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Ter gelegenheid van de 30
0

ste verjaardag 
van zijn geboorte w

erd Jean-Jacques Rous-
seau (1712-1778) om

schreven als ‘een w
ande-

lende paradox’. D
iepgelovig en antiklerikaal; 

gevoelsm
ens en rationalist; natuurliefh

ebber 
en revolutionair; schrijver van een invloedrijk boek over opvoeding en 
een vader die zijn vijf kinderen te vondeling legde. W

ie tw
intig studies 

over Rousseau leest, kom
t evenveel verschillende ‘personages’ tegen, 

in die m
ate dat m

en nauw
elijks zou geloven dat het om

 dezelfde auteur 
gaat. Aan R

ousseau’s politieke, autobiografische en pedagogische 
w

erk zijn talloze interpretaties gew
ijd. Rousseau lijkt een kam

eleon 
en neem

t de kleur aan van zijn lezers. W
at aanleiding gaf tot diverse 

m
isverstanden over zijn w

erk.

In Rousseau. D
e w

andelende paradox besteden tien auteurs aandacht aan 
die verschillende interpretaties en kleurtoetsen van Rousseau. Pleitte 
hij voor individualism

e of collectivism
e, is hij een initiator van de Ver-

lichting of w
ou hij een autocratie? Alleen al de verschillende lezingen 

van zijn baanbrekende D
u Contrat Social lopen erg uiteen. Bij het ver-

schijnen van zijn Ém
ile ou de l’éducation vroeg het parlem

ent hem
 per 

direct te arresteren voor ‘blasfem
ie’…

Inspirerend, provocatief, problem
atisch. H

oe Rousseau ook w
ordt gele-

zen, hij is een van de belangrijkste politieke filosofen uit de m
oderne 

geschiedenis. Rousseau. D
e w

andelende paradox peilt naar verschillende 
interpretaties van zijn politieke filosofie en van het autobiografische 
aspect in zijn w

erk.

M
et bijdragen van: M

aarten Colette, Paul D
e H

ert, Katrien H
orem

ans,
M

ichel H
uysseune, W

illem
 Koops, Sylvie Loriaux, Paul Pelckm

ans,
Jean-M

arc Piret, Patrick Stouthuysen, Leo van M
aris

Rousseau De wandelende paradox Paul De Hert (red.)

Pelckm
ans 

w
w

w
.pelckm

ans.be
Pelckm

ans


