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5. De ongelezen Rousseau
Maarten Colette1

1. Inleiding

Edmund Burke is geen natuurstaatdenker en evenmin een minnaar van 
de volkssoevereiniteit, haar historische pendant. Dit komt mede door-
dat Burke wil schrijven in een grootmoedige, fantasierijke taal waarin 
de tegenwoordige mens met de verleden mens spreekt. De natuurstaat, 
die uitdrukking brengt aan ‘de staat’ ontleend aan de vervreemding, wil 
zich maar niet plooien naar het poëtische verlangen om de onvoorstel-
bare optelling van het wedervaren van eeuwen op heden en toekomst te 
betrekken.2 

Dat is niet louter een kwestie van stijlbetoon: ‘Het verleden,’ schrijft 
Ortega, ‘verwekt de hevige trek van een eb en we moeten ons wel ste-
vig vastklampen aan het heden om niet meegesleurd en opgezogen te 
worden. Want het verleden is een zinnelijke sirene, met sexappeal.’3 
Burke belichaamt met Reflections on the Revolution in France (1790) een 
verlangen, sindsdien zovele malen in herinnering gebracht, om ‘de ver-
bijstering de tijd te gunnen om woorden te vinden,’ en ‘de moeizame 
wereld van de noodzaak’ niet zonder meer te verruilen voor ‘de plooi-
bare wereld van de mogelijkheid.’4

1 Ik dank prof. Paul De Hert in het bijzonder voor het verrichten van zinvolle aanvullingen op een 
eerste draft van deze tekst, en in het algemeen voor zijn aanwezigheid rond Rousseau. Prof. Andreas 
Kinneging dank ik voor alle gedane suggesties. Nefertari Vanden Bulcke dank ik voor haar talige 
aandringen om de tekst in een transparantere structuur onder te brengen, en voor de onbetaalbare 
Parijse middagen. Marc Vanfraechem dank ik voor gebruikmaking van een te verschijnen Neder-
landstalige uitgave van Reflections on the Revolution in France. Dedico estas frases a M.C.M. ya que 
la dedicación y la inspiración pertenecen a ella. 

2 In onze tijd, Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, Notre Dame, Notre Dame 
University Press, 1984. Wat dan weer niet wil zeggen dat Burke klakkeloos naar de mond wordt 
gepraat, zie met name hst. 15. 

3 Ortega y Gasset, Het geluk van het jagen, Den Haag, Leopolds Uitgevers, 1959, p. 97. Over de 
onhandige wil tot waarheid, men leze Nietzsche, Voorbij goed en kwaad, Amsterdam, De Arbeiders-
pers, 1999, hst. 1.

4 Alain Finkielkraut, Het onvoltooide heden, Amsterdam, Contact, 2003, pp. 9, 22. 
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110 BURK E

Het valt, anders dan bij andere succesvolle achttiende-eeuwers, niet 
mee om Burke met een ontegenzeggelijke waarheid in verband te bren-
gen. Burke was voor Amerikaanse ontvoogding, maar tegen de Franse 
Revolutie. Men zou ook kunnen zeggen: een interieur kan harmonië-
ren, revoluties niet. 

Met A Vindication of Natural Society (1756) zou Burke een verafge-
legen, oorspronkelijke bijdrage tot de natuurstaat hebben beoogd, met 
de uitgesproken bedoeling Rousseaus Discours sur l’inégalité (1755) te 
onderzoeken. Maar dat was bezijden de waarheid: alle intimiteiten en 
obiter dicta ten spijt, heeft Burke met A Vindication niet Rousseaus Dis-
cours aan de pols willen houden.5 

Daarom is het onbegrijpelijk dat Burke in de donkerste bewoordin-
gen over Rousseau spreekt, en dat hij een raadselachtige Rousseauis-
tische onderstroom in de Revolutie meende te kunnen onderken-
nen. ‘Sinds lang heb ik het Contrat Social gelezen,’ schreef Burke aan 
Charles-Jean-François Depont toen die hem over de echo’s van een nog 
door nevel omsloten Revolutie informeerde. ‘Het boek heeft in mijn 
denken weinig concrete aanwijzingen achtergelaten. Ik meende er rela-
tieve eenvoud en weinig tot geen verdienste in te lezen; allerminst van 
aard een revolutie te veroorzaken. Maar zo is het nu eenmaal …’6 

Maar Burke overspeelde zijn hand. Het lijkt erop dat de door Burke 
over Rousseau afgeroepen ambivalentie, die ons een dwaling toeschijnt, 
ongeloofwaardig is en dat Burke dat reeds wist: zo Rousseau geïmpli-
ceerd was, hoe moest die betrokkenheid dan worden begroot? Die vraag 
is in het verleden herhaaldelijk gesteld,7 maar telkenmale blijkt Rous-
seau le révolutionnaire malgré lui.8 Robert Darnton heeft Rousseaus reus 
een ‘enorm fiasco’ genoemd, en zijn ‘minst populaire boek’ voor 1789.9

Tonnen aannemelijker is dat Burke een tijdvak beschrijft waarvoor 
de immense veranderingen in het aanzien van Parijs tot voorbeeld kun-
nen strekken. De Parijzenaren waren niet geïnteresseerd in het verleden 
en verwezen bezoekers die op zoek waren naar bezienswaardigheden 

5 Iain Hampsher-Monk, ‘Rousseau, Burke’s Vindication of Natural Society, and Revolutionary Ideol-
ogy,’ European Journal of Political Theory 2010, afl. 3, pp. 245-66.

6 Dit citaat ontleen ik aan Annie Marion Osborn, Rousseau and Burke, New York, Russell & Russell, 
1964, p. 1. 

7 Zo bijvoorbeeld, James Swenson, On Jean-Jacques Rousseau: Considered as one of the First Authors of 
the Revolution, Stanford, Stanford University Press, 2000, pp. 159-226. 

8 James Miller, Rousseau: Dreamer of Democracy, New Haven, Yale University Press, 1984, p. 145. 
9 Robert Darnton, Mesmerisme en het einde van de Verlichting in Frankrijk, Amsterdam, Bert Bakker, 

1988, p. 11. 
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en ‘curiositeiten’ naar de louter utilitaire looierijen van Gobelins of het 
Observatoire. Nog in de negentiende eeuw stak Victor Hugo de lof-
trompet over de rebelse en kolkende stad die koningen angst inboe-
zemde en waar ‘de lava der gebeurtenissen’ als een ‘menselijke Vesuvius’ 
het lot van de geschiedenis bepaalde.10 

Maar boutades laten zich niet kisten. Met tergende onbekommerd-
heid wordt wel eens beweerd dat de duizelingwekkende vaart die de 
Revolutie naderhand nam, aan Rousseau moet worden toegeschreven. 
Een onvruchtbare, rampzalige conclusie, zo menen we. Tekenend is dat 
zelfs Burke in Reflections verzuchtte dat Rousseau ‘verontwaardigd zou 
zijn geweest over de redeloosheid van zijn studenten.’11 Burke verkeert 
in feitelijkheid; we weten met zekerheid hoe Burke dacht over de koers 
die de Revolutie naderhand voer, terwijl Rousseau met die wantoestan-
den niet bedacht was (Rousseau overleed in 1778). 

In dit hoofdstuk willen we ons vanuit een filosofische bekommernis 
bezinnen op wat Burke had kunnen weten, mocht hij Rousseau gelezen 
hebben.12

In §§2-5 benaderen we de bijzondere aard van het contract; beoogd 
wordt aannemelijk te maken dat Rousseau bij nader toezien geen den-
ker van het sociaal contract is, en dat de natuurstaat niet datgene is wat 
Burkes overijlde geraaskal ten overstaan van Rousseau rechtvaardigt. 
Vervolgens worden Rousseaus opvattingen over soevereiniteit in de staat 
beschreven, de vrijheid die hij wenselijk en mogelijk acht. In §§6-7 wil-
len we allereerst licht werpen op het contractdenken van Burke en in 
functie daarvan de plaats aanduiden die hij in Reflections ziet voor het 
handelende individu, de burger die Rousseau heeft beoogd. 

In §§8-9 wordt het perspectief omgekeerd: getracht wordt inzichte-
lijk te maken wat Rousseau en Burke van elkaar scheidt. In De structuur-
verandering van het publieke domein (1962) heeft Habermas beschreven 

10 Andrew Hussey, Parijs: de verborgen geschiedenis, Amsterdam, De Arbeiderspers, 2016, pp. 222-23, 
276 met verwijzing. 

11 Edmund Burke, The Works of the Right Honorable Edmund Burke, Londen, Oxford University Press, 
1906 (6 vol.); voor de Reflections, vol. IV, hierna RRF. 

12 Hoe het precies zit met Rousseau en de Franse Revolutie is reeds uitvoerig gedocumenteerd. De 
opvatting die anno 2017 onder historici domineert is dat de Revolutie een kwalijke reputatie over 
Du Contrat Social wierp, niet omgekeerd. Zie over Rousseau en revolutie in de context van Genève, 
met uitstapjes naar Frankrijk en Amerika, R.R. Palmer, The Age of the Democratic Revolution: A 
Political History of Europe and America, 1760-1800, Princeton, Princeton University Press, 2014, 
pp. 83-105. De titel zegt alles: de achttiende eeuw is de eeuw van revolutie, en die revoluties ver-
schillen wat hun grondstroom betreft niet bijster veel van elkaar, zoals Burke het deed voorkomen; 
zie ook het hoofdstuk van Kinneging elders in deze uitgave, §9. 
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112 BURK E

langs welke weg het feodale representatieve publieke domein evolueerde 
van een ridderlijke en in wezen statische maatschappijstructuur en sfeer 
van communicatie die ‘status’ als beslissend criterium betrekt, naar een 
representatieve structuur die ‘het publieke’ over de grenzen van de sta-
tus tilt.13 Het is deze evolutie die Burke betreurt en onder woorden wil 
brengen.14 

2. Rousseau, oneigenlijk contractdenker

Heel anders dan Burke heeft Rousseau slechts korte tijd een politiek 
mandaat beambieerd: één jaar bracht hij door aan de Franse ambassade 
in Venetië (1743-44). In Les Confessions (1782) schrijft Rousseau over 
zijn terugkeer in Parijs: ‘Iedereen was het er met mij over eens dat ik 
beledigd, gekwetst en door ongeluk getroffen was, dat de ambassadeur 
een wrede en onrechtvaardige idioot was en dat deze zaak hem voor 
altijd te schande maakte. Maar wat deed het ertoe, hij was ambassa-
deur en ik was maar secretaris. De openbare orde of wat men zo noemt, 
wilde dat ik geen recht kreeg en ik kreeg dat ook niet.’15  

Het was een tijd en een wereld ook, waarin Rousseau ertoe besloot 
op stapel staand werk aannemelijk te maken. In Rousseaus woorden: 
‘Ik had nog twee boeken op stapel staan. Het eerste was mijn Instituti-
ons politiques. Ik ging na hoe het er met dat boek voor stond en consta-
teerde dat het nog een aantal jaren van arbeid zou vergen. Ik had niet 
de moed ermee door te gaan en de uitvoering van mijn beslissing uit te 
stellen tot het werk zou zijn voltooid. Zo gaf ik het boek op en besloot 
eruit te halen wat zich daarvoor leende en de rest te verbranden.’16 

Aan het eind van Du Contrat Social (waarvan de editio princeps in 
1762 verscheen) bracht Rousseau dat verfoeide litteken voor het eerst 
ter sprake en luidt het geringschattend dat het verdwenene ‘zich te ver 

13 Jürgen Habermas, De structuurverandering van het publieke domein, Amsterdam, Boom, 2015, 
pp. 11-35. 

14 Over ‘neo-feudal romanticism’, men leze Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty, Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 1979, hst. 1. 

15 Confessions, i.325. Verwijzingen zijn naar de Oeuvres Complètes (5 vol.). Vertaling ontleend aan 
Bekentenissen, vert. Leo van Maris, Amsterdam, Athenaeum, 2008; zo ook later. 

16 Confessions, i.516. 
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uitstrekt voor mijn beperkte blik; steeds zou ik deze hebben moeten 
richten op wat dichter in mijn nabijheid lag.’17

De passus ontleend aan Confessions moet niet zo worden begrepen 
als zou het Discours sur les sciences et les arts (1750) op dat moment 
reeds geïmpliceerd zijn geweest. De herkomst ervan ‘onder de eik’ in 
Vincennes is overbekend: ‘Op een dag had ik de Mercure de France bij 
me en al lopend en bladerend viel mijn oog op de vraag die door de 
Academie van Dijon werd gesteld voor de prijs van het jaar daarna: 
‘Heeft de vooruitgang van wetenschappen en kunsten bijgedragen tot 
bederf of tot verbetering van het zedelijk gedrag?’ Zodra ik dat las zag 
ik de wereld om mij heen anders en werd ik een ander mens.’18 

Toen Rousseau uit een toevallige gebeurtenis eenmaal had geconclu-
deerd dat muzikanten en schilders zich in overvloed aandienden, maar 
dat het met burgerschap dramatisch was gesteld, leek de toon gezet. 
‘Ik kreeg weldra de gelegenheid [mijn uitgangspunten] in een belang-
rijker werk geheel te ontvouwen, want ik meen dat in dat jaar 1753 
de prijsvraag van de Academie van Dijon werd gepubliceerd over de 
oorsprong van de ongelijkheid onder de mensen.’19 De uitgangspunten 
van ‘de eerste mensen’ overschouwend, vroeg hij zich in het Discours sur 
l’inégalité (1755) af welke ‘uit het oog geraakte wegen de mens hebben 
moeten leiden van de natuurstaat naar de politieke samenleving.’20

De opgave van het zogeheten ‘tweede Discours’ omvat twee delen, 
voorafgegaan door een opdracht en een voorwoord. De innerlijke com-
plexiteit van de menselijke gevoelswereld wordt daarin vanaf het prille 
begin gedacht in functie van het samenleven. Anders dan Hobbes, die 
zich in Leviathan (1651) had verbeeld dat ‘de mens de mens een wolf 
is’, meent Rousseau dat ‘het kwade’ een sociale constructie moet zijn 
en dat Hobbes zijn conclusies vanuit verkeerde premissen had gede-
duceerd. Rousseau zet die stelling kracht bij door ‘in de verschillende 
omwentelingen de voortschrijdende ontwikkeling van de ongelijkheid 
te volgen’ die van de natuurstaat, over de eerste uitvindingen, de land-
bouw en metaalbewerking, en de invoering van privé-eigendom tot de 

17 Du Contrat Social, iii.470. Vertaling ontleend aan Het maatschappelijk verdrag, vert. S. van den Braak 
en G. van Roermund, Amsterdam, Boom, 1997; zo ook later. 

18 Confessions, i.351. 
19 Confessions, i.388. Ook Malesherbes, i.1135. 
20 Discours sur l’inégalité, iii.191. Vertaling ontleend aan Vertoog over de ongelijkheid, vert. Wilfried 

Uitterhoeve, Amsterdam, Boom, 2000; zo ook later. 
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114 BURK E

heroriëntatie van natuurstaat naar burgerstaat leiden middels het slui-
ten van een contract. 

Echter, daar vooral de sterksten zich realiseerden dat bezit een wan-
kel bouwwerk moest zijn, moest het recht van de sterkste in zekere zin 
uitgewist worden in functie van alternatieve verhoudingen. ‘Laten we 
ons verenigen, zei hij tegen hen,’ en ‘allen snelden naar hun ketenen, 
denkend zo hun vrijheid zeker te stellen.’ ‘Dit is dan,’ schrijft Rousseau, 
‘het laatste stadium van de ongelijkheid, het punt waar de cirkel uitein-
delijk sluit en weer terug is bij ons vertrekpunt.’21

Vele interpretatoren weten niet zo goed wat ze daarmee moeten aan-
vangen. Arthur Lovejoy bijvoorbeeld, die het beeld van Rousseau als 
primitivist teniet heeft gedaan, meent dat de processen die de aanzet 
tot het sociaal contract vormen wedijveren met de ideeën waar Hobbes 
zich in Leviathan op had laten voorstaan.22 Het verafgelegen doel van 
de staat, het zich verwijderen van ellendige oorlogsvoering, verdween zo 
bezien niet tezamen met Rousseau.23 

Maar Hobbes brak met vertrouwde structuren, en ‘antieke’ opvat-
tingen over wat vrijheid is (of zou kunnen zijn, met name participatie) 
zouden buiten het bereik van de ‘moderne’ mens liggen.24 Rousseau, die 
onverhoeds beseft dat hij zich met het contract op onontgonnen terrein 
begeeft, wil in Du Contrat Social de organisatie van de staat beschrijven 
van burgers die actief participeren zonder representatieve structuren die 
dat in hun plaats doen. Met andere woorden, wat Rousseau beoogt is 
de volkssoevereiniteit. Dat staat een heel eind af van Hobbes. 

Het contract past om die reden niet helemaal bij Rousseau: het in 
kaart brengen van onderlinge verhoudingen is geen eerste objectief.25 
Men moet het contract situeren in een tijd dat Rousseau nog niet hele-
maal ‘Rousseau’ was.26 Een tijd, misschien, waarin hij in zekere zin al 
stilzwijgend partij tegen het contract had gekozen, en Du Contrat Social 
als het denken in termen van cultuur en van het klassieke verlangen in 

21 Discours sur l’inégalité, iii.177, 191. 
22 Arthur Lovejoy, ‘The Supposed Primitivism of Rousseau’s Discourse on Inequality,’ in Essays in the 

History of Ideas, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1948, p. 33. 
23 Leviathan, II.17. 
24 Ethica Nicomachea, 1099b6-30. 
25 Michael Walzer, Obligations: Essays on Disobedience, War, and Citizenship, Cambridge Mass., Har-

vard University Press, 1970, pp. 203-25. 
26 De klassieke expositie het sociaal contract staat in het Discours sur l’inégalité (1755) en niet in Du 

Contrat Social (1762), zoals vaak verkeerdelijk aangenomen wordt. 
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een ‘wereld’ te willen wonen met concrete burgers met wie men werke-
lijk vandoen heeft.27

3. Funderingslogische grensverkenningen

Elders geeft Rousseau te kennen dat afzonderlijkheid niet bij de burger-
staat past. ‘Als we dus gedwongen zijn ofwel de natuur, ofwel de sociale 
instituties te bestrijden, dan is er geen ontkomen aan de keuze tussen 
de opvoeding tot mens en de opvoeding tot burger: zij zijn niet ver-
enigbaar.’28 Het verschil tussen mens en burger heeft Rousseau ontboe-
zemd door middel van een inmiddels overbekend onderscheid tussen 
de algemene wil en de particuliere wil. 

De algemene wil komt tegemoet aan het verlangen om het persoon-
lijke leven op het publieke leven te betrekken. Precies die betrokken-
heid maakt de mens tot burger, maakt hem ‘van een stom en bekrom-
pen dier tot een denkend wezen’ want, schrijft Rousseau, ‘de aandrift 
van pure begeerte is slavernij en gehoorzaamheid aan een wet die men 
zichzelf voorgeschreven heeft, is vrijheid.’29 

Rousseau stelt hier dat de soevereiniteit in de staat niet gemedi-
eerd wordt, ondeelbaar en onvervreemdbaar is; van ‘het volk’, niet 
enkel funderingslogisch, Rousseau maakte uitentreuren ernst met de 
gedachte dat zij daar ook onbemiddeld blijft. In die zin zijn alle vormen 
van representatie uitingen van een verwijdering van de klassieke polis 
– geheel anders dus dan voor Hobbes, ‘een politieke zedenpreker’, en 
Montesquieu, die Rousseau elegant wegzet als ‘een beroemd schrijver’.30

De burger die door participatie de algemene wil verkent, begroot 
en op de korrel neemt: het is een opwindend, karikaturaal aandoend 
thema dat in het verleden uitvoerig is gedocumenteerd. Maar precies 
in dat participatieve vermogen zit het vergif, in zijn paradoxale stijl 
beweert Rousseau dat men altijd het welzijn wil, maar het niet altijd 
ziet. ‘Het volk is nooit corrupt, maar wordt wel vaak misleid, en alleen 
dan schijnt het te willen wat slecht is.’ Ook schrijft hij daarover: ‘Uit 

27 Hoofdstuk 7, boek I van Ethica Nicomachea. 
28 Emile, iv.250. 
29 Du Contrat Social, iii.364.
30 Maarten Colette, ‘Rousseau, dwarse lezer van Montesquieu,’ in Andreas Kinneging, Paul De Hert en 

Maarten Colette (reds.), Montesquieu: enigmatisch observateur, Antwerpen, Vrijdag, 2016, pp. 109-
30. 
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zichzelf wil het volk steeds het goede maar uit zichzelf ziet het dat niet 
altijd. De algemene wil heeft steeds de juiste gerichtheid, maar het oor-
deel dat hem richting geeft, is niet altijd verlicht.’31 (Verlicht!)

Die stijlbreuk is door Rousseau goed overdacht: daar ‘het volk’ aan-
vankelijk onwetend is, en later voortdurend in twijfel verkeert, heeft 
Rousseau de burgerstaat luister willen bijzetten met klassieke voorbeel-
den. De aangedragen bewijslast is van begin tot eind een verkenning 
van die bronnen: Lycurgus, Solon, Numa, Servius Tullius, Spartaanse, 
Romeinse en Atheense wetgevers worden allen aangewezen. Ook de 
filosofenkoning van Plato figureert, en vooral Plutarchus.32 

Rousseau maant zijn lezers aan om met laatstgenoemde ook in de 
moderne tijd ernst te maken. ‘Bij het ontstaan van samenlevingen, zegt 
Montesquieu, zijn het de leiders der republieken die de staatsinrichting 
tot stand brengen, en daarna is het de staatsinrichting die de leiders 
der republieken vormt.’ Dat is nodig: ‘Afzonderlijke personen zien het 
goede en verwerpen het; de gemeenschap wil het goede en ziet het niet. 
Allen hebben evenzeer behoefte aan gidsen.’33

En om het nog wat kwalijker te doen lijken: Rousseau schrijft ook 
dat ‘de beslissingen van de voortreffelijke rede het bevattingsvermogen 
van de mensen te boven gaan.’34 En op die plaats introduceert hij zijn 
wetende wetgever. Die wetgever bevraagt de kleine hartstochten, door-
grondt het geheel, is leidsman inzake de belangrijkste aller wetten, ‘een 
soort die niet in marmer of brons wordt gegrift, maar in de harten van 
de burgers, en die de werkelijke opbouw van de staat uitmaakt.’ Heel 
traditioneel, en geheel in overeenstemming met Montesquieu, verklaart 
Rousseau daar wat onbehouwen over: ‘Ik bedoel de zeden, de gewoon-
ten, en vooral de gangbare opvattingen, een deelgebied dat onze staats-
geleerden onbekend is, maar waarvan het welslagen van alle andere 
afhankelijk is.’35

31 Du Contrat Social, iii.371, 380. 
32 Confessions, i.8-9, Rêveries, i.1024. ‘Ce fut la première lecture de mon enfance, ce sera la dernière de 

ma vieillesse.’ 
33 Du Contrat Social, iii.381. 
34 Du Contrat Social, iii.383-84. 
35 Du Contrat Social, iii.394 (mijn cursivering). 
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4. De aristocratische Rousseau

In het Discours sur l’inégalité had Rousseau de plaats aangewezen van de 
buitenwereld die, aan zichzelf overgelaten, ronduit somber oogt: het is 
een heerschappij van de sterken over de zwakken (zie supra). Rousseau 
zal er zich rekenschap van hebben gebracht dat de wetgever zijn theorie 
van de burgerstaat nog raadselachtiger maakt.

In onze tijd is beweerd dat die burgerstaat zichtbaar kan gemaakt 
worden op basis van beeldtaal: een feest waarin velen delen is voortref-
felijker dan dat waar een enkeling ons vertrouwd mee maakt; zo ook 
besluit men gezamenlijk beter dan een enkele persoon.36 Dat heeft min-
stens één voorname consequentie: de betekenis van intersubjectiviteit, 
van participatieve structuren, houdt verband met het vermogen om 
zich van die buitenwereld een betere voorstelling te maken: op parti-
cipatie zou het resultaat volgen waaraan die participatie haar bestaans-
recht ontleent; hoe méér men participeert, hoe beter men daar nader-
hand toe in staat zou blijken.37 

Daartegenover staat aandacht voor het regressieve karakter van par-
ticipatie, waardoor het accent ten dele verschoof van de massa naar de 
elite.38 De massamens is abject, buigzaam en opportunistisch, beoor-
deelt de buitenwereld slecht, begrijpt sociale invloeden en krachten 
niet, richt de cultuur ten gronde. Daarom moet men terugkeren naar 
de ervaring van de meest geschikten.39 

Bij Rousseau lezen we die tegenstelling niet als dusdanig: hij leverde 
een bijdrage aan het ideaal van participatie en zelfontplooiing, maar 
vergoelijkte ook de voorstelling van de massamens die noodzakelijk in 
een tekort verkeert. Dat blijkt als we benevens de hoger besproken wet-
gever de bijzondere plaats beschouwen die elitisme en twijfel in zijn 
werk innemen.40 

36 Een variant op het bekende theorema van Condorcet. Men leze Jeremy Waldron, The Dignity of Leg-
islation, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 92-123 met verwijzing naar 1286a30 
van de Politica.

37 Carole Pateman, Participation and Democratic Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 
1970, pp. 42-43. 

38 De grootste representanten van de ‘opstand van de massamens’ zijn José Ortega y Gasset, De opstand 
van de massamens, vert. Diederik Boomsma, Rotterdam, Lemniscaat, 2015 (1930), en Joseph A. 
Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Londen, Routledge, 1994 (1943). Zie voor 
Ortega ook España invertebrada, hst. 6.

39 Peter Bachrach, The Theory of Democratic Elitism, Londen, University of London Press, 1972, p. 2. 
40 Ethan Putterman, Rousseau, Law and the Sovereignty of the People, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2010, pp. 40-71. 
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Allereerst het elitisme. In Du Contrat Social heeft Rousseau de bete-
kenis van het woord regering gemunt vanuit de grootscheepse verwach-
tingen die hij aangaande de soeverein gewekt had: ‘We hebben gezien,’ 
schrijft Rousseau, ‘dat de wetgevende macht aan het volk toebehoort en 
aan niemand anders kan toebehoren.’41 

Het leeuwendeel van wat Rousseau heeft geschreven draagt de spo-
ren van dat onwankelbare en compromisloze verlangen om de buiten-
wereld op de binnenwereld te betrekken: ‘De algemene wil laat zich 
niet vertegenwoordigen, hij is het zelf of hij is iets anders; er is geen tus-
senweg.’ Als de drijfveren van de staat ‘sterk en ongecompliceerd zijn en 
de grondregels helder en duidelijk,’ als men zelftoegedane begrenzingen 
gestand doet, dan is geen rol voor de elites weggelegd, dan kent de staat 
immers ‘geen verwarde en tegenstrijdige belangen,’ en hoeft er geen 
‘kuiperij of welsprekendheid aan te pas te komen om datgene kracht 
van wet te geven wat ieder voor zich reeds besloten heeft te doen.’42 

Evenwel, voegt Rousseau er bescheidener aan toe, ‘mensen houden 
altijd van wat mooi is of wat ze mooi vinden, maar juist bij dit oordeel 
vergissen ze zich: het is dus van belang dit oordeel in goede banen te 
leiden.’43 De eerste samenlevingen werden om die reden aristocratisch 
gedacht, de ‘meest natuurlijke en beste orde is deze, dat de meest wijzen 
over de massa regeren,’ daar ‘in de regel de behartiging van het alge-
mene belang wordt toevertrouwd aan hen die er het beste al hun tijd 
aan kunnen besteden.’44

De keuze van ambtsaristocraten, niet erfelijkheid als te verwerpen 
pendant (‘de ergste van alle regeringsvormen’), was de oorspronkelijke 
wijze waarop de Romeinse comitia de selectie van ‘rechtschapenheid, 
inzicht en ervaring’ organiseerden. Alle burgers worden als ambtsdrager 
geboren, enkel de gift om naar een hoger niveau te reiken kan als crite-
rium gelden om zich voor deze of gene persoon uit te spreken. Immers, 
alleen zo vergewist men zich ervan dat ‘zij in haar voordeel [van het 
volk, MC] zullen regeren en niet in hun eigen voordeel.’45

41 Du Contrat Social, iii.395. 
42 Du Contrat Social, iii.429, 437. 
43 Du Contrat Social, iii.459. 
44 Du Contrat Social, iii.407. Tevens, Discours sur l’inégalité, iii.194: ‘Het is duidelijk strijdig met de 

natuurwet … dat een kind een grijsaard beveelt, een dwaas een wijze leidt …’
45 Du Contrat Social, iii.407, 449. 
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5. Rimpels en pathologieën

Vervolgens de twijfel. In zijn Opdracht aan de Republiek van Genève 
vooraan het tweede Discours had Rousseau energiek de redenen opgevat 
die een aristocratie zouden kunnen schragen. ‘Ik zou dus, mijn vader-
land zoekend, hebben uitgekeken naar een gelukkige en rustige repu-
bliek waarvan de ouderdom zich als het ware zou verliezen in het duis-
ter der tijden,’ een republiek ‘waarin de burgers van oudsher gewend 
zouden zijn aan een in wijsheid genoten onafhankelijkheid: niet enkel 
vrij, maar deze vrijheid ook waardig.’46 

Wat Rousseau daarmee precies heeft willen verkrijgen, heeft hij als 
volgt omschreven: ‘Ik zou hebben gewild dat in die staat paal en perk 
zou kunnen worden gesteld aan zelfzuchtige en slecht doordachte voor-
stellen en gevaarlijke nieuwigheden zoals die uiteindelijk de Atheners 
fataal werden; dat dan ook niet iedereen er de bevoegdheid zou heb-
ben om naar believen nieuwe wetsvoorstellen in te dienen; dat dit recht 
enkel zou toekomen aan de ambtsdragers.’47 Want, zo verklaart hij in 
Lettres écrites de la montagne (1764), ‘hoe zinvol nieuwe wetgeving ook 
mag zijn, de voordelen ervan zijn altijd minder zeker dan dat de geva-
ren ervan groot zijn.’48

In Genève viel de opdracht in dovemansoren, en in Parijs beraamde 
men ‘heimelijke jaloezieën die pas lang daarna tot uitbarsting zijn geko-
men.’ In Confessions ontsteekt Rousseau daarover in blinde woede: ‘Het 
enige voordeel dat dit boek me bracht, behalve dat het mijn eigen hart 
voldoening schonk, was de titel ‘citoyen’, die me door mijn vrienden 
werd gegeven en vervolgens naar hun voorbeeld door het publiek, en 
die ik daarna weer ben kwijtgeraakt omdat ik hem al te zeer had ver-
diend.’49

In onze tijd zijn menigeen van oordeel dat dit alles haaks staat op 
wat Rousseau eerder over de soevereiniteit had geschreven, dat hij de 
vrijheid deconstrueert, de soeverein aan het wankelen brengt en tot pas-
siviteit wil verleiden.50 Maar dat is niet juist. Rousseau was niet zinnens 

46 Discours sur l’inégalité, iii.113. 
47 Discours sur l’inégalité, iii.114. 
48 Montagne, iii.846. 
49 Confessions, i.395. 
50 Roger D. Masters, The Political Philosophy of Rousseau, Princeton, Princeton University Press, 1968, 

p. 402, en Daniel E. Cullen, Freedom in Rousseau’s Political Philosophy, DeKalb, Northern Illinois 
University Press, 1993, p. 153. 
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om zijn bijzondere project op te geven, maar wilde juist de voltrekking 
ervan bewerkstelligen. Hoe? De magistraten gelden als ‘lasthebbers, zij 
kunnen nergens een definitieve beslissing over nemen.’ Zo geldt ook: 
‘Iedere wet die het volk niet persoonlijk bekrachtigd heeft, is nietig; het 
is helemaal geen wet.’51 

Maar Rousseau waarschuwt dat de vraag naar de wenselijkheid van 
sociale vernieuwing moet worden gesteld, en alleen vanuit het verleden 
kan worden verklaard, dat men behoedzaam moet zijn ‘met het verle-
nen van instemming met de wetten.’ Voor alles geldt immers ‘dat het 
vooral de hoge ouderdom is die wetten heilig en eerbiedwaardig maakt, 
dat een volk al snel zijn minachting koestert voor wetten die het van 
dag tot dag ziet veranderen, en dat men, als men zich eraan gewent 
de oude praktijken terzijde te schuiven onder het voorwendsel betere 
praktijken in te voeren, dikwijls om een kleiner kwaad weg te nemen 
een groter kwaad invoert.’52 

In Du Contrat Social, ruim twaalf jaar later, rekent Rousseau defi-
nitief af met het vertrouwde idee dat de wetten voortdurend bijgesteld 
moeten worden om geldig te zijn: ‘Waarom bewijst men de oude wetten 
zoveel eerbied? … Men moet wel aannemen dat niets anders dan juist 
de voortreffelijkheid van de wilsuitingen uit vroeger tijden ze zo lang in 
stand heeft kunnen houden. Als de soeverein ze niet steeds als heilzaam 
had erkend, zou hij ze talloze malen hebben herroepen.’ De lezer voelt 
de twijfel knagen: ‘Juist daarom krijgen de wetten, verre van zwakker te 
worden, voortdurend nieuwe kracht in elke goed opgebouwde staat. De 
aanspraak van de oude tijd maakt ze elke dag eerbiedwaardiger; terwijl 
daarentegen overal waar ze aan kracht verliezen bij het ouder worden, 
het bewijs wordt geleverd dat er geen wetgevende macht meer is en het 
leven uit de staat is geweken.’53 

Revoluties zijn pathologisch van aard: in werkelijkheid zijn men-
sen slechts ‘volgzaam in hun jeugd en onverbeterlijk wanneer zij ouder 
worden.’ Als dat laatste het geval is kan ‘het volk zelfs niet verdragen 
dat men de vinger op de zere plek legt, gelijk die dwaze en lafhartige 
zieken die sidderen bij het zien van de dokter.’ De transformatie van 
oud naar jong kan zich zelfs ‘geen twee maal bij hetzelfde volk voor-
doen, want dat kan zich vrij maken zolang het nog barbaars is, maar 

51 Du Contrat Social, iii.429-30. 
52 Discours sur l’inégalité, iii.114. 
53 Du Contrat Social, iii.424-25. 
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het kan dat niet meer wanneer de burgerlijke veerkracht is gebroken.’ 
Rimpels zijn bekoorlijk: ‘Vrije volken, denk aan deze stelregel: vrijheid 
kan worden gewonnen, nooit herwonnen.’54

De meest door de wol geverfde conservatief zou na lezing van die 
schare zinnen voorgoed afzien van het beeld van een metafysische 
Rousseau.55 Maar dat was helemaal niet nodig: wellicht ongeveer hal-
verwege tussen het tweede Discours en Du Contrat Social,56 in Ecrits 
sur l’abbé de Saint-Pierre, had Rousseau iets geschreven dat van Burke 
een daverend applaus zou geoogst hebben, mocht hij Rousseau hebben 
gelezen: ‘Welk verstandig persoon zou oude gewoonten opgeven, een 
oude stelregel terugschroeven, en de staat een vorm geven die verschilt 
van die waarin zij na 1300 jaar is komen te verkeren?’57

Alleen een kniesoor beweert dat een combinatie van vertrouwen en 
wantrouwen op een tactvolle manier wordt georganiseerd, dat Rousseau 
een relatief nieuwe taal heeft bedacht voor intenties en implicaties waar 
hij zelf niet ten volle achter kan staan. De soeverein is niet tot niets in 
staat; maar ook blijkt dat de vrijheid naar grenzen verlangt. ‘Laten we,’ 
zo besloot Rousseau helemaal aan het eind van Du Contrat Social, ‘wat 
kan gebeuren bezien vanuit wat gebeurd is.’58

6. De statische optelling van eeuwen

In het Franse taalgebied zijn echo’s van Rousseau te vinden in het werk 
van Renan. In Qu’est-ce qu’une nation? (1882) deed die laatste verslag 
van de toekomst als een teken dat ons vanuit het voorbije overvalt, en 
van de staat als ‘dagelijkse volksraadpleging’. Renan beschouwde de 
natie als het historische resultaat van een eeuw waarin burgerschap haar 
betekenis op de feodaliteit had heroverd: de mens was teruggekeerd tot 
de geest van de antieken. 

Wat hij daar precies mee bedoelde heeft Renan als volgt verwoord: 
‘Gezamenlijk roemvolle daden hebben verricht in het verleden, een 

54 Du Contrat Social, iii.385.
55 In werkelijkheid beriepen contrarevolutionairen van allerlei slag zich na 1789 op Rousseau, men leze 

Graeme Garrard, Rousseau’s Counter-Enlightenment: A Republican Critique of the Philosophes, hst. 2. 
56 In deze is de lezer aangewezen op Confessions, i.407-08. 
57 Saint-Pierre, iii.638. 
58 Du Contrat Social, iii.425. 
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gezamenlijke wil hebben in het heden; samen grootse daden hebben 
verricht en die nog altijd willen verrichten.’59 

Burke had die herovering in Reflections on the Revolution in France 
omschreven als ‘de meest verbijsterende gebeurtenis die de wereld tot 
nu toe heeft gekend.’ Maar, zo voegde hij eraan toe, ‘door de lachwek-
kendste en absurdste middelen komen vaak de wonderlijkste zaken tot 
stand, op een uiterst belachelijke manier, en klaarblijkelijk met gebruik-
making van de verachtelijkste instrumenten. Alles doet gemaakt aan in 
deze vreemde chaos van lichtzinnigheid en wreedheid, waarin allerlei 
misdaden met allerlei dwaasheden op een hoop gegooid worden.’60

Toen Burke zich over het prille begin van de Revolutie kromde, 
waren zijn opvattingen over de schematische moraliteit en de abstracte 
onderbouw van rechten en vrijheden61 minstens ten dele beïnvloed 
door naar Engels gemeenrecht geldende verhoudingen. Diverse histo-
rici waaronder J.G.A. Pocock beschouwen Burke om die reden als een 
common-law constitutionalist.62 

Maar historici zijn geen filosofen, en het common law is niet pre-
cies wat Burke voor de geest moet hebben gestaan: bij nader toezien 
blijkt vooral een traditionalistisch verlangen om de verleden tijd op de 
tegenwoordige tijd te betrekken. Met andere woorden: een fenomeen 
waarvan het common law een gevolg moet zijn; de oorzaak moet zich 
opdringen vanuit een menselijke voorbeschiktheid.

In dat wereldbeeld past ook het contract. ‘De maatschappij is inder-
daad een contract,’ verklaart Burke daarover. Maar dan wel een contract 
van heel bijzondere aard: ‘De staat mag niet worden opgevat als nauwe-
lijks beter dan een vennootschapsovereenkomst omtrent de handel in 
peper en koffie, katoengoed of tabak, of nog andere zaken van gering 
belang.’ Evenmin is de staat ‘een zakelijke vennootschap rond zaken die 
enkel ten dienste staan van het vulgaire, dierlijke bestaan dat tijdelijk 
van aard is, en vergankelijk.’ 

De huidige leefwijze, alles wat herkenbaar is voor de ervaringen die 
door velen worden gedeeld, alles wat verontwaardiging oproept, als 

59 Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation?, Parijs, Presses Pocket, 1992, p. 58. 
60 RRF, p. 10. 
61 Zie de bijdrage van Paul De Hert elders in deze uitgave, §§4-7. 
62 J.G.A. Pocock, ‘The political economy of Burke’s analysis of the French Revolution,’ in Virtue, 

Commerce, and History, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, p. 194, en ‘Burke and the 
Ancient Constitution: A Problem in the History of Ideas,’ in Politics, Language and Time, Londen, 
Methuen & Co, 1971, p. 222.
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stuitend wordt ervaren, of integendeel juist kleurrijk en speels oogt; dat 
alles is in hoofdzaak ontleend aan een wereld, aan een cultuur waarin 
velen nooit hebben verkeerd. ‘Daar de doelstellingen van een dergelijke 
vennootschap zelfs niet in de loop van vele generaties bereikt kunnen 
worden,’ geldt dat ‘het een vennootschap is niet enkel tussen de leven-
den, maar tussen degenen die leven, degenen die dood zijn, en degenen 
die nog geboren moeten worden.’63 

Om die reden moet de individuele persoon zich schikken naar, en 
inzetten voor dat historische-gesitueerd-zijn: omdat het sociaal contract 
slechts een clausule is in het ‘grote oercontract’, zijn de burgers gebon-
den ‘door een verplichting van hogerhand, van oneindig veel hoger. Zij 
zijn ertoe gehouden hun wil aan die wet te onderwerpen.’64

We moeten er altijd rekening mee houden, geeft Burke te kennen, 
dat er naast de tegenwoordige tijd een andere tijd kan bestaan, heeft 
bestaan, met vertellingen die voor de grote beginselen van het staats-
bestuur maatgevend zijn en die dat zullen blijven ‘ook nadat het graf 
onze arrogantie met aarde heeft bedekt, en de stille tombe haar wil zal 
hebben opgelegd aan onze vrijpostige babbelzucht.’ 

De burger die buigt en ja knikt? Niet helemaal. Die vertellingen 
moeten in zekere zin aan het oog onttrokken worden. Burke noemt 
het aangename illusies: ‘In plaats van al onze oude vooroordelen weg te 
werpen,’ schrijft Burke, ‘koesteren wij hen in aanzienlijke mate. En om 
nog meer schande over ons te halen: wij koesteren hen juist omdat het 
vooroordelen zijn.’65

Burkes ontegenzeggelijke waardering voor het vooroordeel, die bij 
momenten gezwollen aandoet, staat haaks op het op grond van de ver-
vreemding beredeneerde contract, hij neemt het op voor traditionele 
hiërarchische bronnen. Echter, dat is méér dan het statische beamen 
van onveranderlijkheid. Burke meent dat waar de staat louter en in theo-
rie de rechten van de mens representeert, in de praktijk de macht in stel-
ling wordt gebracht, dat ‘alle aangename illusies die macht vriendelijk 
maakten en gehoorzaamheid vrijwillig, die de verschillende schakerin-
gen van het leven met elkaar lieten harmoniëren, en die door geleide-
lijke assimilatie in de politiek opvattingen introduceerden die het dage-
lijks leven mooi en zacht maakten’ plaats ruimen voor een ‘barbaarse 

63 RRF, pp. 105-06. 
64 RRF, p. 106 (mijn cursivering). 
65 RRF, p. 95. 
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filosofie, die voortkomt uit koude harten en verwarde hersenen, en die 
solide wijsheid net zo goed ontbeert als alle smaak en elegantie, met 
wetten die alleen steunen op hun afschrikkingseffect, en voorts op het 
belang dat ieder er op grond van zijn persoonlijke verwachtingen aan 
hecht.’66 

Vooroordelen zijn mooi en ridderlijk: traditionele arrangementen 
zijn er eeuwenlang in geslaagd het sociale leven en haar wetmatighe-
den te organiseren. Dat lijkt nu voorgoed verleden tijd. ‘De onthechte 
mens,’ lezen we bij Charles Taylor, ‘heeft voor eens en voor altijd een 
standpunt ten gunste van objectivering ingenomen, heeft gebroken met 
religie, met bijgeloof, en heeft de verlokkingen weerstaan van die aan-
gename en vleiende wereldvisies die de harde realiteit van de menselijke 
conditie in een onttoverd universum versluieren.’67

7. Tegentijds burgerschap: welke tijd dan? 

Welke is deze eerdere en voorbijgegane tijd? In Herfsttij der Middeleeu-
wen (1919) heeft Johan Huizinga het beeld van een met dapperheidsbe-
toon bedacht staatsmanschap danig bevraagd: ‘Overal steekt de leugen 
door de gaten van het ridderlijke staatsiekleed. De werkelijkheid ver-
loochent voortdurend het ideaal.’ De ‘opgepoetste ellende’ en ‘schone 
overdrijving’ van het ridderideaal ‘met zijn nog half-religieuze inhoud 
kon slechts worden beleden door een tijd, die nog voor zeer sterke rea-
liteiten de ogen kon sluiten, die vatbaar was voor de volstrekte illusie.’68 

Het beeld dat we op die manier meekrijgen heeft Italo Calvino met 
een beschrijving van een niet-bestaande ridder die bestaat uit de wil om 
te bestaan en die daarmee zijn lege harnas bevolkt, als volgt verwoord: 
‘Het was een tijd dat de wil en de vastberadenheid om te bestaan, om 

66 RRF, pp. 84-85. 
67 Charles Taylor, Bronnen van het zelf, Rotterdam, Lemniscaat, 2011, p. 92. Eerder al, over die 

onttovering van de wereld, Max Horkheimer en Theodor W. Adorno, Dialectiek van de Verlichting: 
Filosofische fragmenten, hst. 1. 

68 Johan Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen: studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en 
vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden, Amsterdam, Atlas Contact, 2016, pp. 136-37, 141. 
Zoals in dit voorbeeld: ‘In het gevecht van Saint Richier laat Filips van Bourgondië wegens het 
gevaar zijn prachtige wapenuitrusting door een ander dragen, maar het heet, dat het is, om als een 
gewoon krijgsman zichzelf beter te beproeven.’
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een indruk achter te laten, om een stempel te drukken op alles wat er is, 
nog niet helemaal benut werd.’69 

Burke meende dat de feodaliteit een tijd was die zelfs ‘in onder-
geschiktheid de geest van verheven vrijheid levend hield.’ Een indica-
tie van wat hij daarmee bedoelt, en de perspectiefwissel die hij met de 
Revolutie ziet, heeft hij in een brief aan de in de inleiding aangehaalde 
Depont ontboezemd: ‘De vrijheid die ik liefheb is niet de eenzame, 
ongebonden, individuele, egoïstische vrijheid. Het is sociale vrijheid, 
een toestand waarin vrijheid wordt bezwaard door de gelijktijdigheid 
van de begrenzing.’70

Burgerschap is dan een combinatie van vrijheid en begrenzing, een 
‘manhaftige, zedelijk verantwoorde en aan regels gebonden vrijheid,’ 
die zich groter toont dan een niet bemiddelde en eenzijdig op indi-
viduele onafhankelijkheid toegespitste ongebondenheid. In Parijs was 
de toestand kennelijk volkomen uitzichtloos: ‘Is het omdat de vrijheid 
in abstracto tot de zegeningen van de mensheid gerekend mag worden 
dat ik een gek die ontsnapt is aan de beschuttende opsluiting en de 
heilzame duisternis van zijn cel, zou moeten feliciteren met zijn her-
wonnen genot van licht en vrijheid?’71 Of nog anders: ‘De overheid is 
een vinding van de menselijke wijsheid om in menselijke behoeften te 
voorzien.’72 Burgerschap is het centrum van een van zichzelf bewust 
geworden cultuur, en het doen en denken van Rousseau, bovenal het 
Discours sur l’inégalité, een verlaten van dat centrum. 

Maar dat is niet juist: als men Burkes Reflections en Rousseaus Con-
trat Social tegen het licht houdt, dan valt meteen op dat Burke het zon-
der opgave van redenen nagelaten heeft het meest in het oog springende 
deel van Rousseaus werk aan een geschikt onderzoek te onderwerpen.73 
Rousseau had reeds lang de gedachte uitgesproken dat de overgang van 
de natuurstaat (het tweede discours) naar de burgerstaat (het Contrat 
Social) in de burger een ‘opmerkelijke verandering teweegbrengt.’ Zij 
vervangt ‘instinct door rechtvaardigheid,’ en de nieuwe betrekkingen 

69 Italo Calvino, De ridder die niet bestond, Amsterdam, Atlas, 2009, p. 35. 
70 Reflections on the Revolution in France and Other Writings, Londen, Everyman’s Library, 2015, p. 950.
71 RRF, pp. 7-8. 
72 RRF, p. 65. 
73 Alfred Cobban, Edmund Burke and The Revolt against the Eigteenth Century, Londen, George Allen 

& Unwin, 1960, pp. 53-58. 
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maken ‘hem van een stom en bekrompen dier tot een denkend wezen 
en mens.’74

Het is niet onaannemelijk dat Burke zich daar wel bewust van was, 
maar dat hij er vooral op uit was om de revolutionairen naar de kroon 
te steken. Rousseau had immers ook geschreven over de onvervreemd-
baarheid en ondeelbaarheid van de nieuw verworven vrijheid die hij 
participatief dacht.

Echter, voor Burke geldt het individu als overgeleverd aan een 
onpersoonlijke macht: ‘Een van de eerste stappen op weg naar een 
burgerlijke samenleving, is dat niemand rechter in zijn eigen zaak mag 
zijn … In één beweging heeft elkeen zich beroofd van het eerste grond-
recht van de contractueel niet-gebonden mens, te weten het recht om 
zelf te oordelen en voor de eigen zaak op te komen. Hij doet afstand 
van elk recht om zijn eigen meester te zijn.’75

 Dat blijkt waar hij schrijft dat ‘alles dient open te staan, maar niet 
onverschillig voor alles en iedereen.’ De door Rousseau beoogde morele 
vrijheid verhaalt enkel over de abstracte wenselijkheid van handelende 
structuren, maar voor regeringswerk ‘zijn er geen andere voorwaarden 
dan deugd en wijsheid, echt of verondersteld.’ Immers, het is een ‘aan-
gelegenheid die zeer verfijnde en gecompliceerde vaardigheden vereist,’ 
zodat de ‘grote massa moet worden gedwarsboomd, hun wil beheerst 
en hun hartstochten tot onderwerping gebracht’ wat ‘alleen kan gebeu-
ren door een kracht buiten henzelf.’76

Het liberalisme zal in Burke niet zonder meer een medestander vin-
den. Emil Cioran sprak in Geschiedenis en utopie (1960) over zichzelf als 
een onhandelbare liberaal, en dit vat Burkes beginselverklaring samen, 
die in velerlei opzichten zowel modern als voormodern oogt. Modern, 
daar hij handelende structuren niet tot de essentie van de publieke 
ruimte rekent: duidelijk blijkt geen grote belangstelling om burgers 
te betrekken. Maar ook voormodern, daar hij via een onveranderlijk 
onderscheid tussen abstractie en vooroordeel het aanvaarden van inge-
kapselde structuren bevordert. Laatstgenoemde structuren beschouwt 
Burke als de ware inzet van de vrijheid en ‘spontaan’ wordt die verleden 
tijd nooit. Hoe dat precies zit, bekijken we in een volgende paragraaf. 

74 Du Contrat Social, iii.364-65. 
75 RRF, p. 65. 
76 RRF, pp. 54, 66. 
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8. Burke, filosoof van het ridderlijke 

Een indicatie van de redenen waarom Burke Rousseau de wacht aan-
zegt, vinden we door opnieuw aan te knopen bij de verleden tijd: ‘We 
zijn maar al te zeer geneigd dingen te bezien in de toestand waarin we 
ze aantreffen, zonder voldoende te letten op de oorzaken waardoor ze 
tot stand zijn gekomen en mogelijk in stand worden gehouden,’ schrijft 
Burke. Echter, ‘het staat als een paal boven water dat onze zeden en 
beschaving, en alle goede dingen die met zeden en beschaving samen-
hangen, in deze Europese wereld van ons eeuwenlang afhankelijk waren 
van twee principes. Zij waren inderdaad het resultaat van een combina-
tie van beide; ik bedoel de geest van de gentleman en de geest van de 
religie.’77

De achttiende eeuw is le grand siècle, een eeuw waarin er ‘dingen 
begonnen te gebeuren,’ waarin het geloof over de knie werd gelegd door 
de rede en de bestaande orde uit elkaar begon te vallen.78 Van die knie-
val is de religie nooit echt hersteld. De negentiende-eeuwse Maupassant 
schreef erover als ‘een soort manusje-van alles, een rotting als het mooi 
weer is, een parasol als de zon schijnt, een paraplu als het regent.’ In 
de eerste helft van de twintigste eeuw heeft Freud haar in De toekomst 
van een illusie (1927) aangewezen als iets dat de menselijke onmacht en 
hulpeloosheid met een sluier van onwetendheid toedekt.79 

Maar de religie is terug. Het Brusselse woelwater Luckas Vander 
Taelen illustreert haarfijn waarom zij de komende decennia opnieuw de 
inzet van politieke debatten wordt.80 

Dat was in Burkes tijd precies zo. Na terugkeer uit ballingschap81 
en voor publicatie van de Encyclopedie had Voltaire een eenmanscam-
pagne gevoerd tegen religieus dogmatisme en voor rationeel deïsme; hij 
was daardoor het boegbeeld van een materialistische verlichtingsfiloso-
fie geworden die in heel Europa opgeld deed. 

77 RRF, p. 86. Zie ook de bijdragen van Kinneging en Bart Jan Spruyt elders in deze uitgave. 
78 Hussey, Parijs: de verborgen geschiedenis, p. 193. 
79 Sigmund Freud, Beschouwingen over cultuur, Amsterdam, Boom, 1999, p. 252. Over Freud als cul-

tuurfilosoof, Peter Gay, Freud: Pionier van het moderne leven, Amsterdam, De Bezige Bij, 2005, 
pp. 594-665, en Philippe van Haute en Jens De Vleminck (reds.), Freud als filosoof: over seksualiteit, 
psychopathologie en cultuur, Kalmthout, Pelckmans, 2013. 

80 Luckas Vander Taelen, De grote verwarring: hoe moeten we reageren op het islamitisch fundamenta-
lisme?, Antwerpen, Houtekiet, 2016. 

81 Daarover Voltaire, Fransman in Londen: brieven uit Engeland, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2004. 
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Ook Burke had zich verzet tegen onverdraagzaamheid en sektarisch 
geweld, door de katholieke zaak in Ierland te behartigen.82 Maar anders 
dan Voltaire ziet Burke wel een handelende plaats voor de Kerk in de 
staat weggelegd. Het standpunt dat hij innam was merkwaardig instru-
menteel van aard: in de loop der eeuwen mag ‘de opgehoopte dwaas-
heid van de menselijke geest de religie hebben ingekapseld onder een 
roest van bijgeloof, toch zullen negenennegentig van de honderd men-
sen in Engeland er de voorkeur aan geven boven ongeloof.’83 

De rede in het ‘kerkvooroordeel’ en het feit dat de Kerk voortkomt 
uit een traditie die de mens beaamt, suggereert dat religiositeit een 
absurd bijgeloof is, maar desalniettemin ten sociale nutte kan ingescha-
keld worden.84 Op drie gronden. 

Ten eerste is de Kerk nodig om ervoor te zorgen dat het individu 
zich niet vergaloppeert. Burke loodst in dit verband Cicero in zijn 
betoog binnen: ‘Laat de burgers vooreerst hiervan overtuigd zijn dat 
de goden meesters en bestuurders zijn van alles; dat zij erop toezien 
wat voor iemand eenieder is, wat hij doet en waar hij zich schuldig aan 
maakt; geesten die van deze zaken doordrongen zijn, zullen zich beslist 
niet afkeren van het nuttige en het juiste.’85 

Ten tweede waakt de Kerk erover dat men collectief besluit op basis 
van gezond oordeel en met gebruikmaking van zelfbeheersing. Men 
bekleedt dan immers een ‘vertrouwenspositie’ en moet er ‘in diep ont-
zag van overtuigd zijn dat men van dat gedrag rekenschap moet geven 
aan de ene grote meester, maker en grondlegger van de samenleving.’86 

Ten derde levert de Kerk een aanwijsbare en zinvolle bijdrage tot 
het voortbestaan van de sociale orde, vermijdt dat ‘een raar, pernicieus 
en vernederend bijgeloof de plaats ervan zou innemen.’ Wie de Kerk en 
dus de staat gestand doet, zal haar niet ‘zonder gepaste omzichtigheid 
benaderen om de gebreken of misvormingen aan onderzoek te onder-
werpen.’ De Kerk creëert zo ‘een wijze vooringenomenheid’ tegen de 

82 Daarover Frederick A. Dreyer, Burke’s Politics: A Study in Whig Orthodoxy, Waterloo, Wilfrid Laurier 
University Press, 1979, pp. 6-23. 

83 RRF, p. 99. 
84 Adam A. Sandel, Ruimte voor vooroordelen: pleidooi voor betrokken denken, Utrecht, Ten Have, 2015, 

pp. 85-89. 
85 Over Burke en res publica, zie Thomas Chaimowicz, Antiquity as the Source of Modernity: Free-

dom and Balance in the Thought of Montesquieu and Burke, New Brunswick, Transaction, 2008, 
pp. 79-101. 

86 RRF, pp. 101-02. 
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‘kwalijke gevolgen van onstandvastigheid en grilligheid die tienduizend 
maal erger zijn dan die van koppigheid of het blindste vooroordeel.’87

Toch is de door onverdroten verlichtingsfilosofen voorgestane secu-
larisering niet dat wat Burke met Reflections in hoofdzaak heeft beoogd; 
echt donker wordt het wanneer hij spreekt over de ridderlijkheid.88 

Tot de revoluties in Frankrijk moet namelijk ‘ook een beduidende 
revolutie in opvattingen over beleefdheid worden gerekend,’ een bru-
taal esthetisch aanvoelen dat de ridderlijkheid teniet doet, een stelsel 
dat als geheel van gevoelens en opvattingen, van taken en verantwoor-
delijkheden, zijn oorsprong vond in de oude ridderstand. Het is dit 
voorredelijke stelsel dat Burke aanwijst als dat ‘wat aan het moderne 
Europa zijn karakter gegeven heeft,’ want ‘zonder het onderscheid tus-
sen de standen in de war te sturen heeft het een edele gelijkheid voort-
gebracht en deze naar onderen doorgegeven aan alle geledingen van de 
samenleving.’89 

De verlichtingsfilosofen schilderden de feodaliteit graag af als een 
tijd die vooral irrationaliteit oogstte. Maar Burke ziet dat anders: hij 
spreekt in dit verband over ‘respectvolle liefdeblijken’, een ‘trotse onder-
werping’, ‘verheven vrijheid’ en ‘gezworen trouw’. Dat alles maakte van 
de macht een ‘bedaarde metgezel’ en verplichtte de machthebbers ‘in 
het zachte gareel van het maatschappelijke aanzien te lopen,’ waardoor 
de wetten ‘door goede manieren werden getemperd.’90 

Tegen deze achtergrond is het instructief de grootse betekenis van 
de slaapkamerscène in de nacht van 6 oktober als eerste aanzet en locus 
classicus van Reflections aan te wijzen.91 

Het verlangen om ongelijkheidsstructuren en trotse afhankelijkheid, 
die ongelijkheid gelijk maakt, te keren dreigt zo op het tegendeel uit te 
lopen van wat zij beoogt. Dat tegendeel van feodale afhankelijkheid, 
die zoet, vrijelijk, beminnelijk en ontwapenend is (aldus Burke), impli-
ceert niet autonomie, zoals Rousseau het had voorgedragen, maar reële 
en onverlaten afhankelijkheid.92

87 RRF, p. 105. 
88 Over ridderlijkheid, revolutie en Rousseau, men leze ook Nietzsche, The Will to Power, Londen, 

Penguin, 2017, §94. 
89 RRF, pp. 84, 88. 
90 RRF, p. 84. 
91 Frans De Bruyn, ‘Edmund Burke the Political Quixote: Romance, Chivalry, and the Political Imag-

ination,’ Eighteenth-Century Fiction 2004, afl. 4, pp. 695-733. 
92 Richard Bourke, Empire & Revolution: The Political Life of Edmund Burke, Princeton, Princeton 

University Press, 2015, pp. 700-08. 
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9. Beren zijn geen filosofen

Dat betekent niet dat we Burke voetstoots moeten geloven. Wat in het 
verleden misschien niet voldoende is opgemerkt, is de voor de hand lig-
gende misvatting dat Rousseaus werk inzichtelijk kan gemaakt worden 
door hem in het vertrouwde beeld van philosophe te wringen. 

Het bekende verhaal over ‘de marktvrouwen die de vechtenden 
scheiden en die de achtenswaardige mensen ervan weerhouden elkaar 
om te brengen’ terwijl de filosoof ‘op afstand blijft en alleen maar zijn 
oren hoeft dicht te stoppen en voor zichzelf een redenering op te zet-
ten,’93 komt tegemoet aan Burkes opvattingen over de moraliteit van 
het vooroordeel.94 De doorn in het oog van de beschaving is de rede, 
want die resulteert in eigenliefde.95

En toch, maar al te graag herinnerde Burke aan de vele gezichten 
van Jean-Jacques,96 en aan de paradoxale aard van Rousseaus schrijven 
en voornaamste aanvoelen over de wenselijkheid van sociale structuren. 

In Confessions en Rêveries had Rousseau geschreven dat de vox populi 
primeert over de vox Dei en zo de ontwrichting en verwarring aange-
leverd ten overstaan van de normen die de betrekkingen tussen men-
sen onderling zouden kunnen regelen. Maar Rousseau wees het athe-
isme van zijn onbekommerde Parijse vrienden vrolijk van de hand. De 
omgang met de encyclopedisten had zijn geloof naar eigen zeggen ver-
sterkt in de plaats van verzwakt, en met het Discours sur l’inégalité had 
hij zich vastgeklonken ‘aan wat in de godsdienst wezenlijk is’ en haar 
‘losgemaakt van de woordenkraam waaronder de mensen die gods-
dienst hebben bedolven.’97 

93 In een noot bij Confessions, i.389 lijkt Rousseau zich van de zwaarmoedige toon van deze passus te 
willen distantiëren. Hij schrijft haar daar toe aan de sombere stemming waarin Diderot tijdens zijn 
gevangenschap scheen te verkeren.

94 Wat de staat betreft, beschouwt Rousseau het vooroordeel uitgesproken negatief, bijvoorbeeld in 
Corse, iii.902. ‘Les Corses n’ont pas pris encore les vices des autres nations mais ils ont déja pris leurs 
préjugés; ce sont ces préjugés qu’il faut combattre et détruire pour former un bon établissement.’

95 Discours sur l’inégalité, iii.156. ‘De rede is het die de mens zich over zichzelf doet terugbuigen, die 
hem zich doet afwenden van al hetgeen hem hindert of verdriet doet. De wijsbegeerte is het die 
hem afzondert; die hem, als hij iemand ziet lijden, tot zichzelf doet zeggen: ‘Ga voor mijn part te 
gronde, ik ben in veiligheid.’’ Wat later spreekt hij over de noodlottige verlichting van de burgermens 
(iii.170). 

96 Daarover Paul De Hert en Maarten Colette, ‘De vele gezichten van Jean-Jacques Rousseau,’ in Paul 
De Hert (red.), Rousseau: de wandelende paradox, Antwerpen, Pelckmans, 2013, pp. 7-17. 

97 Confessions, i.392. 
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‘Nee, ik heb te veel geleden in dit leven om niet te verwachten dat er 
een ander is,’ schreef hij op 18 augustus 1756 aan Voltaire. ‘Alle subtili-
teiten van de metafysica doen mij geen seconde twijfelen aan de onster-
felijkheid van de ziel. Dat voel ik, dat geloof ik, dat wil ik, dat hoop ik 
en dat zal ik tot mijn laatste ademtocht verdedigen.’98

Juist: vijf keer een speelse ik.99 Rousseaus autobiografie is een ‘ego-
document’ genoemd.100 Rousseau had naar eigen zeggen ‘de morele 
richtlijnen van zijn geweten gevolgd eerder dan de abstracte begrippen 
van waarheid en onwaarheid’ en ‘heel wat verhalen verzonnen’ maar 
‘zelden gelogen’,101 en zijn ‘bekentenissen’ pretendeerden ‘iets te onder-
nemen dat nooit eerder is gedaan en dat, als het eenmaal uitgevoerd is, 
niet zal worden nagevolgd.’102 

In A Letter to a Member of the National Assembly (1791) heeft Burke 
er alles aan gedaan om zijn oprechte bezorgdheid daarover toeganke-
lijk te maken. Die ‘brief ’ blijft vooral in het geheugen hangen als een 
reflectie op het vooroordeel en op het maatgevende karakter van het 
verleden. Maar het denkende subject had de nieuw samengestelde con-
stituante precies tot kroonjuweel van haar eigen inzet gemaakt zonder 
‘acht te slaan op wat ze van hun voorouders hebben ontvangen of aan 
het nageslacht verschuldigd zijn’ en door het ervaren leed ‘luchthartig 
en zonder scrupules’ teniet te willen doen.103 

Burke wijst op het doorslaggevende elan van Rousseau, ‘een schrij-
ver met een dubbelzinnige moraal’104 die ijdelheid het aanknopingspunt 
van een generatie enthousiastelingen had gemaakt.105 Burke mopperde 

98 De brief wordt geciteerd in Philipp Blom, Het verdorven genootschap, Amsterdam, De Bezige Bij, 
2015, p. 176.

99 Over die ‘ik’ in Rousseaus werk, Christopher Kelly, Rousseau’s Exemplary Life: The Confessions as 
Political Philosophy, Ithaca, Cornell University Press, 1987. 

100 Met name in het voorwoord bij de Nederlandstalige uitgave.
101 Rêveries, i.1038. 
102 Confessions, i.5. 
103 RRF, p. 104. 
104 Letter to a Member of the National Assembly, p. 297. (Vol. IV van Works.) 
105 Rousseau is voor Burke de filosoof van de ijdelheid (vanity). Had Burke Emile gelezen, dan had hij 

kunnen weten dat het civilisatieproces van Emile geheel en al in het teken staat van het omkeren 
van die ijdelheid ten faveure van deugdelijk burgerschap. De overbekende saga van de goochelaar 
en de eend laat niets aan de verbeelding over, zie Emile, iv.437. In het Discours sur l’inégalité wordt 
ijdelheid gedemoniseerd. Over amour propre en amour de soi, men leze Discours sur l’inégalité, iii.219. 
Amour propre is de oorzaak van alle kwaad. Parijse vrouwen zijn koket, en om die reden onbekoor-
lijk. Zie Lettre à d’Alembert, v.43-52. Ook, Narcisse ou l’amant de lui-même, ii.959-74. We sluiten 
niet uit dat Burke zich naar hartelust heeft laten meeslepen door de belangstelling die Rousseaus 
persoon in de jaren 1758-78 in Parijs oogstte en waarvan het relaas is opgetekend in het spitante en 
vuistdikke Les contre-confessions: Histoire de Madame de Montbrillant. Het kroonjuweel van de saga 
was het gekibbel tussen Rousseau en Hume. 
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dat algemene onverschilligheid had kunnen gelden mocht Rousseau 
onbekommerd geschreven hebben over, bijvoorbeeld, de meetkunde.106 
Maar heel anders is het gesteld met bekommernissen die door velen 
worden gedeeld: ‘Rousseau is een moralist, of hij is niets.’ 

‘Iedereen weet,’ schreef Burke, ‘dat er discussie wordt gevoerd over 
wie het meeste overeenkomst met Rousseau vertoont. In werkelijkheid 
lijken ze allemaal op hem.’ Zij verkozen met name ondeugd boven 
waarlijk plichtsdenken en verantwoordelijkheidszin (aldus Burke), en 
spanden zich in om nederigheid, ‘de kiem van de christelijke moraal,’ 
om te keren in het voordeel van het vluchtige en het voorbijgaande. 
Burke twijfelde er niet aan dat Rousseau die spectaculaire ommekeer 
had voorvoeld: ‘Hij smelt met tederheid voor de meest afstandelijke 
betrekkingen en zonder boe of ba stuurt hij zijn kinderen naar het von-
delingentehuis. De beer heeft lief, likt en verzorgt zijn kleintjes; maar 
beren zijn geen filosofen. Duizenden bewonderen onze sentimentele 
schrijver, de liefhebbende vader is nauwelijks gekend in zijn paro-
chie.’107

Rousseau had geen uitstaans met de alledaagse bekommernissen van 
de Parijzenaar, die door Burke zo excentriek werd bevonden, en in Bur-
kes Letter gaat Rousseau steeds minder op Rousseau lijken en steeds 
meer op de ‘luid joelende’ kring rond de baron, de ‘cotterie Holbachi-
que’, die Rousseau bij voorkeur veronachtzaamde. 

Rousseau is vaak gelezen als een filosoof in deze zin, maar in dit 
verband bieden de Confessions een frisse kijk op een onvermijdelijk 
schisma: ‘Het leven te midden van verwaande lieden in Parijs kwam zo 
weinig met mijn smaak overeen, de intriges van schrijvers, hun schan-
delijke twisten, het gebrek aan goede trouw in hun boeken en hun 
aanmatigende manieren in gezelschap vond ik zo onaangenaam en zo 
onsympathiek, ik vond zo weinig zachtmoedigheid, openheid en ver-
trouwelijkheid in de omgang, zelfs bij mijn vrienden, dat ik, vol afkeer 
van dit rumoerige leven, vurig begon te verlangen naar een verblijf op 

106 De woordkeus is zeer onfortuinlijk. Bacon, de patroonheilige van de experimentele filosofie, had 
de voorwaarden voor wetenschapsbeoefening aan het begin van de zeventiende eeuw omgegooid. 
Hobbes pretendeerde precies zulke ‘geometrische’ precisie op het vlak van staat en recht. Men leze 
Quentin Skinner, Hobbes and Republican Liberty, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 
hst. 2. Over ‘perfectibilité’ bij Rousseau, Lee MacLean, The Free Animal: Rousseau on Free Will and 
Human Nature, Toronto, University of Toronto Press, 2013, hst. 1. Het wordt allemaal nog kwali-
jker wanneer men bedenkt dat de standenvertegenwoordiging naderhand met chirurgische precisie 
verbroken werd door de Grondwet van 1791. 

107 Letter to a Member of the National Assembly, pp. 297-99. 
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het land en omdat ik begreep dat mijn beroep me niet toestond daar te 
gaan wonen, haastte ik me ten minste de uren die ik vrij had daar door 
te brengen.’108

10. Conclusie

Rousseau had een hekel aan zijn Parijse vrienden en zij aan hem.109 
Burke verstond zich evenmin met de filosofen. Dus hielden Burke en 
Rousseau van elkaar? Niet helemaal, zo blijkt. 

In dit hoofdstuk hebben we het stereotiepe beeld van Rousseau als 
metafysicus naar beneden bijgesteld. Elders is erop gewezen dat mocht 
Burke Rousseau en met name La Nouvelle Héloïse, beter gelezen heb-
ben, hij erin een liefhebber van zijn eigen wereldbeeld zou kunnen heb-
ben herkend.110 Het is een ironische aberratie van de geschiedenis dat 
precies dat laatste werk Burkes steen des aanstoots zou blijken in A Let-
ter to a Member of the National Assembly. 

Burke is karig met verwijzingen naar Rousseau in Reflections. Dat is 
niet geheel toevallig: we zagen dat Rousseau vele malen meer concessies 
deed aan Burkes denken dan de laatste bereid was om toe te geven: er is 
een grootse aandacht voor het maatgevende karakter van de geschied-
boeken (met name in het Discours sur l’inégalité) en aristocratische cor-
recties (met name in Du Contrat Social) moeten te veel betrokkenheid 
bemoeilijken.

108 Confessions, i.389-90.
109 Over Rousseau als het Trojaanse paard binnen de Verlichting, Mark Hulliung, The Autocritique of 

Enlightenment: Rousseau and the Philosophes, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1994. 
Over de vijf lacunes die Rousseau de kliek rond baron d’Holbach in het Discours sur les sciences et les 
arts toedicht en die Burke zouden kunnen hebben bekoord, men leze Leo Strauss, Droit naturel et 
histoire, Parijs, Plon, 1969, pp. 265-68. Die lacunes zijn: 1. onvoldoende aandacht voor de criteria 
en tendensen waaraan deze of gene samenleving zijn geheel eigen structuur ontleent; 2. en dus voor 
het feit dat het samenleven een met veel moeite en mits grootse concessies verworven verwezenli-
jking is; 3. waarin het buitenwereldse maatschappelijk zinvol is en dus bij voorkeur niet publiekelijk 
wordt bevraagd; 4. en waarin hetzelfde geldt voor de voorschriften (versus de regels van het eigen 
geweten); 5. en voor de gelijkheid die met het contract wordt beoogd (versus de cultivering van 
talent en dus natuurlijke ongelijkheid). Dat alles draait bij Rousseau rond het idee van vertu, virtue 
bij Burke. Over het Discours sur les sciences et les arts als antithese van alles waar de Verlichting sedert 
Machiavelli en Hobbes voor stond, in het bijzonder de antithese vooroordeel/absolutisme, men 
leze Leo Strauss, ‘L’intention de Rousseau,’ in Gérard Genette en Tzvetan Todorov (reds.), Pensée de 
Rousseau, Parijs, Seuil, 1984, pp. 67-94. Over filosofen en de staat ook Pologne, iii.1003. 

110 Maurice Cranston, The Romantic Movement, Oxford, Blackwell, 1995, pp. 48-52. Over Rousseau en 
sensibilité, Ernst Cassirer, Le problème Jean-Jacques Rousseau, Parijs, Hachette, 1987, pp. 65-85. 
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Nu is het op zich niet zo bijster erg of opzienbarend dat een politicus 
die ook enkele fraaie boeken schreef, een briljant filosoof niet, nauwe-
lijks of slecht gelezen heeft. Bijzonder kwalijk wordt dat pas, wanneer 
de aan Rousseau gegeven draai ook de slordigheid van latere generaties 
gaat domineren.111 

Wat had Burke kunnen weten indien hij Rousseau had gelezen?
Ten eerste is onafhankelijkheid (de vrijheid van de natuurstaat) 

voor Rousseau een objectief, maar geen eerste objectief: de burgerstaat 
betrekt de ‘morele’ vrijheid, een stelsel van wetten waarin de vrijheid 
van de een met de vrijheid van de ander moet kunnen bestaan (libera-
lisme),112 maar niet enkel dat: een op afzondering toegespitste vrijheid 
is een doodzonde. Wie niet bij de publieke zaak betrokken wenst te 
worden (republicanisme), blijkt geen burger en evenmin een mens te 
zijn. 

Ten tweede dat een te zeer op de participatieve kwaliteit van het 
volk gerichte interpretatie van Du Contrat Social uitmondt in een baga-
telliserende boodschap, terwijl Rousseau in werkelijkheid concurre-
rende, aristocratische reflexen gestand doet: mensen houden van wat 
fraai oogt, vergissen zich daarin deerlijk, en daarom is een leidsman in 
de staat nodig. Dat is de alwetende wetgever, die past bij zijn opvatting 
van zichzelf als degene die Polen en Corsica een grondwet gaat schen-
ken.113 

Ten derde deed Rousseau aanzienlijke concessies aan het verleden. 
Hij wil een republiek waarvan de ouderdom ‘zich zou verliezen in het 
duister der tijden,’ en het is de hoge leeftijd van de wetten die een abso-
lute aanspraak op de macht tot een onbetrouwbare binnenlandpolitiek 
maakt. 

111 Een greep uit de minder fraaie interpretaties van Rousseau: Jacob L. Talmon, The Origins of Tota-
litarian Democracy (1952), Jan Marejko, Jean-Jacques Rousseau et la dérive totalitaire (1984), Isaiah 
Berlin, Freedom and its Betrayal: Six Enemies of Human Liberty (2003), en meer in het algemeen de 
recent aan de oppervlakte getreden neo-romeinse school met denkers als Quentin Skinner en Philip 
Pettit. 

112 Liberalen jammeren vaak dat Rousseau met de volonté générale aan de legitimiteit van individuele 
rechten en vrijheden knabbelt. Dat is onjuist, zie Du Contrat Social, iii.354: ‘Als men uit dwang 
moet gehoorzamen, hoeft men niet uit plicht te gehoorzamen, en als men niet meer gedwongen 
wordt te gehoorzamen, is men er niet langer toe verplicht. Men ziet dus dat dit woord ‘recht’ niets 
toevoegt aan macht; het betekent in dit verband volstrekt niets.’ Overigens, Hobbes – die hier vol-
gens Rousseau ‘onverklaarbare wartaal’ neerzet – wordt dan weer wel binnengehaald als held van het 
liberalisme. Begrijpe wie kan.

113 Ook de civiele religie past geheel in dat plaatje, zie Du Contrat Social, iii.460-69.
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Er is nog een laatste lering die we uit Rousseau en Burke kunnen 
trekken: we zijn kern zonder schaal, bevangen door de vrieskou van 
de vrijheid.114 ‘Kalm, in bemoste Eenzaamheid / Slaan zij het hout tot 
dunne schilfers / Waarop eerdaags de stad / Namaakhemels schildert.’115 
Burke voelde zich het meest thuis op zijn verdwaalde akker in Beacons-
field, Rousseau in de Alpen. In een grootstad als Parijs staat alles op de 
tocht en loopt men vaak verloren.

114 Peter Sloterdijk, Sferen, Amsterdam, Uitgeverij Boom, 2003, pp. 20-21. 
115 Rimbaud in ‘Alchimie du verbe’ uit Une saison en enfer uit 1873. Nederlandstalige uitgave: Amster-

dam, L.J. Veen, 2006. 
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