische liefhebberijen op. 
Zeker, sport en liefhebberij konden makkelijk tot een ze-
kere monomane verdwazing leiden, maar dit was met het 
loisir van vroeger tijden evenzeer het geval geweest. Be-
langrijk was dat een mens de vrijetijdsbesteding van zijn 
keuze, al dan niet in club- of verenigingsverband beleefd, 
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op een harmonische wijze in het geheel van zijn persoon-
lijk leven wist te integreren.

Het ideaal van Thomas More verregaand gerealiseerd

Na de Tweede Wereldoorlog werden overal in Europa zo-
geheten ‘welvaartsstaten’ opgebouwd. Het algemeen wel-
vaartspeil werd na 1945 dusdanig opgeschroefd, dat vrij-
wel iedere man, vrouw, zelfs iedere puber de beschikking 
kreeg over meer vrije tijd, en vooral ook over de benodigde 
middelen om die tijd waardig te vullen. Verregaande in-
dustrialisering maakte het mogelijk overal in Europa het 
belangrijkste aspect van de door Thomas More bedachte 
Utopische samenleving werkelijkheid te doen worden: 
steeds meer mensen konden toe met een beperkt aantal 
uren werk per dag, en zich verder overgeven aan de cultuur 
van hun geest, aangenomen dat zij dit ook konden en wil-
den. Gaandeweg werd daarbij duidelijk dat steeds minder 
mensen hun geest enkel via de letteren wilden voeden. Zij 
gaven zich in hun vrije tijd liever over aan talloze nieuwe, 
in veel gevallen niet door letters maar door beelden be-
paalde kunstvormen. In onze eenentwintigste eeuw heb-
ben zich daarnaast zogeheten ‘sociale media’ gemanifes-
teerd. In het ideale geval helpen beeldgerelateerde kunsten 
en nieuwe media steeds meer mensen om zich in hun vrije 
tijd optimaal in anderen te verdiepen en een beschaafde, 
zij het ‘bemiddelde’ omgang met hen te plegen. Allicht zou 
Thomas More de hedendaagse nieuwe kunsten en media 
welwillend hebben benaderd, ten minste: voorzover ze de 
vrijheid en cultuur van geest voor velen helpen vergroten. 
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 noten
1 Deze bijdrage is in vrije vorm gebaseerd op delen van een 

boek van mijn hand dat in 2017 bij uitgeverij Klement ver-
schijnt. 

2 Zie de bijdrage Utopia. Nieuwe vindplaatsen voor retoriek  
en politiek van Donald Loose in deze bundel.

3 In mijn weergave volg ik de Latijnse tekst van het hoofd-
stuk De artificiis, cf. J.H. Hexter en Edward Surtz sj (ed.), 
The Complete Works of Sir Thomas More, Vol. iv: Utopia 
(Londen, fourth impression 1979 (1st ed. 1965)), Latin text, 
p. 124: 20 t/m 134: 20.

4 De aantekening ‘studia literarum’ staat in de marge van 
de tekst; zie in de editie Hexter en Surtz, Utopia (Londen 
1979), p. 128.

5 Hexter en Surtz, Utopia (Londen 1979), p. 128: 14-16: ‘Ibi 
aut musicen exercent, aut se sermone recreant.’ Het hele boek 
Utopia is, zoals de titel laat zien (‘Sermonis Quem Raphael 
Hythlodaeus Vir Eximius De Optimo Reipublicae Statu 
Habuit’), een sermo, dat wil zeggen: een discours, een ‚ 
conversatie op niveau’. Paul Silverentand heeft dit in zijn 
vertaling (Amsterdam 2014) zo niet in beeld, aangezien hij 
op p. 82 More’s tekst vertaalt als: ‘ze (…) zitten gewoon 
wat te kletsen’.

6 Hexter en Surtz, Utopia (Londen 1979), p. 236: 31 t/m  
p. 238: 19.

7 Ibidem, p. 238: 19 t/m p. 240: 1.
8 Ibidem, p. 240: 14-28.
9 Ibidem, p. 562 geeft een noot van de redacteuren bij p. 240: 

20, met meerdere verwijzingen naar Plato.
10 Augustinus, De Civitate Dei, iv.iv (‘Wat zijn staten anders 

dan roversbenden als er geen gerechtigheid is?’).
11 Ik volg Sarah Culpepper Strout, Catullus, Cicero and a 

 Society of Patrons, Cambridge 2010, p. 37-65.
12 Voor het leven van Augustinus, opgevat in het teken van  

een hoog vriendschapsideaal, volg ik Peter Brown, Through 
the Eye of a Needle. Wealth, the Fall of Rome and the Making 
of Christianity in the West, Princeton 2012, p. 148-184.
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13 Hier volg ik niet Brown, maar Gillian Clark, ‘Philosopher: 
Augustine in Retirement’, in: Mark Vessey (ed.), A Com-
panion to Augustine, Chisester 2012, p. 257-269.

14 Augustinus, Ordo Monasterii, de artikelen ii en iii.
15 Augustinus, Praeceptum, vooral de artikelen I.iv-vii; iii.i en 

iv.i-iii. 
16 Brown, Through the Eye of a Needle, p. 164-65.
17 Augustinus, De Civitate Dei, xix.xix: ‘(…) vitae (…) otioso, 

actuoso et ex utroque composito (…)’.
18 Ibidem, ‘Nec sic esse … requirat Dei.’
19 Ibidem, ‘In otio … alteri invideat.’
20 Ik pak door op een beeld van Marc Fumaroli in zijn La 

 République des Lettres, Parijs 2015, p. 122.
21 Ik volg Hilde de Ridder-Symoens, ‘Training and Profes-

sionalization’, in: Wolfgang Reinhard, Power Elites and 
State Building, Oxford 1996, p. 149-172.

22 Dit is de hoofdlijn in: A. Lee, Petrarch and St. Augustine, 
Classical Scholarship, Christian Theology and the Origins of 
the Renaissance in Italy, Leiden 2012. 

23 Cf. P.O. Kristeller, ‘The Active and Contemplative Life in 
Renaissance Humanism’, in: B. Vickers (ed.), Arbeit, Musse, 
Meditation. Betrachtungen zur Vita Activa und Vita Contem-
plativa, Zürich 1985, p. 133-152; Kristeller spreekt in dit  
artikel van ‘a transfer of the ideal of the solitary life from 
the monk and hermit to the lay scholar’ (p. 139). 

24 Cf. Fumaroli, La République des Lettres, hoofdstuk 1 & 4-6.
25 Zie nog in de zestiende eeuw het essay De l’art de conferer 

van Michel de Montaigne (1533-1592).
26 Over het elitair convivium in de tijd van Cicero en de wijze 

waarop dit door hem met otium litteratum wordt verweven, 
zie: Culpepper Strout, Catullus, Cicero, p. 155-166.

27 Reeds bij Cicero, aan de bron van het denken over waardig 
otium dus, vinden we de gedachte van een otium populare, 
zij het ook in één enkele tekst: De Lege Agraria. Zie hier-
voor: Culpepper Strout, Catullus, Cicero, p. 49-51.

28 L’Honneste Homme ou l’art de plaire a la Court, par le Sieur 
Faret, A Parijs, Chez Toussaincts du Bray, 1633.
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29 Ibidem, met name p. 17-18.
30 Ibidem, met name p. 215-219. 
31 Oeuvres Posthumes de M. Le Chevalier de Méré (&c.), A Paris, 

Chez Jean & Michel Guignard, 1700, p. 64.
32 Oeuvres de Saint-Evremond, Tome iii, 1753, p. 210.
33 Oeuvres Meslêes de Saint-Evremond, Tome Premier, Londen 

1705, p. 138.
34 Controverse die bijvoorbeeld vorm kreeg rond het boek 

Hermaphroditus (1425) van Antonio Beccadelli (1394-1471).  
Voor een schets van de controverse en een moderne 
teksteditie inclusief Engelse vertaling, zie: H. Parker (red. 
en vert.), Antonio Beccadelli. The Hermaphrodite, Londen 
2010.

35 Cf. F. Dabhoiwala, The Origins of Sex. A History of the First 
Sexual Revolution, Londen 2012.

36 Politique naturelle ou Discours sur les vrais Principes du 
 Gouvernement, par un ancien Magistrat, Tome premier, 
 Londen (1773), p. 193-204. 

37 Decreet van de Assemblée nationale van 11 augustus 1789, 
artikel 11. 

38 W. von Humboldt, Ideen zu einem Versuch, die  Gränzen  
der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen, Breslau 1851,  
p. 9-11.

39 Ibidem, p. 25-26.
40 Ibidem, p. 23-24.
41 F. von Schiller, Über die Ästhestische Erziehung des Menschen,  

in einer Reihe von Briefen (1795). De aanhalingen zijn ge-
nomen uit de voorlaatste en laatste alinea van de Sechster 
Brief.

42 ‘Civilization’: een tijdschriftartikel uit 1836, opgenomen 
als p. 119-147 in: The Collected Works of John Stuart Mill, 
Vol. xviii: Essays on Politics and Society, J.M. Robson ed. 
(Toronto, 1977); zie p. 129. 

43 ‘The Tocqueville on America’: een tijdschriftartikel uit 
1840, opgenomen als p. 156-204 in: The Collected Works of 
John Stuart Mill, Vol. xviii: Essays on Politics and Society; 
zie p. 169. 
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44 Zie, voor het volgende: ‘Of the Stationary State’, p. 752-
757 in: The Collected Works of John Stuart Mill, Vol. iii:  
Principles of Political Economy, Books iii-v  & Appendices; 
zie in het bijzonder p. 754-755.

45 J. Huizinga, Geschonden Wereld, Haarlem 1945, p. 163-164.
46 In deze zin Chevalier de Méré: De l’Esprit, Discours de  

monsieur Le Chevalier de Meré, à Madame ***, A Paris, 1677, 
p. 119-120: ‘On ne sçauroit trop s’attacher au bon sens, on y fait 
toûjours quelque progrés, en considerant chaque chose en elle 
mesme, & sans prévention. La haute intelligence l’éleve & la 
délicatesse du goust le subtilise. Or le bon sens, n’est autre chose 
que le bon esprit, & mesme ce qui s’appelle bien juger n’est en 
effet que bien connoistre ce qu’on examine.’

47 Zie bijvoorbeeld: W. Dilthey, Gesammelte Schriften, v . Band,  
Die geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des lebens, 
Erste Hälfte: Abhandlungen zur Grundlegung der Geistes-
wissenschaften, Stuttgart 1957, p. 275: ‘So entsteht in jedem 
von uns sein Verständnis der Lebenswirklichkeit durch das  
Zusammenwerken von Lebenserfahrung, darstellender Kunst, 
und wissenschaftlichem Denken (…)’.

48 Huizinga, Geschonden Wereld, p. 163.
49 De l’Esprit, Discours de monsieur Le Chevalier de Meré,  

à Madame ***, A Paris, 1677, p. 120-121.
50 M.W.F. Treub, ‘Liberaal-anarchisten en vrijzinnig- 

democraten’, in: idem, Sociale vragen, Haarlem 1904,  
p. 186-206; citaat op p. 191-192.

51 F.W. Banning, Hier: de Partij van den Arbeid. Openingsrede 
gehouden op het Stichtingscongres van de Partij op 9 februari 
1946, Amsterdam z.j., p. 3.

52 Ibidem, p. 10.
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