Bronnenlijst

In deze bronnenlijst zijn alle door mij verzamelde bronnen in chronologische volgorde opgenomen.
De eerste tekst in deze lijst is uit 1601 en de laatste uit 1874. De eerste tekst is opgenomen om te laten zien dat geluk en huwelijk al lang voor de hier bestudeerde periode met elkaar verbonden werden. De laatste tekst betreft de ongepubliceerde memoires van de koopman Gedeon Jeremie Boissevain waarin hij onder andere terugkijkt op zijn jeugdjaren aan het begin van de negentiende
eeuw. De meeste teksten zijn evenwel uit de periode 1658-1835 waarbij het eerste jaar samenhangt
met de verschijning van Simon Oomius’ Opweckinge ende bestieringe en de laatste met die van Christiaan Hendrik Clemens’ De kunst om gelukkig te leven. Onzekere dateringen zijn weergeven door
aanduidingen als 16XX01 of 177X01.Titels van spectatoriale vertogen en tijdschriften werden over
het algemeen ontleend aan inhoudsopgaven en indexen. Deze titels heb ik, evenals alle overige titels van tijdschriftartikelen, tussen enkele aanhalingstekens weergegeven.Titels die ik zelf toekende
staan tussen vierkante haken. Een auteursnaam tussen vierkante haken betekent dat de auteur niet
met name genoemd wordt.Waar in deze lijst geen auteur genoemd wordt, is er sprake van anonieme auteurs. Ik heb er vanaf gezien dit expliciet te vermelden.
Gebruikte afkortingen:
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= Bijdragen tot het menschelijk geluk
= Nieuwe Bijdragen aan het Menschelijk geluk
= Nederlandsche Bibliotheek
= Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek
= Magazijn voor critische wijsgeerte
= Vaderlandsche letteroefeningen
= Vermelding van
= Recensie van

Jean de Marconville, Van het gheluck ende ongheluck des houwelicks. Seer orboirlijck te lesen
van allen menschen, soo wel den onghehouweden als den ghehouweden. Overgesedt uut t’Fransoysch int Nederduitsch (Delft: Bruyn Harmansz Schinckel, 1601).
Justus Lipsius, Twee edele en treffelijkcke philosoﬁsche boecken van de standvastigheid (Amsterdam: Dirck Pietersz. Pers, 1640).
Augustini Alsteni Bloemert, Christelyke aenwyzinge op ‘t euangelie der zon-dagen ende feestdagen des loopenden jaers (Amsterdam: Paulus Matthyz, 1650).
René Descartes, Les passions de l’ame, of de lydingen van de ziel; door Renatus Des Cartes in de
Fransche taal beschreven, en door J.H. Glazemaker vertaalt (Amsterdam: Jan Riewertz, 1656).
Simon Oomius, Opweckinge ende bestieringe, om in allen staet, van voor- of tegenspoedt/ met
het tegenwoordige vergenoeght te zijn.Voorgesteld door (...) Dienaer Jesu Christi, in de Gemeynte
tot Purmerlant (...) (Amsterdam: Jan Kuypen, 1658).
Pieter Balling, Het licht op den kandelaar (Amsterdam: Jan Riewertz, 1684 [1662]).
Augustini Alsteni Bloemert, Catholyke sermoonen op alle de evangelien van de sondagen ende
heylige dagen des geheelen jaers (...) door E.H. (...), priester tot Antwerpen (Antwerpen [=
Amsterdam]: Philips van Eyk, 1663).
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[Gerard Udinck], Tot tijdverdrijf in ballingschap. Een Groninger gildemeester uit Westfalen. Ingeleid en uitgegeven door Hermann Niebaum en Fokko Veldman (Groningen, 1988).
Aernout Geulincx, Van de hooft-deugden. De eerste tuchtverhandeling. Uitgegeven, ingeleid en
van aantekeningen voorzien door Cornelis Verhoeven (Baarn:Ambo, 1987).
Thieleman Jansz van Bracht, Een- en vijftigh predicatien, over verscheide schriftuer-plaetsen gedaen door (...) (Amsterdam: Jan Rieuwertsz, 1670).
Jeremias Dyke, Opera omnia of alle de God-geleerde wercken van den eerwaerdigen en hoog-geleerden (...). In syn leven dienaer van Gods woordt/ tot Epping in Essex (...) [Vertaald door] Joannes Ubelman (Amsterdam: Johannes van Someren, 1670).
Pierre du Moulin de Jonge, Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des geestes. Door (...).Ver. u.h.Fr. door H. Dulaert (Amsterdam: J. van Ravesteyn, 1675).
Tomas Morus, Het onbekent en won-derlijk eyland Utopia, ontdekt door Rafael Hythlodeus, en
by t’samenspraeke beschreven door den geleerden Tomas Morus, kanselier van Engeland, ten tijde
van Koning Hendrik den achtsten. In ‘t Nederduits vertaelt door F.v.H. (Rotterdam: Fransois
van Hoogstraeten, 1677).
Benedictus de Spinoza, De nagelatene schriften van B.d.S. Als Zedekunst, Staatkunde,Verbetering van ‘t verstant, Brieven en Antwoorden. Uit verscheide talen in de Nederlandsche gebragt.
Gedrukt in ‘t jaar M.DC.LXXVII. (s.l. [Amsterdam]: s.n. [Jan Riewertsz], 1677).
Francois Turetin, Predicatien over verscheide texten der H. Schriftuur gedaan door (...). Bedienaar des heilige evangeliums, ende professor in de H. Godgeleertheid tot Geneven. Uit het Fransch
in ‘t Nederduitsch vertaalt door A. Godart (Utrecht: Johannes Ribbius, 1678).
De gelukkige slaaf, of vryagie van den graaf Alexander met de sultane van Tunis, en die van den
marquis Hippolitus met de weergaloze Laura.Verciert met schoone koopere plaaten (Amsterdam:
Timotheus ten Hoorn, 1680).
Petrus van der Hagen, Versameling van eenige predicatien, over uitgelesen plaatsen van ‘t woord
Gods door (...), In zyn leven bedienaar des H. Evangeliums tot Amsterdam (Amsterdam: De
weduwe van Johannes van Someren, 1681).
Balthasar Wils, Gheluck door ongheluck ofte bedroghen dienst-knaepen door (...) (Amsterdam:
Wed. M. de Groot, 1682).
[rv] Réponse de l’auteur de la Recherche de la vérité au livre de M.Arnauld, de vrayes, & des
fauses idees. A Rotterdam chez Reinier Leers 1684, in: Nouvelles de la Republique des lettres (1684) 218-228.
[rv] Quatres dialogues, in: Nouvelles de la Republique des lettres (1684) 53-63.
[rv] Défense de M.Arnauld (...) contre la réponse au livre des vrayes & des fausse idées.
Cologne, 1684, in: Nouvelles de la Republique des lettres (1684).
Geeraerdt Brandt de Jonge, XXXII Predikatien over verscheyde texten der heilige schriftuure,
gedaen door (...), In zijn leven leeraar der Remonstranten tot Rotterdam (Rotterdam: Barent
Bos, 1685).
[J. le Clerc en J.C. de la Crose], Bibliotheque Universelle et historique de l’année
M.D.C.LXXXVI.Tome Premier (Amsterdam:Wolfgang Waerberge, Boom & van Someren, 1686).
[rv] La morale d’Epicure, avec des réﬂexions, Paris, 1685, in: Nouvelles de la Republique
des lettres (1686) 77-87.
[rv] Traité de l’exellence du marriage, de sa nécessité & des moiens d’y vivre heureux.
Ou l’on fait l’apologie des femmes contre les calomnies des hommes, par Jacques
Chauffé Sieur de la Terriere, A Paris, chez Samuel Perier 1685, in: Nouvelles de la Republique des lettres (1686) 960-974.
[rv] Réﬂexions philosophiques sur le nouveau système de la nature & de la Grace, in:
Nouvelles de la Republique des lettres (1686) 864-879.
[rv] Dissertation sur le prétendu bonheur des plaisirs des sens, pour servir de replique à
ce qu’a repondu M. BAILE, pour jusiﬁer ce qu’il a dit sur ce sujet dans ses Nouvelles
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du mois de Septembre 1785 en faveur du P. Malebranche contre M. Arnauld, Amsterdam, 1787, in: Bibliotheque universelle et historique (1687), deel IV, 379-386.
[rv] La vanité des sciences, ou réﬂexions d’un philosophe chretien, sur le véritable bonheur. A Amsterdam chez Pierre Savouret, dans le Kalverstraat, 1687, pagg. 280, in: Bibliotheque universelle et historique (1687), deel I, 504-517.
[Tschirnhaus, Ehrenfried Walther von], Geneesmiddel der ziele; Ofte proeve van een oprechte redenkonst.Waar in gehandeld word van het rechte beleid, om onbekende waarheden te ontdekken. Uit het Latyn vertaald door A. Block (Amsterdam: Jan Rieuwertsz de Jonge, 1687).
[Is. Papin (?)], La vanité des sciences, ou réﬂections d’un philosophe chrétien sur le véritable bonheur (Amsterdam: Pierre Savouret, 1688).
Johan Everhard, De schat-kamer des euangeliums geopent ofte ‘t heylige der heyligen (...). In bezondere predicatien voorgedragen door (...), Doctoor in de Godtheydt; Uyt het Engels vertaalt door
Johannes Grindal. Den tweeden druk (...) (Amsterdam: Johannes Boekholt, 1688).
C.Van Beuningen,‘Korte en klare aanwijssinge van ’s menschen gelukzaligheid en waar
inne die bestaat’ (Amsterdam, 1690).
Rijnsburgs geluk en vreugde der naburen (...) (s.l., s.n., 1691).
Claude Ameline, L’Art de vivre heureux, formé sur les idées les plus claires de la raison, & du
bon sens; et sur de très-belles maximes de monsieur Descartes. Divisé en trois parties. La I. traité
du bonheur naturel de l’homme en cette vie. La II. des moyens de l’acquerir, III. de l’application,
& du droit usage de ces moyens (Paris: La veuve de Jean Baptiste, 1692).
[rv] L’art de se connoitre soy-meme, ou la recherches des sources de la morale. Par Jaques Abbadies, docteur en theologie (...) 2 parties by Pieter van der Slaart, te Rotterdam, in: De Boekzaal (1692), deel 2, 207-211.
Casparis Alardin, De geluksaligheyt van den wegh der rechtveerdige: Als mede de fonteyne des
levens voorgestelt in eenige predicatien over de eerste psalm, en psalm XXXVI, 8,9,10. Door D.
(...), in syn leven bedienaar des Goddelyken woorts, tot Arnhem (Amsterdam: Gerardus Borstius, 1692).
De vergenoeging ter bruiloft van Antoni Kops, met Maria Vermande (Amsterdam: D. Boeteman, [1692]).
Simon Episcopius, XVII predicatien van Mr. (...), Eertijds professor der H. theologie tot Leiden, Gedaan in de christelijke vergaderinge der Remonstranten. Bij verscheyde gelegentheden, en
inzonderheid op feestdagen. Hier voor is gestelt een beschryving van het leven van den auteur
(Amsterdam: Isaac Pieterse, 1693)
Petrus van der Hagen, Verborgentheyt der Godsaligheyt (...) door Do (...), Bedienaar des H.
euangeliums t’Amsterdam (Amsterdam: weduwe van Johannes van Someren, 1693).
Jan de Groot, De sermoenen van den zeer eerwaardigen heer Mr. (...),Aartz-Priester; rakende:
‘t geloof,‘t Onze Vader, d’Engelse Groetenisse, en de thien geboden (Antwerpen [= Haarlem]:
Niclaas Braau, 1693).
[rv] L’Art de vivre heureux, formé sur les idées les plus claires de la raison, & du bon
sens; et sur de très-belles maximes de monsieur Descartes (...).Te Parys by de weduwe
Jan Baptiste Coignard, 1692, in: De Boekzaal (1693), deel 1, 502-504.
[rv] De geluksaligheyt van den wegh der rechtveerdige: Als mede de fonteyne des levens voorgestelt in eenige predicatien over de eerste psalm, en psalm XXXVI, 8,9,10.
Door D. Kasparis Alardin, in zyn leven bedienaar des Goddelyken woorts, tot Arnhem,
Te Amsterdam by Gerardus Borstius, 1692, in: De Boekzaal (1693), deel 2, 95-99.
[rv] De vita & moribus Epicuri. Autore Jacobo Rondello/ Dat is/ Jakob Rondel van
het leven en zeden van Epikuur. T’Amsterdam by Hendrik Desbordes, 1693, in: De
Boekzaal (1693), deel 2, 412-426.
[rv] Oeuvres Meslées, de Mr. de Saint-Evremont (...).Tome I, II, III & IV (...).Te Parys
by Klaude Barbin, 1693, in: De Boekzaal (1693), deel 2, 449-466.
Richard Lucas, Zeede-lessen des evangeliums, of een beschryving der werkelyke Godzaligheyd
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en heyligheyd (...) [vert. u.h. Engels door Wm. Sewel] (Amsterdam: de weduwe van Steven Swart, 1693).
Balthasar Bekker, Herstelde predikbeurten van (...), S.T.D. Predikant tot Amsterdam (...)
(Amsterdam: Daniel vanden Dalen, 1694).
Thadeus de Lantman, Versameling van twintig stigtelijke en zielroerende predikatien, gedaan en
naargelaten door den Godvrugtigen en hoog-geleerden heer (...), in sijn leven predikant in ‘s Gravenhage (Amsterdam: Daniel vanden Dalen, 1694).
[vv] Gelukzoeker over zee door G. Spaan, in: De Boekzaal (1694), deel 1, 392.
J.V.E., Venus minsieke gasthuis, waer in beschreven worden de bedryven der liefde in den staet des
houwelijks, met de natuurlyke eygenschappen der mannen en vrouwen, hare siekten, oirsaken, en
genesingen. Door (...) Medicinae Doctor. Den vierden druk (Amsterdam: Timotheus ten
Hoorn, 1694).
Steven Crisp, De weg tot het koninkrijk der hemelen, aangeweezen in zeventien predicatien, uytgesprooken te Londen, door (...) [vert. door Wm. Sewel] (Amsterdam, 1695).
[rv] Medicinae mentis, sive artis inveniendae praecepta generalis (...)// Dat is,/ geneesmiddel des verstands [of der ziele] (...) Te Leipzig by J.Thomas Fritsch, 1695, in: De Boekzaal (1695), deel 1, 450-473.
[rv] Venus minsieke gasthuis, waar in beschreven worden de bedryven der liefde in den
staat des huwelyks (...) Te Amsterdam by Timotheus ten Hoorn, 1695, in: De Boekzaal
(1695), deel 2, 122-124.
Ant. Jansen, Gelukkig houwelyk ter bruilofte van Jakob Alewynse Gyzen, met Juliana vander
Schelling. Getrouwt op den 10den van grasmaand, des jaars 1695 binnen Amsterdam (Amsterdam: Dirk Boeteman, s.a. [1695]).
Aanmerkingen over ‘t geen men geluk en ongeluk noemt in ‘t stuk der loteryen; en over ‘t goede
gebruik dat men ‘er van kan maken. Uyt ‘t Fransch vertaalt (Rotterdam: Barent Bos, 1696).
Het lot sonder God. Of een ernstige waarschouwing tegen de ongerymde gedagten van den verwaanden opperschoolmeester (...) voorgesteld in sijn verhandeling van ‘t geluk en ongeluk der loteryen.Vert. u.h.Fr. (1696).
[rv] Onderzoek van ‘s menschen gelukzaligheyd, eerste deel, in ’t Engelsch beschreven
door Dr. Lucas, voor deze Predikant van St. Stevens Kerk, dog nu van de Kerk in Kolemansstraat, in Londen, en Domheer van West-Munster, (...) in ‘t Nederduitsch vertaald
door W. Sewel,Te Rotterdam by Barent Bos 1697, in: De Boekzaal (1697), deel 1, 484494.
[rv] Aanmerkingen over ‘t geen men geluk en ongeluk noemt in ‘t stuk der loteryen; en
over ‘t goede gebruik dat men ‘er van kan maken, uit het Frans vertaalt.Te Rotterdam,
by Barent Bos, 1696, in: De Boekzaal (1697), deel 1, 532-538.
[rv] L’Ecole du monde, ou instruction d’un pere a un ﬁls, touchant la maniere dont il
faut vivre dans le monde. Divisées en entretiens (...) Te parijs by Maarten Jouvenel, 1695,
in: De Boekzaal (1697), deel 2, 362-364.
[rv] Verhandeling over de opvoeding der kinderen (...) door Johannes Lock, na den derden Engelschen druk vertaald.Te Rotterdam by Barent Bos 1698, in: De Boekzaal (1697),
deel 2, 500-501.
Richard Lucas, Onderzoek van ‘s menschen gelukzaligheyd, Eerste Deel. In ‘t Engelsch beschreeven door Dr. Lucas, voor deezen predikant van St. Stevens Kerk; dog nu van de kerk in Kolemans Straat in Londen, en domheer van Westmunster. En autheur van de Zeedelessen des evangeliums. In ‘t Nederduitsch vertaald door Wm. Sewel (Rotterdam: Barent Bos, 1697).
[Hendrik Doudyns], Haegse Mercurius, behelzende vermakelyke, satyrique, galante, stigtelyke,
politiques, academische, emblematique, en andere reﬂexien; gemaakt op de voorvallen van desen
tyd, door H.D. (‘s Gravenhage: Gillis van Limburg, 1698).
John Locke, Verhandeling over de opvoeding der kinderen. Behelzende verscheyde nutte aenmerkingen die de ouders ten opzigt van ‘t lichaam, doch voornamentlijk van de ziel hunner kinderen
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in de opvoeding hebben waar te nemen. Door Dr. Johannes Lock (sic), Na den derden Engelschen
druk vertaalt (Rotterdam: Barent Bos, 1698).
169901
[rv] Onderzoek van ‘s menschen gelukzaligheyd, tweede deel, in ‘t Engelsch beschreven
door Dr. Lucas (...) In ‘t Nederduitsch vertaald door W. Sewel,Te Rotterdam by Barent
Bos, 1699, in: De Boekzaal (1699), deel 1, 287-301.
169902
Richard Lucas, Onderzoek van ‘s menschen gelukzaligheyd, tweede deel. Of ‘t menschelijk leeven, in ‘t Engelsch beschreeven door Dr. Lucas, predikant te Londen en domheer van Westmunster;
en autheur van de Zeedelessen des evangeliums. In ‘t Nederduitsch vertaald door W. Sewel (Rotterdam: Barent Bos, 1699).
16XX0 1 Richard Baxter, Der dwazen voorspoed (s.l., s.n., s.a.).
170001
[rv] De konst van zig zelven te kennen, of een onderzoek der zedenkunde, in ‘t Fransch
beschreven door de Hr. J. Abbadie, en om zijn deftigheid vertaald door B.J.R.G., Te
Rotterdam by Pieter vander Slaart, 1700, in: De Boekzaal (1700), deel II, 1-20.
170002
Jacques Abbadie, De konst van zig zelven te kennen, of een onderzoek der zedenkunde, in ‘t
Fransch beschreven door de Hr. J. Abbadie, en om zijn deftigheid vertaald door B.J.R.G. (Rotterdam: Pieter vander Slaart, 1700).
170101
Johannes Bierman, Enige uitgelesene predikatien (...) door (...), Predikant te Boetzelaar
(Utrecht:Willem van Poolsum, 1701).
170102
[vv] Locke’s Proeve over het menschelyk verstand, by Barend Bos, nagezien door P. Rabus, in: De Boekzaal (1701), deel 2, 121-122.
170201
B. de Fontenelle, Redenvoering over de verscheidene waerelden in ‘t geheelal.Vert. door A.B.
(Amsterdam, 1702).
170301
[rv] Parrhasiana, of vrijmoedige bedenkingen over stoffe raakende de zeedekunde, historien, staatkunde en letterkunde (...). In ‘t Fransch beschreeven door Theodorus Parrhasius. t’Amsterdam by Hendrik Schelte, 1703, in: De Boekzaal (1703), deel 1, 133-153.
170302
[vv] The knowledge of a Mans self the surest guide to the true worship of God and good
government of our mind and body; in opposition to tradition, custom, and bigotry, the
governours of the present and all preceeding generations. Or the second part of the way
to life, health, and happiness. By Thomas Tryon, Gent, (...) Te Londen by Thomas Bennet, 1703, in: De Boekzaal (1703), deel 2, 176-177.
170303
[rv] Tafereel der deugden en ondeugden, vertoonende liefde, geloof, hoop, gerechtigheyd (...) en andere deugden (...) Door Kornelis Sweerts, T’Amsterdam by Willem
Lamsvelt, 1703, in: De Boekzaal (1703), deel 2, 43-51.
170304
[rv] Vertroostinge der wijsbegeerte van A.M.T.S. Boethius, in vyf boeken vervat, en
nieuwelyks vertaald doot M. Gargon.Te Amsterdam by Adriaan Braakman (...) 1703, in:
De Boekzaal (1703), deel 2, 489-502.
170305
Kornelis Sweerts, Tafereel der deugden en ondeugden, vertoonende liefde, geloof, hoop, gerechtigheyd (...) en andere deugden (...) Door (...) (Amsterdam:Willem Lamsvelt, 1703).
170306
A.M.T.S. Boethius, Vertroostinge der wijsbegeerte van A.M.T.S. Boethius, in vyf boeken vervat,
en nieuwelyks vertaald door M. Gargon (Amsterdam:Adriaan Braakman, 1703).
170401
Geeraerdt Brandt de Jonge, Tien predikatien over verscheyde texten der heilige schriftuure, gedaen door (...), in zyn leven leeraar der remonstranten te Rotterdam (...) (Rotterdam: Barent
Bos, 1704).
170402
[vv] Raadgeeving en verzekerde middelen om zeer gemaklyk honderd en meer jaren
in een volkomen goede gezondheyd te konnen leeven. Neevens de wyze, hoe men een
quaad temperament zal verbeteren: een volmaakte leevensvreugd genieten tot zeer
hooge jaaren (...) door Louis Cornaro, nobel Venetiaan, en kort voor deszelfs honderdste jaar door hem ten gemeene nutte in licht gegeeven. Uyt het Italiaans vertaald. Te
Leyde by de weduwe van Bastiaan Schouten, 1703, in: De Boekzaal (1703), deel 1, 183.
170403
[rv] Brief aan den heer Frederikus van Leenhof, predikant tot Zwolle, wegens zijn boek
genoemd de Hemel op aarde door T.H. van den Honert, bedienaar des H. Evangeliums
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tot Amsterdam,T’Amsteldam by Gerardus Borstius, 1703, in: De Boekzaal (1704), deel 1,
172-175.
[vv] Tweeden brief aan den heer Frederikus van Leenhof (...) door Florentinus Bomble, predikant tot Amsterdam, t’Amsterdam by Gerardus Borstius, 1704, in: De Boekzaal
(1704), deel 1, 370-371.
[vv] Korte verhandeling van de wettige blydschap en droefheyd door T.H. van den Honert (...) t’Amsterdam by Gerardus Borstius, 1704, in: De Boekzaal (1704), deel 1, 371372.
[vv] Verscheide gedichten zo voor als tegen den Hemel op aarde gefatsoeneerd van Do.
F. van Leenhof, naar de gronden van B.D.S.An quoque SPINOSA carpuntur ab arbore
ﬁcus? (...) t’Amsterdam by Gerardus Borstius, 1704, in: De Boekzaal (1704), deel 1.
[rv] Brief aan den heer Fredrikus van Leenhof, predikant tot Zwolle, wegens de redenkundige aanmerkingen en de opheldering van zynen Hemel op aarde, door T.H. van
den Honert, (...) Te Amsteldam by Gerardus Borstius, 1704, in: De Boekzaal (1704), deel
1, 293-298.
[rv] Wederantwoord op het korte Antwoord van den heer Fredrikus van Leenhof (...)
door T.H. van den Honert, (...) Te Amsterdam by Gerardus Borstius, 1704, in: De Boekzaal (1704), deel 1, 298-301.
[vv] Den rechten en besten Hemel op aarde, bestaande in een Christelijk leeven, en den
heyligen wandel met God, in wiens gemeenschap en genieting de waare blijdschap en
gelukzaligheid gelegen is (...) Uyt het Engelsch vertaald en in ‘t licht gebragt door Joh.
Hofman.Te Dordrecht by Mattheus de Vries, 1704, in: De Boekzaal (1704), deel 1, 546.
[rv] Vierde brief aan den heer Fredrikus van Leenhof (...) waarin beweezen wordt, dat
zijn Hemel op aarde uyt Spinosa’s schriften is opgemaakt; (...) door T.H. van den Honert,
(...) Te Amsteldam by Gerardus Borstius, 1704, in: De Boekzaal (1704), deel 1, 526-527.
[rv] Vyfde brief aan den heer Fredrikus van Leenhof (...),Amsterdam, 1704, in: De Boekzaal (1704), deel 1, 528.
[rv] Raadgeeving en verzekerde middelen om zeer gemaklyk honderd en meer jaaren
in een volkomen goede gezondheyd te konnen leeven. Nevens de wyze hoe men een
quaad temperament zal verbeteren: een volmaakte leevensvreugd genieten tot zeer
hooge jaaren (...) door Louis Cornaro, nobel Venetiaan, en kort voor deszelfs honderdste jaar door hem ten gemeene nutte in licht gegeeven. Uyt het Italiaans vertaald. Te
Leyde by de weduwe van Bastiaan Schouten 1703 in: De Boekzaal (1704), deel 2, 147149.
[rv] Den rechten en besten Hemel op aarde, bestaande in een Christelijk leeven, en den
heyligen wandel met God, in wiens gemeenschap en genieting de waare blijdschap en
gelukzaligheid gelegen is (...) Uyt het Engelsch vertaald en in ‘t licht gebragt door Joh.
Hofman.Te Dordrecht by Mattheus de Vries, 1704, in: De Boekzaal (1704), deel 2, 165170.
[rv] Overeenstemming tusschen den heer Frederikus van Leenhof, en Spinosa en Philopater (...) door Joannes Sluyter, predikant te Raalte, t’Amsteldam by Gerardus Borstius, 1704, in: De Boekzaal (1704), deel 2, 279-286.
F. Burman, ‘t Hoogste goed der Spinosisten, vergeleken met den hemel op aarden van den heer
Fredericus van Leenhof.Waar in de vergelijkinge word opgemaakt uyt de Tractatus Theologico-Politicus van Spinoza.Welkers korten inhout en allerverderfelijkste gronden, nopens de Godsdienst
en ‘t Staatsbestuur, met een ontdekt en kortelyk wederleyt worden door Franciscus Burmanus, bedienaar des H. Euangeliums tot Enchuysen (...) (Enkhuizen: Hendrik van Straalen, 1704).
Fredericus van Leenhof, Den hemel op aarden; of een korte en klaare beschrijvinge van de waare
en stantvastige blydschap: zoo naar de reden/ als de H. Schrift/ voor alle slag van menschen/ en
in allerlei voorvallen. Zaamengestelt door (...), predikant te Zwolle (Amsterdam: Jacobus Langenbergh, 1704).
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Gerrit van Spaan, De gelukzoeker over zee of d’Afrikaansche weg-wyzer/ 2e druk/ (Rotterdam: Pieter de Vries, 1704).
Geeraerdt Brandt den Jongen, Een en twintig predikatien over verscheyde texten der heilige
schriftuure, en theologische lessen gedaen door (...) (Rotterdam: Barent Bos, 1705).
Melchior Leidekker, De heerlijkheid des euangeliums (...) (Amsterdam: Engelbertus Dolmans, 1705).
[rv] De konst om vergenoegt te zyn. Door den schryver van het boekje, genaamt Oeffening der christelyke deugden, Uit het Engelsch. t’Amsterdam by St, Roger, 1707, in: De
Boekzaal (1706), deel 2, 177-178.
‘Toegift’ [Tekst van een placaat van de Staten van Holland en West-Friesland waarin de
“Hemel op aarde”, “De Opheldering van den Hemel op Aarde” en “Kort Antwoord”
van F. van Leenhof wordt verboden], in: De Boekzaal (1706), deel 2, 547.
[rv] De heerlykheit des evangeliums (...) door Melchior Leidekker, Dr. en Professor in
de Godtheit, t’Amsterdam by Engelbert Solmans, 1705, in: De Boekzaal (1706), deel 2,
239-247.
[rv] Les devoirs de l’homme, et du citoien, & c. Uit het latijn van den Baron van
Puffendorf, door J. Barbeyrac (...), in: De Boekzaal (1707), deel 1, 424-430.
Rumoldus Backx, Sermoomen van den seer eerw. heer (...) Licentiaet in de H. Godtheydt, cononick en plebaen van de cathedrale kerk tot Antwerpen (...) (Antwerpen: Petrus Jouret, 1709)
[met portret].
Johannes d’Outrein, De christelijke godgeleertheid van Adam en Moses (...), door (...), bedienaar des H. Euangeliums te Amsterdam (Amsterdam: Jan Boom, 1710).
Francois Halma, Woordenboek der Nederduitsche en Fransche taalen (...) door (...) (Amsterdam: Pieter Mortier, 1710).
Michael Fortgens, Predicatien, over de twee eerste capittels van den eersten brief Petri (...) Gedaan door (...). In zijn leven leeraar der weerlooze doops-gesinde kristenen te Amsterdam (Amsterdam: Nicolaus Lobedanius, [1711]).
Johannes d’Outrein, De prophetische godgeleertheid benevens eenige mengelstoffen uit de
prophetische schriften en leerboeken des ouden testaments (...) door (...) (Amsterdam: Jan
Boom, 1711).
[Maria Jacoba Meinertzhagen],‘Het dagboek van eene merkwaardige vrouw’, in: Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1884), no. 83, 85, 87, 93, 96, 105, 109, 111, 123.
Justus van Effen, XIII.Vertoog. [Over geluk], in: De Misantrope (1743), deel 2, 124-132.
Justus van Effen, XXXIII.Vertoog.‘Handelende van de rede, of zy de bron van geluk of
ongeluk zy’, in: De Misantrope (1745), deel 3, 218-225.
Justus van Effen, LIV.Vertoog. ‘Handelende van het wezendlyke en ingebeelde geluk’,
in: De Misantrope (1745), deel 3, 373-378.
Joh. Herm. Manne, De kortheid en boosheid van ‘s menschen leeven in de pelgrimagie dezer wereld, in een stichtelyke lyk-predicatie, ter gelegenheid van het vroege, doch zalige, afsterven van den
eerzaamen en deugdryken jongman Jan Fredrik Manne, (...) door (...), (...) Leeraar by de lutherse gemeente in Haarlem (Haarlem: s.n. 1713).
J. Saurin, Leer-redenen over verscheydene texten der H. Schrift, door (...), Leeraar in de Fransche
Gemeente binnen ‘s-Gravenhage. En in ‘t Nederduytsch overgebragt door J. Schoolhouder, 5 dln.
(Amsterdam: Johannes Ratelband, 1713-1726).
Hendrik van Halmael, De onberaaden minnaar gelukkig door ‘t geval (Amsterdam: gedrukt
voor den autheur en te becoomen by Hendr. vande Gaete, 1713).
Nicolaas Witsen,‘Kort verhaal van myn levensloop tot den jaere 1714 en die van seventig myne ouderdom’ [ms., 19e-eeuws afschrift, GAA: PA 5059-172].
[vv] Wegh ter gezontheit, waerin aengeweezen wordt, hoedanigh ieder mensch, die lang
gezont wil leeven en gevreesde ziekten voorkoomen, zyn leevenswyze moet aenstellen
(...) door Iacob Brouwer, in: De Boekzaal (1715), deel 2, 122.
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[vv] De ongelukkige Napolitaen, of zeldzaem leevensbedryf van Rozelli. Behelzende
een historisch verhael van zyne geboorte,Turksche slaverny, enz. Uit het Fransch vertaelt. Met kopere plaeten, 8o, in: De Boekzaal (1716), deel 1, 347.
[vv] Het vermaekelyk buitenleeven, of de zingende en speelende boerenvreugt, met
zangkonst verrykt en tot gemak des speelers op de G sleutel gestelt. vol plaeten, in: De
Boekzaal (1716), deel 1, 347-348.
[rv] Wegh ter gezontheit, waerin wordt aengewezen, hoe ieder mensch, die lang en gezont wil leeven, en gevreesde ziektes voorkoomen, zyne leefwyze moete aenstellen (...)
door Jan Jakob Brouwer, der medesynen dokter, en praktizyn t’Amsterdam.Te Amsterdam by Nikolaes ten Hoorn, 1715, in: De Boekzaal (1716), deel 1, 328-334.
[vv] “Konst om gelt te winnen” en “De konst om ryk te worden” door J.B. Schuppius,
in: De Boekzaal (1716), deel 1, 468-469.
[rv] Voiage de l’Arabie heureuse (...).Te Parys by Andries Cailleau, 1716, in: De Boekzaal
(1716), deel 1, 506-516.
[rv] Bibliotheque des dames (...) R. Steele, in: De Boekzaal (1716), deel 1, 300-314.
J.B. Schuppius, Konst om geld te winnen of ryk te worden (Amsterdam: D.Weege, 1716).
Kaspar Brandt, Kaspar Brandts een-en-twintig predikatien bestaande in tien predikatien, over ‘t
onzen vader, of ‘t volmaakste gebedt onzes heeren en elf bede- en boete-predikarien, over verscheyde
texten der Heilige Schriftuur (Amsterdam: Pieter Visser, 1717).
[rv] Spel des geluks: vertoont in den wonderlyken en niet min zeldzaemen leevensloop
van Tychander.Waer in verhaelt worden de vreemdste ontmoetingen en ongehoortste
gevallen, hem geduurende zynen leeftyt ontmoet, te Rotterdam, by A.Willis, 1717, 320
bldz., in: De Boekzaal (1717), deel 1, 196-200.
[rv] Konst der verkeeringe met de werelt, en noodige leerregels om zich daer wel in te
gedraegen. Door den heer Cailieres, lidt der Fransche Akademie (...) Uit het Fransch
vertaelt, en met byvoegingen verrykt door P. le Clercq,Te Amsterdam by Steenhouwer
en Uitwerf, 1718, in: De Boekzaal (1718), deel 1, 340-350.
[vv] Konst om de mensen te kennen. Door den heer Abt van Bellegarde, Uit het Fransch
vertaelt, in: De Boekzaal (1718), deel 1, 635.
Francois de Caillieres, Kunst der verkering met de waereldt, en nodige leerregels om zich daar
wel in te gedraagen. Door den heer De Cailieres, Lidt der Fransche Academie, geheimschryver van
‘s konings kabinet, en gevolmagtigde in de vredehandelingen van Ryswyk. Uit het Fransch vertaalt, en met byvoegingen verrijkt door P. le Clercq (Amsterdam: Steenhouwer en Uitwerf,
1718).
Jean-Baptiste Morvan de Bellegarde, Konst om de menschen te kennen. Door den heer Abt
van Bellegarde. Uit het Fransch vertaalt (Amsterdam: Nicolaas ten Hoorn, 1718).
[Joan Duncan], De mensch ontmaskert. Oversien en van veel drukfouten verbetert (Leiden:
Dirk Haak, 1718-1720).
[Gedicht over geluk], in: De mensch ontmaskert (1718), 190-192.
[Hermanus van den Burg], Amsterdamsche Argus (...) (1719).
[vv] Joan. Henr. Kohausen. Nieuwe thee-tafel opgezocht voor alle liefhebbers van een
gezont, lang en vrolijk leven, in: De Boekzaal (1719), deel 1, 523.
[rv] De christelijke zedekunst, of schriftuurlyke en natuurkundige grontregels om godvrugtig te leven en zalig te sterven: in het Fransch geschreven door den heer Benedictus Pictet (...) vertaelt door Francois Halma.Te Leeuwarden by F. Halma, 1720, in: De
Boekzaal (1720), deel 2, 125-144.
[vv] Traité de la paix de l’ame & du contentement de l’esprit, par P. du Moulin (...), in:
De Boekzaal (1720), deel 2, 734.
[rv] Gedichten van Jakob Zeeus (...).Te Delft bij Reinier Boitet, 1721, in: De Boekzaal
(1720), deel 2, 583-598.
Bendedictus Pictet, De christelijke zedekunst, of schriftuurlyke en natuurkundige grontregels om
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godvrugtig te leven en zalig te sterven: in het Fransch geschreven door den heer Benedictus Pictet
(...) vertaelt door Francois Halma (Leeuwarden: F. Halma, 1720).
Eeuwigduurende liefdes almanak, zinnebeeldig, volgens den algemeenen almanaks-trant, de wisselvalligheden der minnaeren, die in alle liefde-jaeren voorvallen, aenwyzende, door Philomusus
Philokakus.Te Cyprus, by Philander Mirtillo, in de Mirteboom.
J. Mauricius,‘Verdediging der voorzienigheid uit de verhandeling van ’t oirbaare’, in: De
Boekzaal (1721), deel 2, 94-112.
[rv] Réﬂexions serieuses & importantes/ Dat is:/ Ernstige en gewichtige aenmerkingen van Robinson Crusoe (...) Uit het Engelsch vertaelt. Derde deel, in: De Boekzaal
(1721), deel 2, 437-463.
Jacob Zeeus, ‘VII. Zinnebeeld’ [verbeeldt de gelukzaligheid], Gedichten van Jakob Zeeus
(...) (Delft: Reinier Boitet, 1721).
[George Wetstein], Het gelukkig ongeval: bly-eindend treur-spel (Amsterdam: de erven van
J. Lescailje en Dirk Rank, 1721).
Michael Fortgens, Tijd en feest predikatien over uitgeleze texten des Ouden en Nieuwen Testaments, gedaan door (...) (Amsterdam:Wed. B.Visscher, 1722).
B. Pictet, Zeven predicatien over verscheyde uitgelezene texten der H. Schriftuure, in de Fransche
taale uitgesprooken door den heer (...), predikant en hoog-leeraar in de kerk en academie van Geneve, en nu in ‘t Nederduytsch vertaald door L.A.R.G. (Amsterdam: Andries van Damme,
1722).
P. Quesnel, Het geluk der christelijke doodt voor een besteck van acht dagen. Uit het Fransch
(Maastricht: s.n., 1722).
[Jacob Campo Weijerman], Den Amsterdamschen Hermes (...) (Amsterdam: Hendrik
Bosch, 1721-1722).
[rv] De l’education des enfants; etc./ Dat is:/ Van de opvoeding der kinderen; uit het
Engelsch van den heer Locke, vertaelt door den heer Coste. (...) Te Amsterdam by
Steenhouwer en Uitwerf 1722, in: De Boekzaal (1722), deel 1, 137-158, 295-312.
[rv] Kort begrip der Geulingiaensche Zedekonst, opgesteld door Kopotyrannos Germanus (...).Te Groningen by de Wed. Barlinkhof, 1722, in: De Boekzaal (1722), deel 1,
543-548.
[vv] Menschelyke wysheid of de weg des fortuyns, en het middel om zich in de wereld
groot te maken, uit het Engelsch vertaelt, in: De Boekzaal (1722), deel 2, 127.
Gevallen van den ongelukkigen Napolitaan (Den Haag, 1722).
W. de Britaine, De menschelyke wysheit of de wegh der fortuine; en het middel om zichzelven
in de werrelt groot te maken, uit het Engelsch van den heer (...) vertaelt door J.H. (Amsterdam:
Balthazar Lakeman, 1722).
B.M. [= Bernard de Mandeville], Onpartijdige gedachten over de godsdienst, de kerk en des
volks geluk (...) (Amsterdam: Janssoons van Waesberge, 1723).
‘Maandag den 13. September 1723’, in: Esculapius (1723) 155-156.
[rv] De menschelyke wysheit of de wegh der fortuine; en het middel om zichzelven in
de werrelt groot te maken, uit het Engelsch van den heer (...) vertaelt door J.H., in: De
Boekzaal (1723), deel 2, 261-283.
John Clarke, Onderzoek naer de reden en oorsprong van het zedelyk quaet (...) (Rotterdam:
Jan Daniel Beman, 1723)
[Jacob Campo Weijerman], [Fragment over geluk op het land], in: De ontleeder der gebreeken 1 (1724) 75.
[Jacob Campo Weijerman], ‘No. 46. Maandag, den 21 Augustus’ [1724] [Over gelukzaligheid], in: De ontleeder der gebreeken (1724) 361-368.
[rv] Le mentor moderne &./ Dat is: De hedendaegsche Mentor, of redenvoeringen over
de zeden deezer eeuw; vertaelt uit den Guardian, in het Engelsch beschreeven door de
Heeren Addisson, Steele, en andere schryvers van den Spectator. In ‘s Gravenhage by de
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Gebroeders Vaelbant en N. Prevost. 1723, in: De Boekzaal (1724), deel 1, 582-600 en 632651.
[rv] Gedichten van Mr. Kornelis Boon van Engelant,Te Delf, by Reinier Boitet; 1724,
in: De Boekzaal (1724), deel 2, 564-579.
[rv] De Spectator of verrezen Sokrates (...) vertaelt door P. Le Clercq,Te Amsterdam by
H. Uitwerf 1724, in: De Boekzaal (1724), deel 2, 706-722.
Christ. Parrh.Aletophilis, Volmaaktheid en gelukzaligheit in deze weereld (...) (Amsterdam:
Balthazar Lakeman, 1724).
Kornelis Boon van Engelant, Gedichten van Mr. Kornelis Boon van Engelant (Delft: Reinier Boitet, 1724).
Henricus de Frein, De ongelukkige staat der Godloozen zonder vrede in dit leven, in haar dood,
en in de eeuwigheid. Over Jesaia 48 : vs. 22 (...) door (...), predikant te Middelburg (...) (Amsterdam:Adrianus en Johannes Douci, 1725).
L. van Beveren, De gelukzaligheid van een volk wiens God de Heer is (Hoorn: J. Duyn, 1725).
Den Echo des Weerelds, door Jacob Campo Weijerman. Ernstig en Vermaakelyk, in Onrym en in
rym. Omne in praecipiti
Jacob Campo Weijerman, No. 2. Maandag, den 23. October [Over kermisvermaak], Den
Ontleeder der Gebreeken 2 (1726).
[vv] Leevensverhaal van den gelukkigen CORILON, Gedrukt by H. Bosch te Amsterdam, Den Ontleeder der Gebreeken 2 (1726) 280.
[rv] Levens-tafereel van Cebes den Thebaner, uit het Grieks ondigt in Neelants digtmaet overgezet (...) door Gerhardus Outhof Predikant en rector te Kampen, Te Amsteldam by P. de Coup 1727, De Boekzaal (1727), deel 1, 561-581.
George Cheyne, Eene proeve om gezond en lang te leeven. Geschreeven door den heer (...), M.
Dr. En lid van het Koninglyke Genootschap der Genees-Heeren te Edenburg, mitsgaders van de
Koninglyke Maatschappy te Londen. Uyt het Engelsch vertaalt, doorgaans vermeerdert, in beter
orde gebragt en met een bladwyzer verrykt, door Jan de Witt, Med. Doct. (Amsterdam: R. en J.
Wetstein en W. Smith, 1727).
Jacob Campo Weijerman, ‘Over de liefde’, maandag 13 december 1728, De doorzigtige
Heremyt (1728) 90-91.
[rv] Via Ad Salubriora, (...) dat is:Weg tot heilzamer, of opregte voorslag, hoe de staet
der wereld en republyk, in alle staetkundige en kerkelyke zaken, op een gelukkigen en
beteren voet te stellen zy. In ‘t Jaer 1727, De Boekzaal (1729), deel 2, 690-695.
Joannes Houbakker, Predicatien over verscheide texten der H. Schriftuur; door (...). In zyn leeven leeraar der Doopsgezinden t’Amsterdam (Amsterdam: Jacob ter Beek, 1730).
Richard Steele,‘Verzoek de Goden om een bestendig gemoedt’, De Guardian of de Britsche Zedenmeester (1730) 264-272.
[Brief van Solertius Cordato over het geluk], De Examinator, 27 maart 1730, 89-96.
no. 14. [Over volmaaktheid en gelukzaligheid], De Examinator, 10 april 1730, 105-106.
No. 41 en no. 43. ‘Middelen tot een goed Gebruik van ’t LEVEN’, De Examinator, 13
oktober 1730, 322-324.
LXX.Vertoog. [Gelukzaligheit, voortreffelyke verhandeling over dezelve], De Spectator,
of verrezene Socrates (1730), deel 6, 470-478.
IX. en X.Vertoog. [Over geluk], De Spectator, of verrezene Socrates (1730), deel 6, 62-74.
XX.Vertoog.‘Hy’s niet gelukkig die veel geldt bezit en goedt’, De Spectator, of verrezene
Socrates (1730), deel 6, 139-146.
LIV.Vertoog.‘Hy’s niet gelukkig die veel geldt bezit en goedt’, De Spectator, of verrezene
Socrates (1730), deel 6. 374-381.
XXV.Vertoog. [Over vrolijkheid], De Spectator, of verrezene Socrates (1730), deel 4, 171-179.
XVII.Vertoog.‘Deugd,Vertoog aangaande desselfs bevalligheid’, De Spectator, of verrezene Socrates (1730), deel 3, 116-121.
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XLII.Vertoog.‘Zelden ziet men, dat een man, dien het fortuin altoos gedient heeft, zeer
deugdelyk zy (motto cicero)’, De Spectator, of verrezen Socrates (1730), deel 3, 289-295.
XI.Vertoog. [Over genieten van het leven], De Spectator, of verrezene Socrates (1730), deel
2, 73-80.
XLII.Vertoog.‘’t Leven bestaat eigentlyk in ‘t genot van een volkome gezondheid’, De
Spectator, of verrezene Socrates (1730), deel 2, 298-306.
Jacob Campo Weijerman, ‘De Deugd en de wysheit’, Den vrolyke tuchtheer (1730) 386387.
[rv] De Guardian of Britsche Zedenmeester, door den Ridder Richard Steele. Uit het
Engelsch vertaelt door P. Le Clercq (...) Te Rotterdam by J.D. Beman,Te Amsteldam by
B. Lakeman. 1730, De Boekzaal (1730), deel 1, 300-308.
[rv] Batavische Arcadia (...) Te Amsteldam by Adriaan Wor en de Erve Onder de Linden, 1729 (...), De Boekzaal (1730), deel 2, 407-431.
No. 22. [Ingezonden brief van Felix Contentus], De Examinator, 5-6-1730, 177-178.
No. 40. [Iets over het huwelijk], De Examinator, 9-10-1930, 313-320.
[Jacob Tenter], De Examinator of de Hollandsche zeedenmeester, waar in de vlekken en zeeden
deezer eeuw op een stigtelyke wyze voorgestelt zyn (Leiden:Abraham Ambrullaard, 1731).
VII.Vertoog.‘Deugd bereidt ons natuurlyker wyze ter gelukzaligheit’, De Spectator, of verrezene Socrates (1731), deel 5, 44-51.
XVIII.Vertoog.‘Al wat een deugdsaam wys en eerlyk’ man kan voegen’, De Spectator, of
verrezene Socrates (1731), deel 5, 134-139.
LI.Vertoog. [Over geluk en huwelijk], De Spectator, of verrezene Socrates (1731), deel 5, 377384.
XI.Vertoog. [Over ware gelukzaligheid], De Spectator, of verrezene Socrates (1731), deel 1,
87-94.
XXIV.Vertoog. [Over de vermaken van het minnen], De Spectator, of verrezene Socrates
(1731), deel 1, 186-193.
[rv] De Christelyke zedekunst, of schriftuurlyke en natuurkundige grontregels om
Godtvruchtig te leven en zalig te sterven. In het Fransch geschreven door den heer Benedictus Pictet (...) vertaelt (...) door François Halma.Tweede Druk. In ‘s Gravenhage
by Pieter van Thol, 1731 (...), De Boekzaal (1731), deel 2, 3-20.
Justus van Effen, No. 85. ‘Den 18. Augustus 1732’ [Schets van het buitenleven met drie
goede vrienden], Hollandsche Spectator (1732), deel 3, 193-200.
Joannes Houbakker, Twintig weldoorwrochte predikatien, over verscheide texten der H. Schriftuur; door (...), In zyn leeven leeraar der Doopsgezinden, t’Amsterdam.Tweede Stuk (Amsterdam: Jacob ter Beek, 1732).
[vv] Caillieres, de, Konst der verkeringe met de waerelt/ Vertaelt en met byvoegingen
verrykt/ door P. Le Clerq, De Boekzaal (1732), register 1715-1730, 11.
[vv] Mentor Moderne. Redenvoeringen over de zeden dezer eeuw. Eerste Deel, De
Boekzaal (1732), register 1715-1730, 44.
[vv] Mornay (Ph. van) Verhandeling van het leven en sterven, De Boekzaal (1732), register 1715-1730, 46.
[vv] Le passetems agreable. Het aengenaem Tytverdryf, De Boekzaal (1732), register
1715-1730, 52.
[vv] Pedel (Jakob) Pensees libres sur la religion & c. Vrymoedige gedachten over de
godsdienst/ de kerke en het geluk der natie. Eerste Deel, De Boekzaal (1732), register
1715-1730.
Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772. Naar het oorspronkelijk dagboek medegedeeld door
Fr. Beijerinck en Dr. M.G. de Boer (Amsterdam, z.j.).
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[rv] Ars diu vivendi (...) Rudolphus Agnizius Satink Forsten, Harderovici-Gelrus, ad
diem XV Junii MDCCCIV (...), AKL (1805), deel 1, 183-187.
Door schade leert men, of de school der ondervinding: zijnde eene verzameling van echte gebeurtenissen, waarnemingen op de ondervinding gegrond, en daar uit afgeleide heilzaame raadgevingen, ter voorkoming van allerlei ongelukken, onderhouding der gezondheid, bewaring der rust en
tevredenheid, en ter vermeerdering van het geluk des levens: een handboek voor alle menschen.Vrij
naar het Hoogduitsch vert. (‘s-Gravenhage: J. Immerzeel Jr., 1805).
C. Rogge, Reize van den Jongeling Agathon naar het land van geluk: een allegorisch verhaal
(Leiden: D. du Mortier en zoon, 1805).
Bruno Tideman junior, No. 7. Beantwoording op de vraag no. 8, 17 october 1804 van
de Heer Hurrelbrinck “Heeft de bykans onafgebrooken werkzaamheyd geene meerdere weezentlyke genoegens, dan de werkeloosheid? Zo ja? Waarin bestaat dezelve?” [ms.]
[Genootschapsverhandeling voorgelezen op 30-10-1805 in het Amsterdamsch Genootschap tot Beoefening van Deugd en Kunde, GAA: PA 167, nr. 4].
J. van der Roest, Leerredenen over de genoegens in den Godsdienst, in twee stukken, door (...),
Euangeliedienaar te Haarlem, Eerste Stuk (Haarlem: J.L.Augustini, 1805).
Het geluk van God tot zijnen vriend te hebben in tegenspoed, of de geschiedenis van vrouw Wilkens (...) Naar den derden druk, uit het Engelsch (Rotterdam: Cornel. van Baalen, 1805).
Jan Coenraad Meyer (vert.), Het kunstenaarsgeluk: blijspel [vert. uit het duits door] (...).
(Amsterdam: H. van Kesteren, 1805).
Margaretha Jacoba de Neufville, [Dagboekaantekening over geluk d.d. 9-2-1805], in: [Vijf
dagboeken van (...) (1775-1856) in Archief van de familieVan Gelder de Neufville in GAA].
[Brief van Johanna Maria Boissevain-Retemeyer aan haar echtgenoot Daniel tijdens
een reis van deze laatste naar Brussel] [manuscript, 26-5-1806, GAA: PA 394, nr. 13].
[rv] Kunst en vriendschap de waardige genoegens voor den redelyken mensch. Door
C.N. Bastert,Amsterdam, by W. Holtrop, 1806, VL (1806), deel 1, 189-190.
[rv] Philoikos of de huisvriend. Een boek ter bevorderinge van huislijke deugd en geluk. Door J.K. Pischon, prediker van zijne Majesteit den koning van Pruissen; (...) Amsterdam, 1805, VL (1806), deel 1, 384-389.
‘De opspooring van het geluk. Door den heer Wilson’, VL (1806), deel 2, 34-37.
Coenraad Smitt, No. 14. Antwoord op de vraag no. 26 10e jaar.“Daar het Menschdom
over ‘t algemeen Wenscht gelukkig te worden, zo is de vraag,“waar in bestaat waar Geluk van den Mensch, als lid der Maatschappy, en welke zyn de Zekerste Middelen daartoe te geraken?”, [ms.] [Genootschapsverhandeling voorgelezen in het Amsterdamsch
Genootschap tot Beoefening van Deugd en Kunde, GAA: PA 167, nr. 4].
Andries de Reus, No. 24. [Beantwoording van de vraag] “Zou de gegronde en door
veele voorbeelden bevestigde, en dus algemeen wordende Kennis der Schedelleer, eenen voor- of nadeligen invloed op ‘t Geluk, de Rust, en het onderling vertrouwen der
Maatschappy hebben?”, [ms.] [Genootschapsverhandeling voorgelezen op 30-4-1806 in
het Amsterdamsch Genootschap tot Beoefening van Deugd en Kunde, GAA: PA 167,
nr. 4].
A. Elink Sterk, No. 36. Beantwoording der vraag no: 16, den 16 april 1806, opgegeven
door het Lid J.C. Hurrelbrinck [?].“Zoude den gegronde en door veelen voorbeelden
bevestigde, en dus algemeen wordende kennis der Schedelleer, eenen voor- of nadeligen invloed op ‘t Geluk, de Rust en het onderling vertrouwen der Maatschappy hebben.”, [ms.] [Genootschapsverhandeling voorgelezen in augustus 1806 in het Amsterdamsch Genootschap tot Beoefening van Deugd en Kunde, GAA: PA 167, nr. 4].

Digitale bronnenlijst
180608
180609
180610

180611

180612

180613

180614

180615

180616

180617
180618
180701
180702

180703
180704

180705
180706

180707

180708

61

Christiaan Nicolaas Bastert, Kunst en vriendschap, de waardige genoegens van den mensch
(Amsterdam: Erven H. Gartman, 1806).
Helvetius, Het geluk, in zes zangen; naar het Fransch, en Leonard, het geluk, dichtstuk; naar het
Fransch, beide door L. Stoppendaal Pz. (Amsterdam: P.J. Uylenbroek, 1806).
[rv] Leerredenen over de genoegens in den Godsdienst, in twee stukken, door J. van der
Roest, Euangeliedienaar te Haarlem, Eerste Stuk.Te Haarlem by J.L.Augustini, 1805, De
Boekzaal (1806), deel 1, 350-358.
[rv] Philoikos of de Huisvriend. Een boek ter bevordering van huislijke deugd en geluk. Door Johan Karel Pischon, Prediker van zijne Majesteit den Koning van Pruissen;
(...) Naar de tweede uitgave, uit het Hoogduitsch. Eerste Deel.Te Amsterdam by C. Sepp
Jansz, 1805, De Boekzaal (1806), deel 2, 640-646.
[Prijsvraag van het Nut] ‘Welke zijn de genoegens, verbonden aan tevredenheid met den
staat waar in de Voorzienigheid den mensch geliefde te plaatsen? en welke middelen zijn
niet alleen voor hem geoorloofd, maar ook lofwaardig, om in denzelven de verbetering
van zijn lot en dat van zijn huisgezin te bevorderen?’, in: AKL (1806), deel 2, 181.
Coenraad Smitt, No. 15. ‘Het waar geluk van den mensch door Mildaadigheid’, [ms.]
[Genootschapsverhandeling voorgelezen op 22-1-1806 in het Amsterdamsch Genootschap tot Beoefening van Deugd en Kunde, GAA: PA 167, nr. 4].
Johannes Constantius Hurrelbrinck, No. 40. Antwoord op de vraag No 73 (...) Opgegeeven 27 april 1803, (...) ‘Wat heeft meerder indruk en werking op ons hart, vreugde
of droefheid?’, [ms.] [Genootschapsverhandeling voorgelezen op 20-8-1806 in het Amsterdamsch Genootschap tot Beoefening van Deugd en Kunde, GAA: PA 167, nr. 4].
Mevr. B., Prysverhandeling over de vrouwelyke opvoeding, of verhandeling over de vraag: welke
soort van opvoeding is voor de vrouwen meest geschikt, om de mannen in maatschappij gelukkig
te maken? door (...) [Uit het Frans door E.S.] (Amsterdam:W. Holtrop, 1806).
[vv] J. Bakker, ‘Over de beschaving en uitbreiding onzer zielsvermogens als de voornaamste bron van een bestendig genoegen’, [Lezing d.d. 17-12-1806], in: Notulen van het
Departement der Letterkunde Felix Meritis, PA 59-210.
James Harris, ‘Van het Geluk’, in: Nieuwe mengelingen van Mr.Willem Bilderdijk 1 (1806)
177-201.
Willem Bilderdijk,‘Over Harris’ verhandeling van het geluk’, in: Nieuwe mengelingen van
Mr.Willem Bilderdijk 1 (1806) 201-231.
Rhijnvis Feith,‘Het geluk. In twee zangen’, in Oden en Gezangen, deel 4 (1807).
[rv] Het geluk, in zes zangen, naar het Fransch van Helvetius; en het geluk, Dichtstuk,
naar het Fransch van Leonard: beiden door L. Stoppendaal Pz.Te Amsterdam, by P.J. Uylenbroek, 1805, VL (1807), deel 1, 528-534.
L.W. Lippert, Het gelukkig huisgezin, door tweedragt ontrust (Amsterdam: J. van Geenen,
1807).
[rv] Het Geluk, in zes zangen, naar het Fransch van Helvetius: en Het Geluk, dichtstuk,
naar het Fransch van Leonard, beiden door L. Stoppendaal Pz. Amsteldam by P.J. Uijlenbroek, 1805, De Boekzaal (1807), deel 2, 131-138.
[rv] Tafereelen der menschelijke hartstochten. Eerste Deel. Te Amsterdam by J. Allart,
1806, De Boekzaal (1807), deel 2, 167-169.
Bruno Tideman junior, [prijsvraag] No. 1.‘Welke zijn de voornaamste oorzaken van het
gebrek aan gezellig genoegen?’, [ms.] [Prijsvraag uitgeschreven in augustus 1807 in het
Amsterdamsch Genootschap tot Beoefening van Deugd en Kunde, GAA: PA 167, nr. 5].
[prijsvraag] No. 3.‘Welk verschil is er tusschen voorspoed en Geluk?’, [ms.] [Prijsvraag
uitgeschreven in het Amsterdamsch Genootschap tot Beoefening van Deugd en Kunde, GAA: PA 167, nr. 5].
Chr. H. Ebersbach, Leerredenen (...) uit het Hoogduits vertaald door Johannes Schulz.Tweede
Deel (Amsterdam: J.G. Rohloff, 1807).
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Beilby Porteus, De gelukkige uitwerkselen van het Christendom op de tijdelijke belangen der
menschen (...) door (...) D.D. Lord Bishop van London. Naar den derden druk uit het Engelsch
vertaald (Haarlem: J.L.Augustini, 1807).
Historische schetsch der voornaamste volks-bekeeringen tot den waaren-christenen gods-dienst: In
de verscheyde tyden en wereldsdeelen: zeer aangenaam en stigtende om [te] lezen: waer uyt te zien
is, wat groot geluk het is, zelfs voor den staat, in ‘t waare geloof te zyn, en daar in te leven (...)
(Diest, D. Clemix, (ca. 1807)).
[rv] Het geluk der liefde, door L. Rietberg, A.L.M.Ph. & J.U. Dr. Te Haarlem, by A.
Loosjes Pz., 1808, VL (1808), deel 1, 523-525.
L. Rietberg, Het geluk der liefde; dichtstuk (Haarlem:Wed.A. Loosjes Pz., 1808).
C.C. Sturm, Bijdragen tot bevordering van huisselijk geluk. Naar het Hoogduitsch, door W.C.
Reddingius (Groningen:W. Zuidema, 1808).
[rv] De gelukkige uitwerkselen van het Christendom op de tijdelijke belangen der
menschen (...) door Beilby Porteus D.D. Lord Bishop van London. Naar den derden
druk uit het Engelsch vertaald.Te Haarlem by J.L.Augustini, 1807, De Boekzaal (1808),
deel 1, 211-219.
W. IJ. van Hamelsveld, ‘Redevoering over het geweten, beschouwd als eene bron van
bestendig en duurzaam geluk (...) Den 9. van Oogstmaand, 1808, door Mr. (...)’, in: Redevoeringen Nut 5 (1808) 4.
S.I.Z.Wiselius, De beschaving van den geest, door het beoefenen van wetenschappen en letteren,
als de hechste grondslag van ‘s menschen geluk en van den duursten welstand der burgermaatschappijen (s.l., s.n., 1808).
Coenraad Smitt, Over ‘t geluk van een gevoelig hart! naar aanleiding van de vraag “Wie
is over het algemeen gelukkiger te achten de gevoelige, of de ongevoelige mensch, ter
beantwoording opgegeven in onze bijeenkomst van den 29 July 1807 [ms.] [Genootschapsverhandeling voorgelezen op 14-1-1808 in het Amsterdamsch Genootschap tot
Beoefening van Deugd en Kunde, GAA: PA 167, nr. 5].
[Verslag van de lezing van Coenraad Smitt op 27 augustus 1808 over het geluk van een
gevoelig mens], in: Notulen van het Amsterdamsch Genootschap tot Beoefening van
Deugd en Kunde, GAA: PA 167, nr. 1].
[prijsvraag] Natuurkunde, No. 4.‘Welke invloed heeft de Natuurkunde op onze zelftevreedenheid?’ [ms.] [Prijsvraag uitgeschreven in het Amsterdamsch Genootschap tot
Beoefening van Deugd en Kunde, GAA: PA 167, nr. 1].
Willem Bilderdijk, De mensch, Pope’s Essay on Men. gevolgd door Mr. (...) (Amsterdam: J.
Allart, 1808).
Handleiding tot een goed gezellig leven. De Hollandsche jeugd van beide kunne aangeboden. Naar
‘t Fransch (Leiden: D. du Mortier, 1808).
Willem Bilderdijk,‘’T Landgeluk’, in: Bilderdijk Lyrische Poezie (1809), 56-57.
‘Gedachten over de dwaasheid der menschelijke verwachtingen’, De leerzame en boertige
opmerker, 1 (1809) 6-9.
P.Z.,‘De deugd is de wezenlijke vergenoeging’, De leerzame en boertige opmerker 1 (1809) 42.
[rv] De mensch, Pope’s Essay on Men (lees Man). gevolgd door Mr. W. Bilderdijk. Te
Amsterdam, by J.Allart, 1808, VL (1809), deel 1, 426-432.
[rv] Afgeluisterd gesprek, gehouden door vier vrouwen, gedurende een kort verblyf aan
de rivier Garigliano, in Italie, over de hoogst mogelijke aardsche gelukzaligheid (...)
door F.W.B. van Rahmdohr,Te Amsterdam, by H. Gartman, 1808, 1808, VL (1809), deel
1, 561-567.
‘Middel, om gemakkelijk en gerust door dit leven heen te glijden’, 1808, VL (1809), deel
2, 172-176.
‘Huisselijk geluk op het land. Een tafereel uit de groote wereld’, 1808, VL (1809), deel
2, 436-441 en 481-485.
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Handleiding tot een goed en gezellig leven. De Hollandsche jeugd van beide kunnen aangeboden.
Naar ‘t Fransch (Leiden: D. du Mortier en Zoon, 1809).
Johann Michael Sailer, Leer der gelukzaligheid, 2 deelen (Amsterdam: J. Oomkens, 1809).
Tafereel van een gelukkig huisgezin (Haarlem: J.L.Augustini, 1809).
[rv] Bijdragen ter bevordering van huisselijk geluk. Naar het Hoogduitsch van C.C.
Sturm, door W.G. Reddingius, predikant te Dronrijp, Te Groningen by W. Zuidema,
1808, De Boekzaal (1809), deel 1, 456-466.
[rv] De leer der gelukzaligheid. Door J.M. Sailer, Eerste Deel.Waar in de ware gelukzaligheid der menschen besta. In twee deelen. Te Groningen bij J. Oomkens, 1808, De
Boekzaal (1809), deel 2, 16-26.
[Prijsvraag van de Holl. Mij. van Fraaie Kunsten en Wetenschappen] ‘Het huisselijk geluk’ [hierop drie inzendingen: 1.Vindt gy het niet te huis, dan zoekt gy het geluk te vergeefs. 2. Zonder deugd is ‘er geen geluk. 3. [duitstalig].] [in 1811 twee inzendingen: 1.
Gods wijsheid schiep de rust ten laafdronk van het leven. 2. Zalig, wie zijn armoe smade (M.Westerman)].
E.H.L. Willem en Naatje, of de liefde door den Godsdienst geheiligd: eene proeve van volkspoezij, ter bevordering van goeden smaak, godsvrucht, deugd en huisselijk geluk, onder alle standen,
door (...) (Amsterdam: J.G. Rohloff, 1809).
T.A. Smaale, ‘Antwoord op de vraag No. 2 in de zede-kunde “Kan de vrolijkheid met
deugd gepaard gaan, en is zy geschikt om ons tot derzelver oefening aan te sporen?”’
[ms.], in: Proeven van Letter-Arbeid 1 [Genootschapsverhandeling van het Genootschap Het Doel van deze Vriendenkring is Eendracht, Deugd en Oefening in Amsterdam, GAA: PA 13, nr. 1].
Dagboek van Daniël Boissevain (1772-1834),1810-1834 [manuscript] [GAA:PA 394,no.23].
N.G. van Kampen, Prys-Verhandeling over de deugd en het geluk der oude, meest beschaafde,
natiën; vergeleken met die der volken van den tegenwoordigen tyd, van den heer (...); Met de Gouden Eerpenning bekroond, en uitgegeven door Teyler’s Godgeleerd Genootschap (Haarlem: Joh.
Enschede en zoonen en J. van Walré, 1810).
Arend Hendrik van Gelder, ‘Redevoering, strekkende, om aan te toonen: Dat de beschouwing van de werken der natuur, of der schepping, eene juiste aanleiding is tot wezenlijk vermaak en genoegen voor den redelijken mensch. (...) op den 7. van oogstmaand des jaars 1810, door (...)’, in: Redevoeringen Nut 6 (1810) 1.
‘Over het geluk’, De leerzame en boertige opmerker 2 (1810) 241-249.
‘Iets over de zoogenaamde ellenden dezes levens’, De leerzame en boertige opmerker 2
(1810) 321-326.
‘De vergenoegde boer’, De leerzame en boertige opmerker 2 (1810) 177-184.
‘Deugd alleen maakt gelukkig’, De leerzame en boertige opmerker 2 (1810) 269-270.
[rv] Handleiding tot een goed gezellig leven. De Hollandsche jeugd van beide kunnen
aangeboden. Naar ’t Fransch.Te Leyden, by D. du Mortier en Zoon, VL (1810), deel 1,
311-312.
[rv] Leer der gelukzaligheid, door J.M. Sailer (in II Deelen) Iste Deel: waarin de ware
gelukzaligheid des menschen besta. IIde Deel: hoe men gelukzalig worden kunne. Te
Groningen, by J. Oomkens, VL (1810), deel 1, 284-287.
[rv] Bydragen ter bevordering van huisselyk geluk. Naar het Hoogduitsch van C.C.
Sturm, door W.G. Reddingius, Predikant te Dronrijp.Te Groningen, by W. Zuidema, VL
(1810), deel 1, 447-448.
‘Over de genoegens van het huisselijk leven’, VL (1810), deel 2, 251-255.
Lydia, of de geschiedenis van een ongelukkig meisje; naar het Hoogduitsch (Arnhem: J. Moeleman jun., 1810).
[rv] Tafereelen van een gelukkig huisgezin.Te Haarlem by J.L.Augustini, 1809, De Boekzaal (1810), deel 1, 287-293.
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C.W.Thöne,‘Het vergenoegen’ [gedicht, ms.], in: Proeven van Letter-Arbeid 1 (1810),
77-82. [Gemaakt binnen het Genootschap Het Doel van deze Vriendenkring is Eendracht, Deugd en Oefening in Amsterdam, GAA: PA 13, nr. 1].
‘Verhandeling over het leerstelsel van den Wysgeer Epicurus. Uitgesproken in het Genootschap Concordia et Libertate te Amsterdam. Ao. 1810’, in: Mnemosyne (...) 7 (1819)
179-208.
C.H. Bindseil, De Delnachse familie, of Het verstoord huisselijk geluk: tooneelspel/ uit het
Hoogduitsch van (...), vrij vert. (Amsterdam: H. van Kesteren, 1810).
Corn.Wilh.Westerbaen,‘Redevoering ter overtuiging: dat de mensch zijn geluk voornamelijk in zich zelven te zoeken heeft’, Redevoeringen en aanspraken 6 (1814).
R. Koopmans,‘Verhandeling over de zedeleer van Epicurus, met die van Zeno vergeleken Voorgelezen in de Maatschappij Felix Meritis, den 16den van Louwmaand 1811,
door (...), Leeraar bij de Doopsgezinden te Amsterdam’, VL (1811), deel 2, 45-61.
[rv] Huwelyks-betrekkingen en huwelyks-leven in brieven, door Joan Lodewijk Ewald.
Tweede Deel, uit het Hoogduitsch.Te Amsterdam by J. van der Heij, 1811, De Boekzaal
(1811), deel 2, 359-368.
H.N., Het geluk van een waar christen onder alle rampen van dit leven naar den bijbel tot bemoediging in deze dagen (Groningen:W. Zuidema, s.a. [1811]).
‘Welken invloed heeft de verscheidenheid der talen op de ontwikkeling der verstandelijke vermogens, en op het geluk van den mensch?’, AKL (1811), deel 2, 217.
A. van Oosten Jr., Staat het een meisje vrij, om een man of jongeling ten huwelijk te vragen?
Heeft een vrouw of meisje het zelfde regt als den man of jongeling om dit te doen? Zouden het
meer goede huwelijken geven? enz. deze vragen grondig verklaard, verrijkt met de noodige handelwijze, door een driewerfs huwelijksondervinding, voor vrouwen en meisjes, wegens hare minnaars en mans, om een gelukkig en aangenaam huwelijk te smaken enz. (Amsterdam: C. Groenewoud, 1811).
Maurits Cornelis van Hall, Redevoering over den invloed van een welingerigt en werkzaam leven op de gelukzaligheid van den bijzonderen mensch, uitgesproken ter opening van de jaarlijksche Algemeene Vergadering der Maatschappij:Tot Nut van ‘t Algemeen, Den 11.Augustus 1812,
door Mr. (...) (Amsterdam, 1812).
M.C. van Hall, Arbeid en Gelukzaligheid: zangstuk t.g.v. de 28ste alg. verg. der Maatschappij
tot Nut van ‘t Algemeen (1812).
[rv] Essai sur l’art d’être heureux, par Joseph Droz. Seconde édition (...). A. Paris, chez
A.A. Renouard, 1811, VL (1812), deel 1, 24-28.
H.A, Spandaw,‘Het geluk’, VL (1812), deel 2, 680-681.
[rv] Leerredenen over de blijmoedigheid van geest en de rust des gemoeds, volgens de
grondstellingen van het Christendom; voor Christenen uit den Beschaafden Stand, door
R. Eybert den Jongen, thans leeraar by het Hof te Potsdam, Uit het Hoogduitsch, Eerste Deel,Te Groningen by W. Zuidema, De Boekzaal (1812), deel 1, 219-228.
A. Fokke Simonsz.,‘Verhandeling over de ware vreugd.Voorgelezen in het Departement
Letterkunde der Maatschappij van Verdiensten Felix Meritis, door (...)’, De Boekzaal
(1821), deel 1, 377-397.
[rv] Amalia Horst, of het geheim om gelukkig te zijn; naar het Hoogduitsch van A. Lafontaine. Eerste Deel, Met Platen, Te Amsterdam, by H. Gartman, 1811, De Boekzaal
(1821), deel 1, 596-600.
Iz. de Jongh, Dagelijksche erinneringen om gelukkig te leven (Amsterdam:W. Brave,1812).
H.Wester, Bijdragen ter bevordering van zedelijk nut en wezenlijk genoegen (Groningen: Hazelhoff, 1813).
[Dagboek van Wijnanda Cornelia Knuppel 1813-1823] [1 deel, manuscript, GAA: Film
1979, nr. 55].
Gedeon Jeremie Boissevain, [Reisbeschrijving van een Tour door Gelderland meeren-
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deels te voet door Jan Willem Kerkhoven, J. v. O Bruyn & G.J. Boissevain Anno 1813]
[ms.] [GAA: PA 394, no. 72].
[rv] Amalia Horst, of het geheim om gelukkig te zijn. Naar het Hoogduitsch van August Lafontaine. Met platen.Te Amsterdam, bij H. Gartman, VL (1813), deel 1, 373-379.
‘Verdienste en geluk. Een vertelsel’, De Boekzaal (1813), deel 2, 208.
L.Valk, Verhandeling, dienende ter “aanwijzing dat al het goede, betrekkelijk eene godsdienst-leer,
welk een genoegzaam onderrigt tot ‘s menschen geluk bevat, in de stelsels der wijsgeeren, zoo voor
als na Jesus tijd te vinden, op een meer volkomen wijze en zonder de minste dwaling door Christus en de apostelen geleerd is.” (Den Haag: Erve J.Thierry en C. Mensing, 1813).
‘Is het waar, volgens de Stoicynen, dat de deugd genoegzaam is, om den mensch gelukkig te maken?’ [I] [ms.] [Genootschapsverhandeling in het genootschap Concordia
Crescimus in Amsterdam, 1813, KB: handschriften: 129 D 8 I]
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