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Voorwoord 
 
 

Sinds een aantal jaar bestaat er in Nederland een netwerk met de 
naam ERGO. Dit netwerk is in het leven geroepen om de verbinding 
te leggen tussen verschillende disciplines, te weten Economie, 
Religie, Governance & Organisatie. Het doel dat de geestelijk va-
ders – twee economen en een theoloog – voor ogen stond was het 
tot stand brengen van een kruisbestuiving tussen economen, theo-
logen en filosofen. Dit resulteerde sinds 2013 onder meer in een 
aantal besloten en, sinds 2017, ook publiek toegankelijke conferen-
ties waar inzichten uit wetenschap en praktijk werden gedeeld. Het 
credo van het ERGO-netwerk luidt: liefde, geluk & deugdelijk hande-
len zijn niet los verkrijgbaar (ook niet in de economische sfeer). The-
ma’s die herhaaldelijk terugkomen zijn inderdaad ‘liefde’, ‘geluk’ en 
‘moraliteit’ en hun betekenis voor economie, organisaties en mark-
ten. De kerngedachte is dat liefde – in de traditionele zin van aga-
pè/caritas – de drijvende kracht is in economie en samenleving en 
dat markten en organisaties het niet kunnen stellen zonder morali-
teit.  

Een vraag die tot dusver onderbelicht is gebleven, is hoe deze 
ideeën zich verhouden tot de aard en psychologie van de mens. Zijn 
mensen in het diepst van hun hart niet egoïstisch, zowel in morele 
als economische zin? Zijn liefde en moraliteit in werkelijkheid geen 
dekmantels voor ons eigenbelang? Wij zijn uiteraard niet de eer-
sten die over dit soort vragen nadenken. Een paar honderd jaar 
geleden werden er door verlichtingsfilosofen al boekenkasten over 
volgeschreven. Een voor de ERGO-beweging zeer relevante groep 
waren de Schotse moraalfilosofen, van wie Adam Smith en David 
Hume het bekendst zijn geworden. Het credo ‘liefde, geluk & 
deugdelijk handelen zijn niet los verkrijgbaar’ zou zomaar dat van 
de Schotse Verlichting kunnen zijn. De Schotten zagen een nauw 
verband tussen deze drie begrippen en poogden hun ethische theo-
rieën hierover rechtstreeks te funderen in de menselijke natuur. 

In dit boekje willen wij het gedachtegoed van de Schotse Ver-
lichting over de mens als moreel wezen onder het stof vandaan 
halen, samenvatten en actualiseren. Er zal duidelijk worden dat het 
credo van het ERGO-netwerk oude papieren heeft en, als we be-
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roemde Schotten als Smith en Hume mogen geloven, geenszins in 
tegenspraak is met hoe de mens in werkelijkheid is. Een en ander 
zal uitlopen op een pleidooi voor opvoeding, onderwijs en vorming, 
kortom voor Bildung. Dit is iets waar het ERGO-netwerk aan kan 
bijdragen, en al heeft bijgedragen. 

 
 

Joost Hengstmengel 
Marco de Bruijn 

 
Rotterdam, april 2019 
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Inleiding 
 

 
Beschouw de volgende fictieve, maar uit het leven gegrepen voor-
beelden: 

 
1. Een bedrijfsleider verrast haar werknemers in december met 

een eindejaarsbonus. 
2. Een groenteboer helpt een oude vrouw wier appels op de 

grond zijn gevallen. 
3. Een eigenaar van een kledingwinkel houdt uitverkoop. 
4. Een fabrikant laat het dak van de bedrijfshal volleggen met 

zonnepanelen. 
5. Een installateur gaat over tot het in dienst nemen van een 

verstandelijk gehandicapte. 
6. Een bloemist verkoopt aan het eind van de dag zijn bloemen 

tegen bodemprijzen. 
7. Een marktkoopman stopt een zichtbaar minder bedeelde 

klant wat extra’s toe. 
8. Een telemarketeer biedt een potentiële klant korting wanneer 

hij besluit een abonnement te nemen. 
9. Een werkgever vergoedt om het milieu te sparen voortaan 

alleen nog maar treinreizen. 
10. Een winkelier brengt een hoeveelheid onverkoopbare maar 

goede producten naar de voedselbank. 
 

Wat deze voorbeelden gemeen hebben, is dat het situaties zijn met 
een economische context. Sommige van de beschreven handelin-
gen komen ontegenzeggelijk voort uit eigenbelang (3, 6, 8), andere 
lijken te ontspruiten aan hulpvaardigheid of medemenselijkheid (2, 
5, 7, 10) en bij weer andere hangt het helemaal af van de motivatie 
die eraan ten grondslag ligt (1, 4, 9).  

Er bestaat in wetenschappelijke kringen een neiging om al de-
ze voorbeelden te scharen onder eigenbelang. Gewendgeraakt als 
we zijn aan evolutionaire en economische verklaringen van mense-
lijk gedrag, is het beeld ontstaan dat mensen ten diepste zelfzuch-
tig zijn. Elke vorm van altruïsme (denk aan ouderliefde, naasten-
liefde, vaderlandsliefde, toewijding aan God, et cetera) is linksom 
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of rechtsom wel uit te leggen in termen van evolutionair voordeel 
of economisch eigenbelang, waarmee de sociale en ethische aspec-
ten van het menszijn worden wegverklaard. Zou de groenteboer uit 
voorbeeld 2 niet gewoon aan klantenbinding doen, de installateur 
uit 5 uit zijn op een gesubsidieerde arbeidskracht, de marktkoop-
man uit 7 ernaar streven zichzelf een goed gevoel te bezorgen en 
de winkelier uit 10 denken aan het imago van zijn zaak? En rieken 4 
en 9 niet naar greenwashing? Met enige gevoel voor dramatiek 
zouden we kunnen zeggen dat onze moderne tijd erin geslaagd is 
om bijna alle verschillen tussen mens en dier uit te wissen. Na de 
aanvallen op de menselijke rede, deugd en godsdienst in de afgelo-
pen eeuwen is er weinig meer overgebleven van wat millennia lang 
de waardigheid van de mens uitmaakte. 

Waar evolutionaire verklaringen pas in de vorige eeuw in 
zwang kwamen, zijn economische eigenbelang-verklaringen veel 
ouder. De Schotse verlichtingsfilosoof David Hume had het in de 
achttiende eeuw al over de selfish hypothesis, de overtuiging van 
sommigen dat menselijk gedrag in de kern zelfzuchtig is.

1
 Of an-

ders gezegd: dat er geen echte belangeloosheid bestaat en alle 
menselijke gedragingen, ook de op het oog altruïstische, voortko-
men uit eigenbelang. Men associeerde deze hypothese met Tho-
mas Hobbes en Bernard Mandeville, al zouden er ook andere na-
men genoemd kunnen worden.

2
  

Het door Hobbes geschetste mensbeeld was door en door 
egoïstisch. De Engelsman had in zijn boek Leviathan (1651) ge-
schreven over een oertoestand (‘natuurtoestand’) waarin mensen 
verwikkeld waren in een oorlog van allen tegen allen. Iedereen 
streefde naar zelfbehoud, veiligheid en comfort, zo nodig ten koste 
van de ander, met psychologisch of lichamelijk geweld. De enige 
uitweg uit deze bepaald niet paradijselijke situatie bleek een sociaal 
contract. Pas toen mensen hun gewelddadige egoïsme een halt 
toeriepen en zich onderwierpen aan een absolute vorst werd een 
vreedzaam samenleven mogelijk. Hun overlevingsdrang en win-
zucht hield binnen de burgerlijke samenleving niet op te bestaan, 

                                                      
1
 Hume, Enquiry Concerning the Principles of Morals, appendix II 

2
 Bijvoorbeeld Niccolò Machiavelli, François de La Rochefoucauld en Clau-

de Adrien Helvétius. 
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maar werd met andere, meer beschaafde middelen voortgezet. 
Wat er in economisch opzicht ontstond tussen mensen, zo schrijft 
Hobbes elders, was een market friendship, een vriendschap die 
meer wegheeft van jaloezie dan van echte liefde.

3
  

De in Nederland geboren maar in Engeland werkzame Man-
deville bouwde op Hobbes’ mensbeeld voort. In zijn Bijenfabel 
(1714) raadde hij de lezer aan niet te luisteren naar wat gezagheb-
bende schrijvers verkondigen, maar toch vooral na te gaan hoe 
mensen écht zijn. Zelf zag hij de mens als een speelbal van eigen-
gerichte hartstochten die hem buiten zijn wil om beurtelings aan-
vuren. Zijn boek, dat bestaat uit een gedicht over een bijenkorf als 
metafoor voor de samenleving, uitgebreide opmerkingen bij dit 
gedicht en enkele essays, getuigt van een pessimistische kijk op de 
mens. Mandevilles mens is egoïstisch, gericht op het eigen welbe-
vinden en genot en uitsluitend sociaal omdat dit in zijn voordeel is. 
Het onderscheid tussen deugden en ondeugden noemt hij een 
uitvinding van gewiekste politici. Zij hebben, met behulp van filoso-
fen en theologen, de mensen wijsgemaakt dat het beter voor hen is 
om hun begeerten en andere, daaruit voortvloeiende asociale ge-
dragingen aan banden te leggen door hen lof en eer in het vooruit-
zicht te stellen. Deugden als naastenliefde zijn daardoor, maar hoe 
dan ook, vormen van eigenbelang. Het deugdzaam gedrag van 
mensen is niets anders dan bedekte eigenliefde. Ondeugden zijn, 
wanneer ze niet uitgroeien tot misdaden, nuttig voor een samenle-
ving, aldus Mandeville. 

Hobbes (‘het monster van Malmesbury’, zijn geboorteplaats) 
en Mandeville (‘Man-Devil’) werden in hun tijd fel bestreden. Onder 
hun tegenstanders waren de representanten van de achttiende-
eeuwse Schotse Verlichting, een groep die in dit boekje centraal 
staat. De Schotse ethiek is interessant omdat daarin de mogelijk-
heid en realiteit van belangeloos gedrag juist werd verdedigd. 
Deugden waren volgens hen geen kwestie van verlicht eigenbelang 
(goeddoen omdat het loont), maar eigen aan de mens als sociaal 
wezen. De Schotten zouden bezwaar aantekenen tegen de heden-
daagse tendens, die in hun tijd dus al opgeld deed, om de sociale en 

                                                      
3
 Thomas Hobbes, Philosophical Rudiments Concerning Government and 

Society (1651) II.2 
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ethische aspecten van het menszijn weg te verklaren. En dit niet 
omdat religieuze of filosofische autoriteiten anders leerden, maar 
omdat een nauwgezette studie van de menselijke natuur dit aan 
het licht bracht. Alle reden dus om in deze tijd, waar de waardig-
heid van de mens steeds meer ter discussie staat, de Schotse den-
kers te herlezen.

4
 Voordat we ingaan op hun ethische theorieën 

schetsen we eerst de contouren van de Schotse Verlichting. 
 

  

                                                      
4
 In de verwijzingen naar primaire teksten in de voetnoten wordt zoveel 

mogelijk de boek- en hoofdstukindeling gevolgd van de auteurs zelf. De 
getallen tussen vierkante haken komen overeen met de paginanummers in 
de gebruikte edities zoals vermeld onder de primaire literatuur. 
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De Schotse Verlichting 
 
 

In de volksmond wordt nog al eens gesproken van ‘de Verlichting’, 
een periode en intellectuele beweging waarin sterk de nadruk werd 
gelegd op vrijheid, gelijkheid, vooruitgang, et cetera. Zo is er ook 
lange tijd door historici naar gekeken. Er waren in de achttiende 
eeuw vele filosofen, maar slechts één Verlichting, zo schreef een 
van hen. Pas de laatste paar decennia is er aandacht gekomen voor 
de nationale verschillen in wat wel de Eeuw der Rede wordt ge-
noemd. De gedachte is nu dat er veel eerder een familie van Ver-
lichtingen heeft bestaan, met elk een eigen context en karakter. 
Sommige ervan staan te boek als radicaal (zoals de vroege Neder-
landse Verlichting en Franse Lumières), anderen als gematigd (zoals 
de Engelse Enlightenment en Duitse Aufklärung) of zelfs conserva-
tief. Ook de Schotse Verlichting was zo’n nationale beweging, die 
enerzijds aansloot bij wat er in Engeland en op het Europese vaste-
land gaande was, maar ook een geheel eigen kleur had.

5
 

De opkomst van de Schotse Verlichting in de jaren ‘30 en ‘40 
van de achttiende eeuw had iets verrassends. Sommige historici 
spreken van een ‘raadsel’. Is het gezien de omstandigheden niet 
verwonderlijk, schreef Hume in een van zijn brieven, hoeveel men 
of genius het Schotland van zijn tijd voortbracht? Hume zelf ver-
wijst naar de politieke omstandigheden, van een land dat een 
moeizame relatie met het dominante buurland Engeland onder-
hield. Hij had ook de economische omstandigheden kunnen noe-
men, die bepaald niet rooskleurig waren. Schotland was in econo-
misch opzicht een achtergesteld land, met een kleine bevolking en 
een ongunstige geografie. Hoewel het land maar liefst vier universi-
teiten telde, waaronder de in 1410 gestichte universiteit van St 
Andrews, liet het niveau te wensen over. Schotten trokken in gro-
ten getale naar onder meer Nederland om daar theologie, rechten 
of geneeskunde te studeren.  

                                                      
5
 Voor het schrijven van deze paragraaf is gebruik gemaakt van Phillipson, 

‘The Scottish Enlightenment’; Herman, How the Scots Invented the Modern 
World; Emerson, ‘Scotland’; Emerson, ‘The contexts of the Scottish Enligh-
tenment’; en Sutherland, ‘Scottish Enlightenment’. 
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In de loop van de achttiende eeuw kwam hier dus verandering 
in. Een hervorming van het universitaire systeem, aangezwengeld 
door het ‘Nieuwe Licht’ Francis Hutcheson uit Ierland, luidde de 
Schotse Verlichting in. De universiteitssteden Glasgow, Aberdeen 
en bovenal Edinburgh, het ‘Athene van Britannië’, ontwikkelden 
zich tot heuse intellectuele centra. Op universiteiten maar even-
goed in geleerde genootschappen, sociëteiten en debatclubs deden 
nieuwe, verlichte ideeën de ronde. De men of genius, met Hut-
cheson als wegbereider, Henry Home (Lord Kames) als patroon en 
Hume als boegbeeld, vormden een hechte groep. Ze waren elkaars 
leerlingen, kennissen en vaak ook vrienden. Hume en Smith ston-
den met vrijwel allen van hen in contact. Met uitzondering van 
Kames en de heterodoxe Hume waren de meesten academici, al 
dan niet in ruste. Hun ideeën begonnen in de tweede helft van de 
achttiende eeuw over te waaien naar het Europese vasteland. 

Meer dan verlichtingsfilosofen elders streefden de Schotten 
naar ‘nuttige’ kennis. De moeizame politieke en economische om-
standigheden waarin het land verkeerde, vormden een voedings-
bodem voor verlichte discussies. Politieke instabiliteit noopte tot 
nadenken over de aard van politiek en samenleving, economische 
malaise tot een streven naar verbetering en vooruitgang. Op hun 
best waren de Schotse verlichtingsfilosofen dan ook in wat tegen-
woordig de sociale wetenschappen worden genoemd.

6
 Sommigen 

zien hen zelfs als de uitvinders ervan. De verlichtingsidealen van 
vooruitgang en geluk waren gebaat bij een nauwgezette studie van 
mens en samenleving en hun beider geschiedenis. Hierbinnen kre-
gen zaken als politiek, recht, godsdienst, economie en taal bijzon-
dere aandacht. 

Een van de grote inspiratiebronnen van de Schotse Verlichting 
was de Engelsman Isaac Newton. Geïnspireerd door zijn natuurwe-
tenchappelijke ontdekkingen probeerde men een heuse menswe-
tenschap te ontwikkelen. Zo’n science of man, zoals Hume het 
noemde, werd ondanks alle historische en culturele diversiteit goed 
mogelijk geacht. De menselijke natuur had een bepaalde uniformi-
teit en constantheid die objectief bestudeerd kon worden. In alle 

                                                      
6
 Gladys, Man and Society; Berry, The Social Theory of the Scottish Enlight-

enment. 
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eeuwen, stelt de Schot Hugh Blair, is de menselijke natuur hetzelf-
de gebleven.

7
 Newton zelf had al geopperd dat de natuurweten-

schappelijke methode ook kon worden toegepast op menselijke 
aangelegenheden, en dat was precies wat de Schotse verlichtingsfi-
losofen op het oog hadden. Wat zij wilden ontdekken, waren de 
‘bewegingswetten’ van het maatschappelijk leven. Hiertoe diende 
men te vertrekken vanuit het individu. Samenlevingsverbanden en 
instituties lieten zich het best begrijpen vanuit de eigenschappen 
en karakteristieken van de individuele mens. 

Newtons natuurwetenschap (natural philosophy) gold ook als 
voorbeeld voor de ethiek of, met een ouder woord, moraalfilosofie 
(moral philosophy). De moraalfilosofie mocht niet langer uitgaan 
van meningen en wilde speculaties, maar diende volgens de Schot-
ten empirisch te werk te gaan. Feiten en experimenten – in de zin 
van het observeren van oorzaken en gevolgen – werden leidend. 
Kames merkt ergens op dat er geen sterker bezwaar tegen een 
bepaalde ethische theorie kan zijn dan dat deze in tegenspraak is 
met de menselijke natuur. Sterker nog, moraalfilosofische specula-
ties die de feiten veronachtzamen, zijn ronduit gevaarlijk. Bekend is 
dat Hume en zijn vriend Smith de ambitie hadden om de Newton 
van de sociale wetenschappen te worden. De eerste gaf zijn Trak-
taat over de menselijke natuur de ondertitel “een poging om de 
experimentele methode van argumentatie in morele onderwerpen 
te introduceren” mee. Minder bekend is dat de Schot George Turn-
bull de eerste was die dit soort idealen koesterde.

8
 

Op de titelpagina van Turnbulls Beginselen der moraalfilosofie 
prijkt de genoemde uitspraak van Newton: “als de natuurfilosofie 
door het volgen van deze methode in al haar delen zal zijn geper-
fectioneerd, zullen de grenzen van de moraalfilosofie ook worden 
verruimd”. Direct aan het begin van het boek legt Turnbull uit dat 
hij morele verschijnselen wil verklaren zoals Newton natuurlijke 
verschijnselen heeft verklaard, namelijk door ze te vangen in alge-

                                                      
7
 Blair, Sermons I.vii [177-178] 

8
 Ahnert, ‘The “science of man” in the moral and political philosophy of 

George Turnbull’. Reeds in een vroege academische verhandeling, Theses 
philosophicae de scientiae naturalis cum philosophia morali conjunctione 
(1723), schrijft Turnbull hierover. Hume zet zijn programma uiteen in Trea-
tise of Human Nature, ‘Introduction’. 
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mene wetten. De moraalfilosofie, de studie naar de ‘morele ana-
tomie’ van de mens, is net als natuurfilosofie een feitenwetenschap 
die werkt met de inductieve methode. Het enige onderscheid tus-
sen natuurfilosofie en moraalfilosofie is eigenlijk dat de eerste han-
delt over de materiële, zintuiglijke wereld en de tweede over de 
niet-waarneembare, inwendige gevoelens en drijfveren van de 
mens. De taak van de moraalfilosoof is om de wetmatigheden in de 
oorzaken en gevolgen van menselijke gedragingen op te sporen. 

De (moraal)filosofen van de Schotse Verlichting worden, al 
naar gelang het onderwerp dat aan de orde is, ingedeeld in verschil-
lende ‘scholen’. Als het ging om de vraag naar de fundering van 
kennis, waren sommigen van hen representanten van de common 
sense-filosofie. Thomas Reid was de aanvoerder van deze school, 
Hume juist haar doelwit. Vaak wordt ook gesproken van een moral 
sense-school binnen de Schotse Verlichting. Deze bestond uit aan-
hangers van het idee van een aangeboren moreel zintuig. Hut-
cheson was er als het ware de uitvinder van, terwijl Smith het be-
staan ervan ontkende. Tot slot waren veel Schotten sentimentalists, 
vanwege de nadruk die ze legden op gevoelens (sentimenten) als 
drijfveren van menselijk gedrag. Er waren dus tenminste drie over-
lappende groepen. De laatste twee richtten hun pijlen op Hobbes 
en Mandeville. We zullen er voor het gemak de term ‘sentimenta-
lisme’ voor aanhouden. Een biografisch overzicht van personen die 
een rol spelen in het vervolg van dit boekje is achterin te vinden.

9
 

  

                                                      
9
 Enkele minder bekende Schotten zijn buiten beschouwing gelaten. Dit 

zijn hun namen en werken: Alexander Moncrieff (1695-1735), An Inquiry 
into the Principle, Rule, and End of Moral Actions (1735); William Jameson 
(1704-1790), An Essay on Virtue and Harmony (1749); William Dudgeon 
(1705-1743), The State of the Moral World Considered (1732); James Balfour 
(1705-1795), A Delineation of the Nature and Obligation of Morality (1753) en 
Philosophical Essays (1768); John Bruce (1744-1826), Elements of the Sci-
ence of Ethics (1786). 
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Schots sentimentalisme 
 
 

Bij de term ‘sentimentalisme’ moet niet gedacht worden aan het 
Nederlandse ‘sentimenteel’, in de zin van overdreven gevoelig. 
Sentimentalisme was, en is, de stroming in de ethiek die vertrekt 
vanuit het idee dat de mens aangeboren sentimenten (gevoelens, 
affecties, neigingen, verlangens, passies, hartstochten, instincten) 
heeft die hem tot bepaald gedrag aanzetten.  

Als we in het vervolg spreken van ‘de Schotten’ dan moet dit 
zoals gezegd niet zo worden gelezen als dat alle Schotse verlich-
tingsdenkers aanhangers waren van het sentimentalisme. Er waren 
er namelijk ook die moraliteit als rationele of egoïstische aangele-
genheid opvatten.

10
 Zoals we zullen zien, was het evenmin het 

geval dat de te bespreken denkers het in alle opzichten eens waren. 
Daar komt bij dat het sentimentalisme niet zuiver Schots was: be-
langrijke inspiratiebronnen voor dit denken kwamen uit Engeland.

11
 

Wat blijft staan, is dat er in Schotland een invloedrijke beweging 
was die met haar nadruk op aangeboren morele gevoelens de Wes-
terse ethiek een nieuwe wending gaf.

12
  

Net als Hobbes en Mandeville wilden de Schotten uitgaan van 
een realistisch (dat wil zeggen: empirisch verantwoord) mensbeeld. 
Voor hen was dit echter geen zwartgallig maar een optimistisch 
mensbeeld: God had de mens voor het geluk geschapen en van alle 
vermogens voorzien om dit geluk ook daadwerkelijk te kunnen 
bereiken. Goedheid, plichtsbetrachting en deugdzaamheid lagen 
binnen handbereik, mits mensen leerden te luisteren naar hun na-
tuur. De menselijke natuur was door Schepper zo vormgegeven dat 
het moreel juiste als het ware af te lezen was uit de aanwezigheid 

                                                      
10

 Te denken valt aan Archibald Campbell (1691-1756) en diens An Enquiry 
into the Original of Moral Virtue (1733). 
11

 Het Schotse sentimentalisme bouwde onder meer voort op John Lockes 
(1632-1704) empirisme, Shaftesbury’s (1671-1713) ideeën over het morele 
zintuig en Joseph Butlers (1692-1752) uitspraken over het geweten. 
12

 In de tweede helft van de achttiende eeuw waaide deze beweging over 
naar het Europese vasteland. Zie daarover Taylor, ‘Moral sense and moral 
sentiment’, 436-439; Norton & Kuehn, ‘The foundations of morality’, 971-
982. 
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van bepaalde aangeboren emotionele drijfveren. Een van deze 
drijfveren was de eigenliefde, maar men onderscheidde er nog vele 
andere. Hobbes en Mandeville gingen blijkbaar niet ver genoeg in 
het door hen beoogde realisme. Hun theorieën over psychologisch 
egoïsme lieten de feiten onvoldoende spreken en hielden onvol-
doende rekening met hoe de mens in werkelijkheid is. 

Kenmerkend voor het Schotse sentimentalisme is zoals ge-
zegd dat het moraliteit herleidt tot sentimenten (we zullen in het 
vervolg varianten als ‘drijfveren’, ‘verlangens’ en ‘emoties’ door 
elkaar heen gebruiken). Eenvoudig gezegd, is ethisch handelen 
geen kwestie van denken maar van voelen. Zelfs voor de Schotten 
met een neiging tot ethisch rationalisme, zoals Reid en diens volge-
ling James Beattie, spelen gevoelens een belangrijke rol. Reid stelt 
dat de rede de betrouwbaarste gids in het leven is, maar meent ook 
dat mensen er in praktijk niet optimaal gebruik van weten te ma-
ken. Daarom heeft de Schepper allerhande neigingen en gevoelens 
als assistenten aangesteld.

13
 Evengoed blijft hij erbij dat goed en 

kwaad, plicht en rechtschapenheid in de kern rationele zaken zijn. 
Volgens de ‘echte’ sentimentalisten daarentegen vloeit de morele 
verplichting direct voort uit de menselijke constitutie, dat wil zeg-
gen uit hoe de mens van nature is aangelegd. David Fordyce schrijft 
dat we strikt genomen onszelf tot een wet zijn: we vinden de be-
ginselen van de ethiek in ons.

14
 

Het voorgaande impliceert niet dat de Schotse moraalfilosofie 
individualistisch was. De mens is voor haar juist een door en door 
sociaal wezen. Bij herhaling benadrukt Hume de grote invloed van 
in het sociaal verkeer tot stand gekomen gewoontes, conventies en 
regels op het gedrag van mensen. De Schotse Verlichting neemt 
krachtig afstand van de gedachte dat er zoiets is geweest als een 
primitieve natuurstaat waarin de mens een solitair bestaan leidde. 
In de woorden van filosoof-historicus Adam Ferguson: de mens is 
geboren in de samenleving en blijft daar.

15
 Een aanwijzing hiervoor 

is dat we op gemeenschap zijn toegelegd. We hebben sociale in-
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 Reid, Essays on the Active Powers of the Human Mind, 138-139 
14

 Fordyce, Elements of Moral Philosophy, 40 
15

 Ferguson, Essay on the History of Society I.iii [21]. Ferguson haalt hier de 
Fransman Montesquieu aan. 
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stincten en gevoelens die ons in staat stellen om samen te leven 
met anderen. Ferguson spreekt van verenigingsbeginselen (princi-
ples of union). Hij onderscheidt bijvoorbeeld een menselijke neiging 
tot samenscholing en liefde voor (de) gemeenschap. Sommige van 
deze ingeschapen gevoelens zijn onherleidbaar tot enige vorm van 
eigenbelang.  

Hoewel moraliteit volgens de sentimentalisten gegrond is in 
individuele gevoelens, is het dus evenzeer een sociaal gebeuren. 
Bepaald gedrag is niet in de eerste plaats goed omdat God het wil 
(een zogeheten deontologische benadering) of omdat de rede het 
ons opdraagt (rationalistisch), maar omdat het past bij de mens als 
onderdeel van een groter samenlevingsgeheel. Niemand komt ter 
wereld voor zichzelf alleen, schrijft Reid. De mens dient zichzelf te 
beschouwen als lid van grote en kleinere gemeenschappen die zijn 
steun verdienen.

16
 Hoewel sommige sociale en publieke gevoelens 

zijn aangeboren, krijgt moraliteit altijd gestalte binnen sociale ver-
banden. In een samenleving zijn mensen elkaars toeschouwers en 
spiegelen ze zich aan wat anderen doen en laten. Een ‘theater’, 
noemt Reid de mensenwereld meermaals.  

Het idee van ‘spectatorschap’ als de manier waarop menselij-
ke karakters gevormd worden, kennen we vooral uit Smiths Theorie 
van de morele sentimenten. Maar het lag evengoed ten grondslag 
aan het werk van de andere Schotten. Volgens Smith vellen we als 
toeschouwers automatisch een moreel oordeel over de emoties en 
het gedrag van anderen. De Auteur van de Natuur heeft de mens zo 
willen aanstellen tot rechter over zijn broeders. Er is echter nog een 
hoger tribunaal waarvoor we moeten verschijnen, namelijk dat van 
het geweten of de “man in de borst”. Idealiter worden we, zelfs in 
afwezigheid van anderen, externe beoordelaars van ons eigen ka-
rakter en gedrag, en gaan we na wat een onpartijdige toeschouwer 
in ons geval zou doen.

17
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De menselijke natuur 
 
We willen nu meer specifiek ingaan op wat we de ‘psychologie’ van 
de Schotten zouden kunnen noemen. Hoe steekt de mens volgens 
hen dan in elkaar? Wat is die menselijke natuur waarover we het 
eerder hadden? Het zal niet verbazen dat de Schotse verlichtingsfi-
losofen hier op onderdelen verschillend over dachten. In grote lij-
nen ging men echter uit van het volgende. De mens is een samen-
stel van lichaam en geest, waarbij de geest onder invloed van het 
lichaam te maken heeft met een waaier aan gevoelens en emoties. 
De geest is de zetel van de rede, die volgens de sentimentalisten in 
de ethiek een ondergeschikte rol speelt. Maar hij herbergt even-
eens het geweten en de sympathy, ons vermogen om mee te leven 
en te voelen met anderen.

18
 Deze drie aspecten van de menselijke 

geest zullen nog uitgebreider aan bod komen.  
Wat de gevoelens en emoties betreft, kwamen sommige 

Schotten met hele gedetailleerde opsommingen. Reid, bijvoor-
beeld, presenteert een hele catalogus aan handelingsprincipes, die 
hij schaart onder de menselijke wil. Hij beklaagde zich erover dat er 
zelfs door filosofen te weinig nauwkeurig over werd gesproken en 
maakte zelf een scherp onderscheid tussen onder meer instincten, 
begeerten, verlangens, affecties en hartstochten.

19
 Ook Hutcheson 

en Hume kenden een ingewikkelde onderverdeling binnen de 
hartstochten.  

Maar in de kern onderscheidde men drie categorieën: eigen-
gerichte drijfveren, sociale-publieke drijfveren en asociale drijfve-
ren. De eerste zijn gericht op het welzijn en geluk van het individu 
zelf. Te denken valt aan het streven naar zelfbehoud, primaire li-
chamelijke behoeftes en meer algemeen eigenliefde. Het bestaan 
van deze eigengerichte drijfveren werd in reactie op Hobbes en 
Mandeville dus niet ontkend, maar hiermee was nog niet alles ge-
zegd. De tweede categorie van drijfveren heeft namelijk betrekking 
op het goed van de ander en de gemeenschap, en is belangeloos. 
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 Een common sense-denker als James Oswald (1703-1793) vat het gewe-
ten en de sympathie op als onzelfstandige onderdelen van het gezonde 
verstand: Appeal to Common Sense in Behalf of Religion III.iii 
19

 Zie Reid, Essays on the Active Powers of the Human Mind III 
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Ze omvat ouderlijke liefde, naastenliefde en vaderlandsliefde, maar 
bijvoorbeeld ook gevoelens van dankbaarheid, vriendschap en 
rechtvaardigheid. Samenvattend draait het hier om allerlei vormen 
van welwillendheid (benevolence) jegens anderen. De asociale drijf-
veren, tot slot, zoeken de ander juist schade te berokkenen. Hierbij 
moet gedacht worden aan afgunst, haat en nijd.  

Geen van deze categorieën is op zichzelf lovens- of afkeu-
renswaardig. Het feit dat de mens ermee is behept, in sommige 
gevallen van de wieg af aan, geeft aan dat ze een bepaald doel 
dienen. Zonder eigengerichte gevoelens zou het individu niet over-
leven, zonder sociale gevoelens de menselijke soort niet. Ook aso-
ciale gevoelens kunnen maatschappelijk gezien een nuttige functie 
vervullen. Reid schrijft dat het maar goed is dat al deze ‘instinctie-
ve’ en soms zelfs ‘dierlijke’ handelingsprincipes er zijn. Hiermee 
heeft de Schepper onze gebrekkige kennis en deugdzaamheid 
willen aanvullen, zodat een ieder – van wijs tot dwaas – kan doen 
wat gedaan moet worden.

20
  

De godsdienst verlangt daarom niet dat wij onze hartstochten 
uitbannen, aldus de predikant Blair. Waar het wel op aankomt, is op 
beheersing en matiging, om zo als het ware een gezonde geest in 
een gezond lichaam te krijgen. Of de uitwerking van onze harts-
tochten op onszelf en anderen heilzaam of destructief is, hangt 
namelijk af van hun gerichtheid en kracht. Hartstochten hebben de 
neiging om hun grenzen te buiten te gaan.

21
 De uitdaging waar elke 

mens in de Schotse moraalfilosofie voor staat is om, gegeven de 
voortdurend wisselende omstandigheden, tot een goede balans 
tussen verschillende drijfveren te komen. In sommige gevallen 
moet voorrang worden gegeven aan bepaalde vormen van eigen-
liefde, in andere gevallen roept de plicht om het belang van de 
ander of de samenleving als geheel te dienen. De rede en bovenal 
het geweten en het vermogen tot sympathie spelen hierbij een 
regulerende rol. 
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Rede, moreel gevoel en sympathie 
 

 
De rede had bij de Schotse denkers een minder prominente plaats 
dan bij verlichtingsfilosofen elders. Er waren Schotten die het pri-
maat legden bij de rede en stelden dat deze in ethische aangele-
genheden werd geassisteerd door sentimenten. Zo ook Reid, die 
tegelijkertijd een heel hoofdstuk wijdt aan de tekortkomingen van 
het rationele beginsel bij de mens.

22
 De meeste sentimentalisten 

waren echter uitgesproken anti-rationalistisch, in de zin dat ze 
ethiek als een niet-rationele aangelegenheid opvatten. Het morele 
oordeel was geen product van de rede, zoals aanhangers van het 
ethisch rationalisme leerden, maar primair van sentimenten. De 
rede was immers niet feilloos, en niet iedereen was tot abstracte 
morele redeneringen in staat. Kames benadrukt dat de Natuur ons 
gelukkig niet heeft overgelaten aan de maar zwakke en kille rede. 
Ze heeft ons in haar wijsheid meer heldere en directe beginselen 
tot leidraad gegeven: de gevoelens.  

In een beroemd geworden zinsnede noemde Hume de rede 
zelfs de “slaaf van de passies”.

23
 Hiermee bedoelt hij dat het de 

hartstochten zijn die de mensen aanzetten tot handelingen en dat 
de rede hierbij slechts een begeleidende rol speelt. Het is voor hem 
en anderen hooguit een informerende en calculerende instantie 
(die inzicht geeft in wat ons ware belang is, wat de gevolgen van 
onze handelingen zijn en hoe doelen en middelen op elkaar afge-
stemd kunnen worden). Hume is van mening dat de rede helemaal 
niet in staat is om onze hartstochten en handelingen te beheersen. 
Ook voor hem is moraal een kwestie van gevoel. En de rede oor-
deelt niet over goed en kwaad (van handelingen), maar over waar-
heid en onwaarheid.

24
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Moreel gevoel 
 
Belangrijker in de Schotse moraalfilosofie waren het geweten en de 
sympathie. Om met de eerste te beginnen, leerden de meeste 
Schotten dat er zoiets bestaat als een moral sense, zoals men het 
geweten graag noemde. Mensen zijn begiftigd met een moreel 
gevoel of, meer letterlijk vertaald, een moreel zintuig.  

Dit idee werd voor het eerst uitgewerkt door Hutcheson. Hij 
beweerde dat de mens naast de vijf bekende zintuigen ook twee 
interne zintuigen heeft, te weten een schoonheidszin en een mo-
reel zintuig.

25
 De eerste geeft hem een onmiddellijk (dat wil zeggen 

zonder dat de wil of rede tussenbeide komt) besef van esthetische 
schoonheid of het gebrek eraan, de tweede van de schoonheid en 
afzichtelijkheid van menselijke karakters en handelingen, ofwel van 
goed en kwaad. Het morele zintuig van de toeschouwer geeft 
goed- of afkeuring aan andermans handelingen, en meer specifiek 
de motieven die eraan ten grondslag liggen, zonder daarbij het 
eigenbelang in ogenschouw te nemen. Goede handelingen wekken 
gevoelens van liefde op bij de toeschouwer, kwade handelingen 
gevoelens van afkeer en haat.  

Een voor de hand liggende vraag is natuurlijk hoe goed en 
kwaad dan worden gedefinieerd. Wanneer geeft het morele zintuig 
haar goedkeuring af? Het antwoord heeft volgens Hutcheson alles 
te maken met benevolence, het van goede wil zijn. Een handeling is 
goed wanneer deze voortkomt uit welwillendheid jegens de mens-
heid of een individu als onderdeel van die mensheid. Zo’n hande-
ling beoogt het belang of nut van de ander. Slecht, of kwaadwil-
lend, zijn die handelingen die voortkomen uit eigenliefde én scha-
delijk zijn voor anderen.

26
 De betrouwbaarheid van het morele 
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 In latere werken onderscheidt hij ook nog een intern gevoel voor eer 
(sense of honour) en een publiek gevoel (public sense), “our determination 
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zintuig wordt gegarandeerd door de goedheid van de Godheid, die 
dit “nobelste en meest goddelijke van al onze zintuigen”

27
 in de 

mens geplant heeft. Het geweten, zoals hij het ook wel aanduidt, 
dient ter beoordeling van anderen maar net zo goed als richtsnoer 
voor het eigen gedrag. 

De meeste Schotse moraalfilosofen namen het idee van een 
moreel zintuig van Hutcheson over. Reid en Beattie noemen het 
geweten het opperste menselijke vermogen, dat wat mensen naast 
hun redelijkheid mens maakt.

28
 Wel zwakten sommigen zijn verhe-

ven criterium van welwillendheid als maatstaf voor een deugdzame 
handeling enigszins af. Zo beweerde men dat het morele zintuig of 
geweten meer algemeen helpt te onderscheiden tussen goed en 
kwaad; goedkeuring geeft aan handelingen die consistent zijn met 
het ware belang van onszelf en anderen; of zorgdraagt voor de 
juiste balans in onze neigingen en hartstochten.  

Hume, die de vraag naar het bestaan van een moreel zintuig 
uit de weg ging (hij stelt slechts vast dat niemand ter wereld ooit 
geheel verstoken is geweest van morele gevoelens), koppelt het 
morele gevoel aan de gewaarwording van deugd en ondeugd.

29
 

Deugden veroorzaken indrukken van genot bij de aanschouwer en 
ondeugden indrukken van pijn, die op hun beurt aanleiding geven 
tot morele gevoelens van goed- en afkeuring. Deugden kennen in 
zijn eigenzinnige definitie vier verschijningsvormen. Het zijn die 
karaktereigenschappen die nuttig óf aangenaam (voordelig óf 
vreugdevol, zegt hij soms) zijn voor de deugdzame persoon zelf óf 
voor anderen in de samenleving.

30
 Aldus ontstaat een viervoudig 

                                                                                                      
and Virtue II.iii.xi-xii [128-132] en Essay on the Nature and Conduct of the 
Passions and Affections II.vi.2 [189]. 
27

 Hutcheson, Philosophiae moralis institutio I.i.10 
28

 Beattie, Elements of Moral Science III.i (§488), 2:21; Reid, Essays on the 
Active Powers of the Human Mind III.vi [232-233] 
29

 Hume, Treatise of Human Nature III.i.2 
30
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schema van eigenschappen waaraan door het morele gevoel goed-
keuring wordt verleend.  

Er waren Schotten die het morele zintuig heel bewust op een 
lijn stelden met de rede. De menselijke rede en het morele zintuig 
zwaaiden in dat geval gezamenlijk de scepter over de gevoelens en 
hartstochten. Onder meer Fordyce, Turnbull, Blair en Reid waren 
deze mening toegedaan. De laatstgenoemde legt uit dat het gewe-
ten soms onder de rede wordt geschaard en soms wordt geredu-
ceerd tot morele gevoelens. Zelf verdedigde hij een tussenpositie.

31
 

Het morele zintuig of geweten dicteert volgens hem wat goed, juist 
en eerzaam is. Het toont ons “niet hoe de mens is, maar hoe hij 
hoort te zijn” en stelt grenzen aan onze neigingen en affecties. Het 
geweten is het licht van God dat in ons brandt en ons op onze weg 
begeleidt. We kunnen haar stem negeren, maar dan zijn we onge-
hoorzaam aan onszelf en aan onze Schepper. De goed- en afkeu-
ring die dit morele zintuig uitspreekt, is meer dan een aangenaam 
of onaangenaam gevoel. Feitelijk zijn haar voorschriften morele 
oordelen, waarin de rede betrokken is. Het geweten is bij het vellen 
van een moreel oordeel aangewezen op basale morele beginselen.  

We vinden bij Hutcheson en zijn navolgers een hele reeks ar-
gumenten voor het bestaan van een in ons hart gegraveerd moreel 
gevoel.

32
 Bijvoorbeeld dat introspectie het bewijst (iedereen is 

bekend met de stem van het geweten) en dat het door mensen 
gebezigde morele taalgebruik het veronderstelt. Opvallend is bo-
vendien dat alle mensen, van alle tijden en plaatsen, intuïtieve 
noties van goed en kwaad hebben. Het interessantste argument is 
wellicht dat de morele gevoelens van goed- en afkeuring niet her-
leid kunnen worden tot eigenliefde. Dergelijke gevoelens zijn zo 
onbewust en direct dat er, alleen al wat de benodigde tijd betreft, 
nooit een eigenbelang-calculatie aan ten grondslag kan hebben 
gelegen. Eigenbelang verklaart evenmin waarom ons geweten 
spreekt wanneer we horen of lezen over (historische én fictieve) 
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daden of gebeurtenissen uit het verleden die ons belang op geen 
enkele manier dienen of schaden.  

Kames licht nog toe dat het morele gevoel strikt genomen 
geen handelingsprincipe is dat ons direct aanspoort of weerhoudt 
van bepaalde handelingen. Het is een leidsman, regisseur of stuur-
man. Ze onderwijst ons slechts in wat goed en kwaad is en is, vrij 
letterlijk, de stem van God in ons.

33
 Dit laatste werd uiteraard be-

aamd door Blair. Hij kaart in zijn preken met grote regelmaat het 
belang van een goed geweten aan. Een hele preek is gewijd aan de 
kracht ervan.

34
  

Er behoort tot de menselijke natuur, zo stelt Blair vast, een 
gevoel van goed en kwaad. Er is anders gezegd een afdeling (facul-
ty) van de menselijke geest die onderscheid maakt tussen het juiste 
en verkeerde in menselijk gedrag. Het is een overblijfsel van een 
innerlijke wet van God, die als leidraad diende voor de aartsvaders 
voordat Gods wet aan Mozes werd geopenbaard. Dit verklaart 
waarom zelfs onder de meest wilde en barbaarse volken een besef 
van goed en kwaad leeft. Van de heidenen wordt in de Bijbel (in 
Romeinen 2) daarom gezegd dat ze zichzelf tot wet zijn. Volgens 
Blair gaat er van dit morele gevoel zowel een aansporing uit om 
goed te doen aan anderen als een persoonlijke veroordeling wan-
neer we hen kwaad doen. Het wordt daadwerkelijk een geweten 
wanneer het, gericht op ons eigen gedrag, de functie van persoon-
lijk rechter vervult. 

 
Sympathie 
 
Naast de rede en het morele gevoel onderkenden de Schotten 
zoals gezegd de sympathie. We treffen de term bij eigenlijk alle 
Schotse moraalfilosofen aan, zij het in iets verschillende betekenis-
sen.

35
 De meesten vatten het met het Griekse origineel op als sum-

patheia, het met de ander meevoelen of -lijden. We zien bijvoor-
beeld iemand struikelen, ervaren de pijn als het ware zelf en schie-
ten de ander uit medelijden te hulp. Of we vernemen dat een vriend 
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na lang zoeken eindelijk werk heeft gevonden en we delen in zijn 
vreugde. Sympathie is dus het (on)behagen dat we hebben in het 
(on)geluk van de ander, in een mate die afneemt met de sociale 
afstand tot de persoon in kwestie. Het aanschouwen van het geluk 
van de ander geeft ons automatisch ook gevoelens van genoegen, 
dat van ongeluk gevoelens van pijn, resulterend in compassie of 
medelijden. Nog weer anders gezegd, trekken we ons het geluk en 
de ellende van andere aan. Kames noemt dit ‘sympathetisch princi-
pe’ het cement van de menselijke samenleving.

36
 Het is ons door de 

Voorzienigheid gegeven om samen te kunnen leven.  
Een meer complexe interpretatie van sympathie werd gege-

ven door Hume en Smith. Zij beschouwden het als een mechanis-
me waardoor gevoelens en hartstochten (die in wezen onzichtbaar 
zijn) tussen mensen onderling worden gecommuniceerd. Mensen 
hebben het vermogen om de gevoelens van anderen te lezen, en 
‘besmetten’ op hun beurt anderen met hun eigen emoties. Als zo-
danig schept het de mogelijkheid van een beschaafd sociaal ver-
keer. Daar komt bij dat de overeenkomst in achtergrond en de 
nabijheid van mensen de communicatie van gevoelens vergemak-
kelijkt. De menselijke geest, schrijft Hume, werkt als een spiegel 
waarin hartstochten en emoties zich spiegelen en worden terugge-
kaatst.

37
 Sympathie had volgens Hume en Smith alles te maken 

met verbeeldingskracht. Het is een proces waarbij we onszelf in de 
schoenen van anderen plaatsen en dezelfde emoties ervaren.  

In de moraalfilosofie van Smith eist sympathie de hoofdrol op. 
Zijn Theorie van de morele sentimenten opent ermee en blijft het in 
het vervolg hanteren als maatstaf. Sympathie vervangt feitelijk het 
morele zintuig, dat volgens Smith niet als zelfstandig vermogen in 
de mens bestaat. Ons “mede-gevoel met welke passie dan ook”, 
zoals hij het definieert, treedt op omdat we ons voortdurend ver-
plaatsen in de ander. We worden ons er (letterlijk zonder erbij na te 
denken) van bewust wat wij in een bepaalde situatie zouden voelen 
en, als gevolg daarvan, zouden doen en laten. Sterker nog: we erva-
ren deze gevoelens van vreugde of pijn als toeschouwers zelf. 
Wanneer bijvoorbeeld iets op iemands arm of been dreigt te vallen, 
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zijn we geneigd onze eigen armen en benen terug te trekken; als 
het gebeurd is, voelen we de pijn vanbinnen. Gevoelens en hande-
lingen die we als gepast ervaren, omdat ze overeenstemmen met 
onze emotionele reactie, wekken onze sympathie op. Wanneer het 
tegendeel het geval is, volgt antipathie. Sympathie wordt daarmee 
de basis van goed- of afkeuring en de maatstaf voor gepastheid en 
deugd. Wederzijdse sympathie is volgens Smith een bron van 
vreugde. Dit is de reden dat mensen in een samenleving proberen 
om hun emoties in toom te houden en gepast – dat wil zeggen op 
gangbare wijze – te reageren op bepaalde situaties en omstandig-
heden. Hun streven is zich zo te gedragen dat anderen ermee kun-
nen sympathiseren. Net zoals mensen gekrenkt zijn wanneer 
niemand in een gezelschap lacht om hun grap, doet het pijn om te 
constateren dat anderen niet kunnen leven met onze emoties of 
ons gedrag. 
 
Smith en de zijnen boden een fundering voor de deugd. Anders dan 
Hobbes en Mandeville beweerden, bestond er een oprechte deugd-
zaamheid die onherleidbaar is tot puur eigenbelang. Deugd was 
volgens de Schotten leven in overeenstemming met de natuur (vita 
secundum naturam, aldus de klassieken). Concreet betekende dit 
dat de mens controle moest leren uitoefenen over de in hem aan-
wezige vermogens en verlangens. Self-government of self-
command, noemde men het. De uitdaging was om te komen tot 
een harmonie of ‘economie’ tussen de eigengerichte, sociale en 
publieke gevoelens. Elk van deze soorten gevoelens stond ten dien-
ste van een hoger doel, namelijk respectievelijk het geluk van het 
individu en de gemeenschap, en vertaalde zich in andersoortige 
plichten. Om te beantwoorden aan de verschillende plichten (je-
gens onszelf, de ander en de ultieme ander, God) diende soms de 
ene soort gevoelens voorrang te krijgen en soms de andere.  

Aangezien, zoals Hutcheson uitlegt, de gevoelens van welwil-
lendheid veel zwakker zijn dan die van eigenliefde, kwam het er in 
veel gevallen vooral op aan om de laatste in toom te houden. Een 
onschuldige en ingetogen eigenliefde en gemoedelijke maar uni-
versele (calm universal) welwillendheid was het ideaal. Volgens zijn 
leerling Smith bestond de menselijke volmaaktheid in het beteuge-
len van de zelfzuchtige en het zich overgeven aan de welwillende 
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affecties.
38

 Precies voor het tot stand brengen van de juiste balans 
was de mens volgens de Schotten begiftigd met een moreel zintuig 
en een instrumentele rede. Deugd, schrijft Beattie, is dat waaraan 
het geweten goedkeuring verleent.

39
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Eigenbelang, publiek belang en geluk 

 
 
Eigengerichte en sociale-publieke gevoelens hoefden overigens 
niet met elkaar te strijden. Onze eigengerichte en sociale affecties 
bevelen ons welbeschouwd een en dezelfde levenswijze aan, aldus 
Hutcheson.

40
 Een belangrijke gedachte in de Schotse moraalfiloso-

fie is inderdaad dat eigenbelang en het belang van anderen goed 
kunnen samengaan, en wel om de volgende redenen.  
 
1. In de eerste plaats omdat de samenleving en mensheid één groot 
‘systeem’ vormen. Het individu is onderdeel van grotere gemeen-
schappen, die in zekere zin het primaat hebben. Het belang en het 
voortbestaan van het individu en dat van de gemeenschap zijn dus 
met elkaar verweven. Daar komt bij dat het algemeen goed gezien 
kan worden als een optelsom van het goed van individuen. Beattie 
redeneert dat eigenliefde, een rationeel verlangen naar ons eigen 
geluk, het geluk van allen kan vergroten. Dat wat het geluk van het 
individu dient zonder anderen te schaden draagt immers automa-
tisch bij aan het cumulatieve geluk.

41
 

 
2. Ten tweede omdat eigenbelang en het belang van anderen dik-
wijls samenvallen. De Schepper heeft de morele werkelijkheid zo 
ingericht dat wezenlijke belangenconflicten schaars zijn. We som-
men enkele denkbeelden op: Turnbull meent dat de menselijke 
geest zo is vormgegeven dat dezelfde hartstochten bijdragen aan 
het private en publieke goed.

42
 Smith spreekt op meerdere plaat-

sen in zijn werk van een voorzienige invisible hand die zorgdraagt 
voor een samenvallen van belangen.

43
 Volgens Ferguson kan er ten 

diepste geen conflict zijn tussen de ‘wetten’ van het zelfbehoud en 
die van de gemeenschap. De mens is van nature een lid van de 
gemeenschap en zal zich dus gelijktijdig als individu en als onlos-
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makelijk onderdeel van de gemeenschap moeten handhaven.
44

 
Zelfs eigenliefde en welwillendheid hoefden niet te strijden. Hut-
cheson constateert dat eigenliefde soms ‘samenspant’ met de 
welwillendheid ten opzichte van anderen of deze welwillendheid 
‘assisteert’, namelijk wanneer we tegelijkertijd onszelf en de ge-
meenschap op het oog hebben.

45
  

 
3. Tot slot – en dat is misschien nog wel de belangrijkste reden – 
omdat we bijdragen aan ons eigen geluk door dat van anderen te 
bevorderen. Door goed te doen belonen we automatisch ook ons-
zelf, omdat het bewijzen van weldaden aan anderen resulteert in 
geestelijke genoegens. We doen er onszelf een plezier mee en 
oogsten er de waardering en het respect van anderen mee. Wan-
neer we alleen het goed van anderen voor ogen hebben, schrijft 
Hutcheson, bevorderen we onopzettelijk (undesignedly) ook ons 
eigen private goed.

46
 De geestelijke genoegens van goeddoen 

houdt hij voor de grootst denkbare. Ze overstijgen wat duur en 
intensiteit betreft de lusten die we ontlenen aan de bevrediging van 
onze externe zintuigen.

47
  

 
Uiteraard doen zich wel degelijk situaties voor waarin belangen 
conflicteren. Zo kan het goed van het individu strijden met dat van 
anderen, of dat van de enkeling met dat van de gemeenschap. In 
het laatste geval, legt Fordyce uit, moet voorrang worden gegeven 
aan het grootste goed, gemeten naar omvang en duur.

48
 Bij Hut-

cheson vinden we vergelijkbare analyses. Overigens geldt een der-
gelijke afweging alleen voor schijnbare en kortetermijnbelangen: 
het ware en welbegrepen belang van het individu en dat van de 
gemeenschap kunnen volgens de Schotten in principe nooit tegen-
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strijdig zijn. Dit zou namelijk betekenen dat deel en geheel op ge-
spannen voet staan – en dat is de Schepper onwaardig. 

In hun beschouwingen probeerden de Schotse verlichtingsfi-
losofen zich verre te houden van auteurs als Mandeville, die overal 
eigenliefde en -belang aan het werk zagen. De selfish hypothesis 
deed hun inziens geen recht aan de menselijke natuur en diende 
derhalve verworpen te worden. Hutcheson is ervan overtuigd dat 
echte welwillendheid onherleidbaar is tot eigenliefde. Hoe anders 
zouden we de liefde die ouders voor hun kinderen hebben kunnen 
verklaren, het voelen van de pijn die anderen treft en onze goed- en 
afkeuring van (on)deugden uit een ver verleden? Zelfs het toch 
universele verlangen naar rijkdom en macht is volgens hem niet per 
se zelfzuchtig: rijkdom en macht blijken niet zelden instrumenten 
die mensen in staat stellen tot grootse uitingen van deugdzaam-
heid.

49
  

Hume is van mening dat het “zelfzuchtige systeem van mo-
raal” wel erg vergezocht is: een argeloze beschouwer kan zien dat 
oprechte welwillendheid en generositeit daadwerkelijk bestaan. Er 
is bijna niemand die meer van anderen houdt dan van zichzelf, 
maar al even zeldzaam is het om iemand tegen het lijf te lopen bij 
wie de sociale gevoelens samen genomen niet de overhand hebben 
over de zelfzuchtige.

50
 Alleen al het feit dat we karaktereigen-

schappen toejuichen die bijdragen aan het publiek belang en geluk 
laat zien dat mensen niet louter zelfzuchtig zijn: de belangen van 
de samenleving laten ons blijkbaar niet koud. Er is zoiets als een 
liefde voor de gemeenschap (public affection).

51
 Filosofisch gezien is 

een eenvoudige verklaring voor een bepaald fenomeen waarschijn-
lijker dan een hele complexe. Net zo laten de ‘duizenden’ voorbeel-
den van welwillendheid in het menselijk gedrag zich beter verklaren 
door uit te gaan van het bestaan van een belangeloze welwillend-
heid dan door te veronderstellen dat het gewrochten van de eigen-
liefde zijn.

52
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Toch hielden de Schotten met klassieke filosofen als Cicero 
staande dat deugd enerzijds en nut of voordeel anderzijds onlos-
makelijk met elkaar zijn verbonden. Feitelijk zijn het twee zijden 
van dezelfde medaille. Het goede en aangename konden, wanneer 
deze werkelijkheid een product van een goede Schepper is, niet in 
tegenspraak zijn. Fordyce wijst erop dat er geluk ontstaat waar de 
deugd regeert en ellende waar de ondeugd de dienst uitmaakt.

53
 

Men schrok er dus niet voor terug om goeddoen te koppelen aan 
geluk. Om uit de buurt te blijven van de positie van het morele 
egoïsme benadrukte men tegelijkertijd dat geluk of genot in dezen 
geen oorspronkelijke motivatie is. Het genoegen dat we ontlenen 
aan welwillend gedrag of de vruchten die we er direct of indirect 
van plukken vormen doorgaans niet de reden dat we dit gedrag 
nastreven. Het zijn de sociale en publieke gevoelens zelf die ons 
aanzetten tot het goede, en de rest is een prettige bijkomstigheid. 
Geluk en genot zijn met andere woorden een toegift, die de deugd 
bevestigen. Hoewel ware deugdzaamheid volgens Hutcheson be-
langeloos is, zijn de geneugten van deugdzaamheid de grootst 
denkbare. Daarom is het in ons belang om deugdzaam te zijn.

54
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Opvoeding, onderwijs en vorming 

 
 
Uit het voorgaande blijkt dat de Schotse moraalfilosofen er een 
optimistisch mensbeeld op nahielden. Toch waren ze niet blind 
voor de spanning tussen ideaal en werkelijkheid. Mensen konden 
dan wel alles in huis hebben om deugdzaam te zijn, de praktijk 
wees soms anders uit. Niet iedereen had een goed begrip van de 
menselijke natuur en niet iedereen bleek in staat zijn of haar harts-
tochten in toom te houden. Er waren, kortom, ook voldoende on-
deugden en ondeugdzame personen. De goedwilligheid van men-
sen mocht niet worden onderschat, maar de kwaadwilligheid van 
sommigen evenmin.  

Zelfs de anders zo hoopvolle Hutcheson moest concluderen 
dat sensualiteit en zelfzucht in de huidige, verdorven staat van de 
mensheid de boventoon voeren.

55
 Volgens de Schotten kon de 

stem van het geweten of morele zintuig overschreeuwd worden 
door eigenliefde, of zelf gecorrumpeerd raken. Smith sprak meer 
algemeen van de corruptie van onze morele sentimenten, bijvoor-
beeld wanneer we worden verblind door rijkdom en macht.

56
 De 

verdorvenheid van de menselijke natuur komt aan het licht wan-
neer de eigenliefde vrij spel krijgt. Zelfoverschatting, minachting 
van anderen en partijdigheid zijn dan het gevolg. Blair op zijn beurt 
preekte met regelmaat over de zwakte van de menselijke natuur.  

Een van Blairs preken is helemaal gewijd aan de wanorde van 
de hartstochten. Het leven van mensen wordt maar al te gemakke-
lijk beheerst door ondeugden, met alle kwalijke gevolgen van dien. 
De geschiedenis houdt ons in dezen een nuttige spiegel voor. Het 
verleden is als een theater waarin voortdurend dezelfde dwaashe-
den, ondeugden en misdaden ten tonele verschijnen. Het ‘wrak’ 
van de menselijke natuur vertoont niettemin sporen van haar god-
delijke Auteur: de rede en het geweten. Het zijn als het ware de 
overgebleven zuilen, gebroken bogen en gehavende sculpturen van 
een antieke tempelruïne. Verlicht door de goddelijke openbaring 
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wijzen deze vermogens ons de weg naar de deugd en het geluk.
57

 
Openbaring en religie zijn inderdaad van groot belang. De rede, het 
geweten en de menselijke welwillendheid zijn volgens Blair te zwak 
om onze vurige hartstochten en verlangens helemaal te temmen. 
Daarvoor zijn we aangewezen op het besef dat er een God is die als 
ultieme spectator oordeelt over onze daden en de drijfveren die 
eraan ten grondslag liggen. 

Bij de zwaktes van de menselijke natuur hoefde men zich dus 
niet neer te leggen. Gelukkig was er, nog afgezien van de goddelij-
ke openbaring, zoiets als opvoeding en beschaving. In lijn met de 
antieke deugdenethiek stelden de Schotse sentimentalisten dat de 
mens weliswaar van nature is toegerust voor een deugdzaam leven, 
maar alleen door oefening werkelijk deugdzaam kan worden. Het 
bereiken van morele perfectie is voor iedereen weggelegd, mits 
men al doende wil blijven leren. Alleen oefening baart kunst. Het 
morele zintuig, schrijft Turnbull, moet net als alle andere zintuigen 
en vermogens worden gecultiveerd. Het is van nature gegraveerd 
in de harten van alle mensen, maar is voor haar kracht en finesse 
afhankelijk van opvoeding en onderwijs. We moeten ons morele 
gevoel blijven aanscherpen en beschermen tegen verkeerde in-
vloeden. Onze handelingen en motieven die eraan ten grondslag 
liggen, moeten we kritisch blijven bevragen. Vorming gaat vooraf 
aan morele perfectie, aldus Turnbull, zoals de lente voorafgaat aan 
de oogst.

58
 

Fordyce wijdt een apart hoofdstuk van zijn moraalfilosofische 
werk aan ‘praktische ethiek’, de kunst van het verwerven van 
deugdzame gewoontes en het uitroeien van kwaadaardige neigin-
gen.

59
 Het begint volgens hem met een degelijke opvoeding, waar-

in duidelijk gemaakt wordt dat eer, verdienste en geluk niet afhan-
gen van iemands afkomst of aanzien, maar schuilen in morele en 
deugdzame kwaliteiten. Opvoeders moeten hierin het goede voor-
beeld geven. Morele oefeningen zijn evenzeer van belang. Het 
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frequent en herhaaldelijk uiting geven aan deugden als humaniteit, 
compassie, vriendschap, beleefdheid en gastvrijheid draagt bij aan 
onze morele gezondheid. Het helpt wanneer we de menselijke 
natuur (door observatie of introspectie) bestuderen en proberen te 
doorgronden. Kennis van de werking en complexiteit van dit ‘sys-
teem’ draagt immers bij aan de juiste aansturing ervan. Daarbij 
zullen we ook moeten nagaan hoe ons eigen karakter is en waar 
onze sterktes en zwaktes op moreel gebied liggen. Andere zaken 
die in de ogen van Fordyce bijdragen aan het ontwikkelen van een 
verfijnde ‘morele smaak’ zijn het lezen van geschiedenisboeken en 
gedichten, de schone kunsten en godsdienstoefeningen. Verras-
send genoeg noemt hij ook het uitoefenen van een nuttig en eer-
baar beroep, omdat daarin de deugd bij uitstek getraind kan wor-
den. 

Reid vergelijkt de morele capaciteiten van de mens met de 
grond.

60
 Deze is van nature wild en ongecultiveerd, maar kan met 

inspanning en de juiste middelen wel vruchtbaar worden gemaakt. 
Zo is het ook in de ethiek. Waar onze dierlijke instincten en neigin-
gen zich vanzelf ontplooien, moeten onze morele gevoelens tot 
ontwikkeling worden gebracht. Dit vraagt om de inspanning van 
onszelf en van anderen. Ouders, onderwijzers, voorbeeldfiguren en 
overheden (met hun disciplinerende wetten) hebben een belangrijk 
aandeel in onze morele opvoeding. Hoewel het geweten net als 
andere geestelijke vermogens is aangeboren, functioneert het in de 
eerste jaren van een mensenleven nauwelijks tot niet. Jonge kinde-
ren kunnen nog geen goed en kwaad onderscheiden, evenmin als 
ze in staat zijn tot abstracte redeneringen. Onder invloed van op-
voeding, onderwijs en oefening komt het geweten echter tot bloei. 
Een mens leert dan het goede en juiste na te streven en maakt zich 
morele waarheden eigen die hij alleen wellicht nooit op het spoor 
was gekomen. 
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Conclusies 

 
 
In dit boekje stond de 18e-eeuwse Schotse moraalfilosofie centraal. 
We voerden de Schotten ten tonele om bij te leren over eigenbe-
lang en naastenliefde in menselijk gedrag. Zoals gezegd, bestaat er 
heden ten dage een neiging om de sociale en ethische aspecten van 
onze handelingen te verklaren in termen van (evolutionair) voor-
deel en (economisch) belang – en ze daarmee weg te verklaren. 
Deze ‘ontmaskering’ van de mens begon al in de zeventiende en 
achttiende eeuw met onder meer Hobbes en Mandeville. De twee 
vonden hun meest geduchte tegenstanders in de filosofen van de 
Schotse Verlichting. De mens was volgens hen helemaal niet door 
en door egoïstisch. Hoe zelfzuchtig de mens ook moge zijn, zo 
luiden de beroemde openingswoorden van Smiths Theorie van de 
morele sentimenten, er zijn onmiskenbaar beginselen in zijn natuur 
die hem belang doen hechten aan het geluk van anderen.

61
 

Wat zijn ter recapitulatie deze beginselen? De Schotten leer-
den dat de menselijk geest allerhande sociale sentimenten en ge-
voelens herbergt, die in de kern aangeboren en in aanleg aanwezig 
zijn. Deze vormen van liefde of welwillendheid jegens anderen zijn 
onherleidbaar tot eigenbelang. De gevoelens van vreugde en pijn 
die we ervaren bij wat de ander overkomt zijn zo acuut, aldus we-
derom Smith, dat ze nooit kunnen teruggaan op een overweging 
van wat wel of niet in ons belang is. Daar komt bij dat we soms 
dingen doen en laten die hoe dan ook niet in ons belang zijn, of er 
zelfs mee strijden. Het argument dat het de psychologische belo-
ning (een goed gevoel, respect, aanzien, et cetera) is die ons aanzet 
tot onbaatzuchtig handelen wijzen ze van de hand. Goed doen 
betaalt zich inderdaad uit, ook in psychologische zin, maar dit is 
niet wat ons mensen ten diepste drijft in de omgang met anderen. 
Als we deugdzaam handelen met een beloning in het achterhoofd 
dan is het omdat we er door ervaring achter zijn gekomen dat 
deugdzaamheid loont. 

Twee ‘beginselen’ in de mens die volgens de Schotse moraalfi-
losofen sowieso getuigen van een sociale en morele aanleg zijn de 
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sympathie en het geweten. Dankzij het sympathetisch gevoel trek-
ken mensen zich het wel en wee van de ander onmiddellijk en on-
herroepelijk aan. Dat wat anderen overkomt laat ons niet koud, 
maar wekt in ons gevoelens van vreugde en pijn op. Zeker ons me-
delijden met de pijn, schade en schande van anderen kan moeilijk 
voortkomen uit eigenbelang. Het geweten of morele zintuig 
spreekt ongevraagd oordelen uit over het gedrag van onszelf en dat 
van anderen. Het helpt te onderscheiden tussen goed en kwaad en 
geeft goedkeuring aan handelingen die voortkomen uit oprechte 
belangeloosheid. Het geweten kan weliswaar worden verblind door 
eigenliefde, maar is er in geen enkel opzicht van afhankelijk. Het 
geeft pas een fiat aan eigengerichte handelingen wanneer ze (op 
zijn minst) verenigbaar zijn met het belang anderen en de samenle-
ving meer algemeen. 

‘Liefde, geluk & deugdelijk handelen zijn niet los verkrijgbaar 
(ook niet in de economische sfeer)’. We poneerden in het voor-
woord dat dit motto van de ERGO-beweging zomaar ook dat van 
de Schotse Verlichting zou kunnen zijn. In het vervolg van dit boek-
je is hopelijk duidelijk geworden waarom dit het geval is. Dat liefde, 
geluk en deugdzaam handelen volgens de Schotten nauw verbon-
den zijn, blijkt daaruit dat geluk het (bij)product is van deugdzaam 
handelen, en deugdzaam handelen te maken heeft met de juiste 
balans tussen liefde voor onszelf en de ander. Anders gezegd, be-
heerst de deugdzame mens eigengerichte en sociale, op de ander-
gerichte gevoelens zo dat er ruim baan gegeven wordt aan een 
gezonde eigenliefde en naastenliefde, twee bronnen van geluk. 

De vraag of de Schotten het deel ‘... (ook niet in de economi-
sche sfeer)’ zouden kunnen onderschrijven, vergt een apart onder-
zoek naar de economische denkbeelden van de Schotse Verlich-
ting.

62
 Duidelijk is wel dat men sociale en morele kaders van groot 

belang achtte voor een goed functionerende economie. Markten en 
samenwerkingsverbanden bestaan bij de gratie van morele senti-
menten. Zonder dergelijke sentimenten zou er in het geheel geen 
economisch verkeer tot stand komen. Eigenbelang mag in de eco-
nomie een bepalende factor zijn, sociale en morele drijfveren zijn 
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daarmee niet uitgesloten. Ouderliefde, naastenliefde, vaderlands-
liefde en dergelijke houden in een economische context niet op te 
bestaan. Niemand werkt en handelt voor zichzelf alleen. 

Tot slot, wat betekent het besproken gedachtegoed van de 
Schotse Verlichting voor bedrijven en organisaties? Als het zo is dat 
mensen sociale gevoelens hebben, een moreel zintuig en sympa-
thie voor en met elkaar, en dat die gevoelens bepalend zijn voor 
hun geluk, dan is het zaak hier alle ruimte aan te laten. Bestuurders 
doen er dan goed aan de mensen over wie ze gesteld zijn verder te 
laten kijken dan hun eigenbelang en het smalle belang van de eigen 
organisatie – om zo recht te doen aan de veelzijdige menselijke 
natuur. Ze zullen hierin zelf het voortouw moeten nemen en het 
goede voorbeeld moeten geven. Door welwillendheid, naastenlief-
de en andere vormen van deugdzaamheid aan te moedigen, bevor-
dert men de geestelijke gezondheid van de betrokkenen en daar-
mee in die van de organisatie als geheel. Dit kan door letterlijk te 
investeren in morele vorming, bijvoorbeeld via educatie en meer 
algemeen de verbetering van de organisatiecultuur. Aldus ontstaat 
moreel kapitaal, dat zich – als we de Schotten mogen geloven – 
vanzelf terugverdient. 
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Biografieën 63 
 
 

James Beattie 
(1735-1803) 

‘De dichter-filosoof’. Studeerde filosofie
64

 aan 
het Marischal College in Aberdeen. Hoofdon-
derwijzer van de parochie van Fardoun gewor-
den, verwierf hij bekendheid met de publicatie 
van gedichten. Inmiddels aangesteld als on-
derwijzer in Aberdeen werd hij onverwacht 
bevorderd tot Professor of Moral Philosophy 
and Logic aan zijn alma mater. Voelde zich 
geroepen om Humes scepticisme te bestrijden 
en publiceerde daartoe het veelgelezen Essay 
on the Nature and Immutability of Truth (1770). 
Legde een aanbod om de meer prestigieuze 
leerstoel moraalfilosofie in Edinburgh te gaan 
bekleden naast zich neer. De Elements of Moral 
Science (1790) vormde een neerslag van zijn 
colleges. Was, als een van de beroemdste 
Schotse filosofen in ons land, buitenlands lid 
van het Zeeuwsch Genootschap der Weten-
schappen.  
 

Hugh Blair 
(1718-1800) 

‘Prediker van het christelijk stoïcisme’. Genoot 
zijn opleidingen filosofie en theologie aan de 
universiteit van Edinburgh. Zijn masterthesis 
over de natuurwet verscheen in druk als De 
fundamentis et obligatione legis naturae (1739). 
Na een preekbevoegdheid te hebben verkre-
gen, diende hij als predikant verschillende 
gemeentes, waaronder uiteindelijk, zijn verdere 
leven lang, die van de prestigieuze High Church 
in Edinburgh. Zijn onder intellectuelen mate-
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loos populaire preken verschenen vanaf 1777 in 
vijf delen onder de titel Sermons. Doceerde 
tevens aan de universiteit van Edinburgh en 
werd benoemd tot Regius Professor of Rhetoric 
and Belles Lettres. Diens Lectures on Rhetoric 
and Belles Lettres verschenen in 1767. 
 

Adam Ferguson 
(1723-1816) 

‘De vader van de sociologie’. Studeerde filoso-
fie in St Andrews en Edinburgh. Werd ondanks 
een onvoltooide studie theologie aan dezelfde 
universiteiten een preekbevoegdheid verleend 
en diende enige tijd als kapelaan in een Schots 
regiment. Teruggekeerd in Edinburgh volgde 
hij Hume op als bibliothecaris van de Advocates 
Library, om kort daarop als tutor in dienst te 
treden bij de Earl of Bute. Werd achtereenvol-
gens in Edinburgh benoemd tot Professor of 
Natural Philosophy en Professor of Pneumatics 
(de studie van de menselijke en goddelijke 
geest) and Moral Philosophy. Schreef in de 
laatste hoedanigheid het invloedrijke Essay on 
the History of Civil Society (1767). Publiceerde 
daarnaast verschillende versies van zijn colle-
ges, waarvan Principles of Moral and Political 
Science (1792) het meest uitgewerkt is.  
 

David Fordyce 
(1711-1751) 

‘De beste docent van zijn dagen’. Rondde de 
studie filosofie af aan het Marischal College in 
Aberdeen en behaalde aan dezelfde universiteit 
een bachelorgraad in de theologie. Vervulde na 
een preekbevoegdheid te hebben verkregen 
enkele pastorale functies, maar wijdde zich 
vooral aan academische debatten en reizen. 
Werd vervolgens benoemd tot Professor of 
Moral Philosophy in hetzelfde Aberdeen. Zijn 
Dialogues Concerning Education (1745) en het 
postume Elements of Moral Philosophy (1754) 
waren een onmiddellijk succes. Begon in 1750 
een grand tour door Europa waarvan hij nooit 
zou terugkeren: op de terugreis van Rotterdam 
leed hij schipbreuk en verdronk. 
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Henry Home,  
Lord Kames 
(1696-1782) 

‘De patroon van de Schotse Verlichting’. Ont-
ving privé-onderwijs en studeerde derhalve 
nooit aan een universiteit. Koos, hoewel al 
vroeg geïnteresseerd in filosofische kwesties, 
voor een juridische carrière. Hij volgde privé-
colleges burgerlijk recht, werd toegelaten tot 
de Faculty of Advocates en schopte het uitein-
delijk tot Commissioner of Justiciary, waarop 
hem de titel Lord Kames werd verleend. Gedu-
rende zijn leven publiceerde hij diverse juridi-
sche werken. Daarnaast schreef hij, na uitge-
breid kennis te hebben genomen van het werk 
van zijn neef en naamgenoot Hume,
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 enkele 

filosofische werken, waarvan de Essays on the 
Principles of Morality and Natural Religion 
(1751), Elements of Criticism (1762) en Sketches 
of the History of Man (1774) het bekendst zijn. 
Maakte zich daarnaast hard voor de agrarische 
en industriële vooruitgang van zijn vaderland. 
 

David Hume 
(1711-1776) 

‘De laatste van de grote Britse empiristen’. 
Schreef zich, net 12 jaar geworden (sommigen 
menen als 10-jarige), in aan de universiteit van 
Edinburgh, wat zelfs voor die tijd jong was. In 
weerwil van zijn familie, die een juridische 
carrière voor ogen had, koos hij voor de filoso-
fie, een studie die hij overigens nooit zou afron-
den. Deed op 18-jarige leeftijd een filosofische 
ontdekking, mogelijk door het lezen van Hut-
cheson, waarna hij zich een aantal jaren wijdde 
aan het lezen en schrijven. Hierop publiceerde 
hij zijn eerste grote werk, A Treatise of Human 
Nature (1738), dat later werd opgesplitst in twee 
eenvoudigere werken: Enquiry Concerning 
Human Understanding (1748) en Enquiry Con-
cerning the Principles of Morals (1751). Verder 
dan bibliothecaris aan de universiteit van Edin-
burgh zou hij het academisch gezien niet 
schoppen. Zijn ambitie om een leerstoel te 

                                                      
65

 Home, zoals Hume aanvankelijk ook heette, wordt uitgesproken als 

‘Hume’. 



 
45 

 

bekleden in Edinburgh of Glasgow werd van-
wege zijn vermeende atheïsme meermaals 
geblokkeerd. Trad in plaats daarvan op secreta-
ris van een Schotse generaal en Britse ambas-
sadeur, een functie die hem deed kennismaken 
met plaatsen en geleerden door heel Europa. 
De Political Discourses (1752) en de zesdelige 
bestseller History of England (1754-62) brachten 
hem tijdens zijn leven de grootste roem.  
 

Francis Hutcheson 
(1694-1746) 

‘De vader van de Schotse Verlichting’. Werd 
geboren in Ierland als zoon van een Schotse, 
Presbyteriaanse predikant. Hij ging naar Glas-
gow om filosofie en vervolgens, met het oog op 
het predikantschap, theologie te studeren. Was 
tijdens zijn studie actief als tutor van de Earl of 
Kilmarnock. Met een preeklicentie op zak koos 
hij na zijn studie echter voor een academische 
carrière, eerst als privaatdocent in Dublin en 
later als Professor of Moral Philosophy in Glas-
gow. In zijn Ierse periode publiceerde hij –  
anoniem – de invloedrijke Inquiry into the Origi-
nal of our Ideas of Beauty and Virtue (1725) en 
het Essay on the Nature and Conduct of the 
Passions and Affections, with Illustrations on the 
Moral Sense (1728), waarmee de aanval op 
Mandeville werd geopend. Een jaar later volgde 
hij zijn leermeester Gershom Carmichael op in 
Glasgow. Een van zijn leerlingen was Adam 
Smith. Postuum verscheen zijn grootste werk, 
System of Moral Philosophy (1755).  
 

Thomas Reid 
(1710-1796) 

‘De grondlegger van de Schotse common sense-
filosofie’. Studeerde filosofie onder Turnbull, en 
theologie aan het Marischal College in Aber-
deen. Was na zijn afstuderen actief als klerk, 
prediker en bibliothecaris. Na enige tijd in de 
wetenschappelijke kringen van Londen te heb-
ben verkeerd, werd hij op 51-jarige leeftijd 
verkozen tot Regent (hoogleraar) van het 
King’s College in Aberdeen. In die hoedanigheid 
publiceerde hij de Inquiry into the Human Mind, 
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on the Principles of Common Sense (1764). In 
hetzelfde jaar volgde hij Adam Smith op als 
Professor of Moral Philosophy in Glasgow. Zijn 
college-aantekeningen en voordrachten voor 
de Aberdeen Philosophical Society en Glasgow 
Literary Society kwamen samen in de invloed-
rijke Essays on the Intellectual Powers of Man 
(1785) en Essays on the Active Powers of Man 
(1788). 
 

Adam Smith 
(1723-1790) 

‘De vader van de moderne economie’. Studeer-
de filosofie aan de universiteit van Glasgow, 
onder meer onder Hutcheson, en het voor hem 
tegenvallende Balliol College in Oxford. Ge-
sponsord door de Philosophical Society ter 
plaatse begon hij aan de universiteit van Edin-
burgh voordrachten te verzorgen over retorica, 
belles-lettres en politieke economie. Werd een 
aantal jaar later aangesteld als hoogleraar in 
Glasgow, eerst in de logica en kort daarop in de 
moraalfilosofie. Publiceerde in de laatste 
hoedanigheid de Theory of Moral Sentiments 
(1759). Legde na dertien jaar hij zijn hoogleraar-
schap neer om als tutor van de jonge Duke of 
Buccleuch een toer door Europa te maken, een 
reis die hem onder meer in contact bracht met 
de Franse Fysiocraten. Wijdde zich terugge-
keerd in zijn geboorteplaats Kirkaldy aan het 
schrijven van de nog altijd beroemde Inquiry 
into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations (1776). Hij werd in zijn latere jaren 
benoemd tot commissaris van de Schotse 
douane. Gaf kort voor zijn dood opdracht om 
zestien delen met eigen boekmanuscripten en 
aantekeningen te vernietigen. 
 

George Turnbull 
(1698-1748) 

‘De (vergeten) grondlegger van de Schotse 
filosofie’. Een van de productiefste schrijvers 
van de Schotse verlichting die publiceerde over 
filosofie, theologie, kunst en onderwijs. Hij 
werd opgeleid als theoloog aan de universiteit 
van Edinburgh. Kreeg in het jaar van zijn afstu-
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deren een aanstelling als Regent (hoogleraar) 
aan het Marischal College in Aberdeen. Een van 
de studenten die onder hem afstudeerden was 
Reid. Hij liet hen onder meer discussiëren over 
Theses philosophicae de scientiae naturalis cum 
philosophia morali conjunctione (1723), over de 
relatie tussen natuurwetenschap en moraalfilo-
sofie. Nam na 6 jaar ontslag om als tutor rond 
te reizen op het Europese vasteland. Ook Gro-
ningen en Utrecht werden aangedaan. Om te 
kunnen worden aangesteld in de Anglicaanse 
kerk haalde hij een graad aan Exeter College, 
Oxford. Hij werkte ondermeer als kapelaan van 
de Prins van Wales en Rector van Drumachose. 
In 1740 verscheen zijn belangrijkste moraalfilo-
sofische werk, The Principles of Moral and Chris-
tian Philosophy. Hij overleed in Den Haag.  
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