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HOOFDSTUK 6 ROUSSEAU 

/. Geluk als gevoel van het bestaan 

"We moeten gelukkig zijn, beste Émile," zegt de opvoeder tegen de pupil in 
Rousseau's grote pedagogische werk, "dat is het doel van elk voelend schepsel; het is 
het eerste verlangen dat de natuur ons heeft ingeprent, en het enige dat ons nooit 
verlaat. Maar waar is het geluk? Wie weet het? Iedereen zoekt het en niemand vindt 
het. Men verbruikt het leven met geluk na te streven en men sterft zonder het te 
hebben bereikt" {Em V p.580, vgl. Ill p.229). Na deze aan Epicurus herinnerende1 

constatering geeft Rousseau de leefregel waar mensen volgens hem het meest 
behoefte aan hebben, maar die ze het moeilijkst kunnen navolgen: het is wijs om 
niets te ondernemen, zolang we niet weten wat we moeten ondernemen. Wie het 
geluk zoekt zonder te weten waar het is maakt een grote kans het juist te 
ontvluchten, loopt evenveel risico's als er wegen zijn om te verdwalen. Maar lang 
niet iedereen is in staat om niets te ondernemen: "In de onrust waarin het vurig 
streven naar welzijn ons gevangen houdt, houden we onszelf liever voor de gek door 
het na te streven dan dat we niets doen om het te zoeken; en, als we eenmaal de plek 
hebben verlaten waar wij in staat zijn het te kennen, kunnen we er niet meer naar 
terugkeren" {Em V p.580-1). 

Bezint eer ge begint - dat is de les die Rousseau zijn lezers voorhoudt. Geluk is niet 
iets wat nog moet worden bewerkstelligd, maar wat altijd al klaar ligt, althans voor 
wie daar ontvankelijk voor is. Juist door het streven naar geluk wordt het 
onmogelijk nog gelukkig te zijn. "Door ons af te beulen om ons geluk te 
vermeerderen veranderen wij het in ellende. Iedereen die alleen maar zou willen 
leven, zou gelukkig leven" {Em II p.95). Het bestaan is op zichzelf al voldoende om 
een mens gelukkig te maken, en dit geluk gaat verloren zodra men naar méér 
verlangt. "Het geluk is er, je hoeft alleen maar je hand uit te steken om het te grijpen, 
omdat het het geluk van het bestaan is", zo verwoordt Pierre Burgelin in zijn studie 
La philosophie de l'existence de J.-J. Rousseau de essentie van Rousseau's 
geluksmoraal (p.123). 

Geluk lijkt zo samen te vallen met het simpele welzijn, bien-être, waarnaar alle 
mensen een "aangeboren verlangen" hebben {Em III p.214); het verlangen naar 
welzijn is zelfs de "enige drijfveer van menselijke handelingen" {DIp.96, vgl. Em IV 
p.276). Reflectie is hier nog niet in het spel. Welzijn is een gewaarwording op het 
onmiddellijke niveau van het gevoels- en waarnemingsvermogen {sensibilité), dat 
voorafgaat aan het begripsmatige denken: "Voor ons geldt: bestaan is voelen," 
schrijft Rousseau, "ons gevoelsvermogen gaat ontegenzeglijk vooraf aan ons 
verstand, en we hebben eerder gevoelens gekregen dan ideeën. Wat de oorzaak van 
ons bestaan ook moge zijn, zij heeft voorzien in ons behoud door ons gevoelens te 
geven die passen bij onze natuur; en men kan toch niet ontkennen dat deze althans 
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zijn aangeboren. Die gevoelens zijn, wat het individu aangaat, de zelfliefde (amour 
de soi), de vrees voor pijn, de afschuw van de dood, het verlangen naar welzijn" 
(Em IV p.377-378). Hier vertolkt hij de mening van John Locke, de in de Verlichting 
zo invloedrijke filosoof, die het streven naar genot en het mijden van pijn als 
aangeboren neigingen beschouwde, en deze niet in strijd achtte met zijn regel dat er 
geen aangeboren ideeën zijn. 

Het verlangen naar welzijn is aangeboren, omdat het direct is betrokken op de 
eerste drijfveer van alle sterfelijke wezens, de zelfliefde of de drang tot zelfbehoud. 
Voor Rousseau valt dit welzijn weliswaar samen met het ware geluk, maar hij beseft 
dat deze term dan ruimer wordt genomen dan doorgaans gebeurt. In die beperkte 
zin is geluk een verlangen van de rede, en kan het daarom niet onmiddellijk zijn. 
Het onderscheid komt tot uiting in het volgende citaat: "De natuurlijke toestand van 
een sterfelijk, aan lijdingen onderhevig (passible) wezen zoals de mens, is behagen te 
scheppen in het gevoel van zijn bestaan, met plezier datgene te voelen wat gericht is 
op het behoud van dat bestaan, en met pijn datgene wat gericht is op de vernietiging 
ervan; in die natuurlijke en simpele toestand moet de bron van onze passies worden 
gezocht.3 Men denkt dat de eerste passie bestaat in het verlangen gelukkig te zijn, 
maar dat is een vergissing. Het idee van geluk is zeer complex . Geluk is een 
permanente toestand en de behoefte eraan hangt af van de mate van onze kennis, 
terwijl onze passies ontstaan uit een actueel gevoel, onafhankelijk van onze rede; de 
ontwikkeling ervan geschiedt met behulp van de rede, maar het verlangen bestaat al 
daarvóór [...]".5 Geluk is dan niet louter een gevoel maar een 'idee', samengesteld 
door de rede. Het verlangen ernaar, als naar een permanente toestand van genot, is 
niet los te zien van de duurzaamheid van het eigen bestaan, zoals Rousseau het 
duidelijk maakt in Émile. "Het geheugen breidt het gevoel van identiteit uit over alle 
momenten van zijn bestaan [d.w.z. van het individu, H.D.]; hij wordt waarlijk één, 
dezelfde, en bijgevolg is hij reeds in staat tot geluk of ellende" (Em II p.91). De 
ervaring van geluk (of ongeluk) wordt pas mogelijk voor wie zijn eigen leven, of een 
deel ervan, als een samenhangend geheel kan overzien; dat geldt dus ook voor het 
bewuste streven naar geluk, als permanente toestand. Dieren streven in die zin niet 
naar geluk, omdat ze geacht worden in een eeuwig heden te leven, en hun leven dus 
niet als duurzaam kunnen ervaren. 

De rol van het tijdsbewustzijn, dat naar continuïteit doet verlangen, wordt door 
Rousseau niet ondergraven. Hij onderschrijft de bij alle vorige filosofen gehuldigde, 
door Hobbes beknopt verwoorde opvatting van geluk als 'voortdurend genot', een 
definitie die later ook door filosofen als Leibniz en Holbach werd herhaald.6 Ook 
'het gevoel van het bestaan' kan voor de mens zo'n permanente toestand opleveren -
het is volgens Rousseau zelfs de enige mogelijkheid daartoe. Het is de idealiserende 
verbeeldingskracht die de mens van zijn geluk verwijderd houdt. Wie zich een 
voorstelling gaat maken van wat 'geluk' zou kunnen inhouden is eigenlijk al niet 
meer tot geluk in staat, omdat geluk juist iets is waarover men niet hoeft na te 
denken. Nadenken over geluk is kenmerkend voor een toestand van onzekerheid, 
waarin het natuurlijke, pre-reflexieve besef van wat geluk inhoudt verloren is 
gegaan. Zo ontstaat de misvatting dat geluk bestaat in de bevrediging van een 
verlangen naar iets dat men nog niet heeft, in een verbeelde toestand die nog moet 
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worden gerealiseerd, terwijl het alleen kan worden gevonden in wat men altijd al 
bezit, het eigen bestaan. Deze misvatting leidt daarom tot een aaneenschakeling van 
verlangens, die geen van alle brengen wat ervan verwacht werd. "Het doel van het 
mensenleven is het geluk van de mens," schrijft hij in een brief aan Sophie, zijn 
geliefde, "maar wie weet hoe men het bereikt? Zonder beginsel, zonder zekere 
grondslag snellen wij van verlangen naar verlangen, en de verlangens waarvan het 
ons lukt ze te bevredigen laten ons even ver verwijderd van het geluk als tevoren, 
toen we nog niets hadden verkregen".7 

Rousseau ziet het als een taak dit beginsel, deze zekere grondslag te ontdekken, 
niet als iets nieuws, maar als een oude wijsheid die verloren is geraakt. Geen andere 
filosoof plaatst zijn gelukstheorie zo duidelijk in een historisch en geografisch) 
kader. Rousseau's wijsgerige antropologie staat altijd al in het teken van een 
fundamentele kritiek op de westerse samenleving, waarvan alle kwalen en ellende 
zijn terug te voeren op een collectieve 'geluksvergetelheid'. De westerse mens heeft 
zich allerlei waanideeën over geluk in het hoofd gehaald en verspilt zijn leven met 
de bij voorbaat vergeefse pogingen die ideeën te verwerkelijken. Rousseau breekt alle 
gangbare ideeën over geluk af, om zodoende weer het zicht vrij te maken op een 
geluk dat zich aan alle redenering onttrekt, omdat het onmiddellijk evident is. 

2. Geluk als evenwicht tussen verlangen en vermogen 

Wat moeten we ons nu voorstellen bij het geluk van het bestaan? Een passage uit 
het tweede boek van Emile kan verheldering brengen. Rousseau begint met een 
analyse die hem tot wegbereider van Schopenhauers pessimisme lijkt te maken: "De 
gelukkigste is hij die de minste pijnen lijdt; de ellendigste is hij die minste genoegens 
beleeft. Altijd meer smarten dan genietingen: dat is het kenmerk dat we allen 
gemeen hebben. Het geluk van de mens hier op aarde is dus alleen maar een 
negatieve toestand; men moet het afmeten aan de minste hoeveelheid leed dat hij 
ondergaat. Geen enkel gevoel van pijn is te scheiden van het verlangen zich ervan te 
bevrijden; geen enkel idee van genot is te scheiden van het verlangen het te genieten; 
elk verlangen vooronderstelt gemis, en al het gemis dat men voelt is onaangenaam" 
C£/nIIp.93). 

Deze analyse herinnert aan antieke filosofen als Plato, Aristoteles, Epicurus maar 
vooral ook aan Locke's invloedrijke theorie van de uneasiness, volgens welke het bij 
de bevrediging van een verlangen steeds in de eerste plaats gaat om het herstel van 
de toestand van tevredenheid of ease, waarin pijn en verlangen afwezig zijn.8 Pijn, 
zo weet Rousseau evengoed als zijn voorgangers, is noodzakelijk om het levend 
wezen aan te sporen zijn natuurlijke drang te bevredigen. "Is het niet voor ons 
zelfbehoud dat de natuur ons onze behoeften doet voelen?" schrijft hij elders in 
Emile. "Is de lichamelijke pijn niet een teken dat de machine ontregeld raakt, en een 
waarschuwing daar iets aan te doen?" {Em rv p.366). Deze pijn is een noodzakelijk 
kwaad, en het genot dat gepaard gaat met de bevrediging van natuurlijke verlangens 
weegt daar tegenop. Dat er altijd meer pijnen dan genietingen zijn is veeleer een 
onnatuurlijke toestand. Het is pas door "het misbruik van onze vermogens" dat we 
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ongelukkig worden, dus "onze smarten, onze zorgen, onze moeiten hebben we van 
onszelf' (ib.). 

Hoe dat gebeurt lezen we in het vervolg van de passage uit het tweede boek. 
Rousseau geeft zijn betoog daar een onverwachte draai: "Dus ligt onze ellende in de 
wanverhouding tussen onze verlangens en onze vermogens. Een voelend wezen 
waarvan de vermogens gelijk zouden zijn aan de verlangens zou een absoluut 
gelukkig wezen zijn" {Em II p.93). Kan hier dan toch een positieve bepaling van 
geluk worden gegeven? Dat niet, want Rousseau doelt slechts op een toestand 
waarin verlangen en het vermogen tot de bevrediging daarvan volmaakt in 
evenwicht zijn; dan zal er geen verlangen ontstaan dat niet kan worden bevredigd, 
en het zijn juist de onbevredigbare verlangens die de overmaat aan pijn opleveren. 
Dat "absoluut gelukkige wezen" is dus een wezen dat geen onnodige pijn lijdt, 
omdat het geen verlangens koestert waarvan de bevrediging zijn vermogens te boven 
gaat. Rousseau denkt hier niet aan God maar aan de dieren. Alle dieren, schrijft hij, 
hebben precies de vermogens die nodig zijn voor hun levensbehoud {Em II p.95). 
Daarom geldt: hoe dichter de mens bij zijn natuurlijke toestand is gebleven, des te 
kleiner is het verschil tussen zijn vermogens en zijn verlangens, en des te minder "is 
hij verwijderd van het gelukkig-zijn. Hij is nooit minder ellendig dan wanneer hij 
van alles verstoken lijkt te zijn; want de ellende bestaat niet in het gebrek aan 
dingen, maar in de behoefte die zich daaraan doet voelen" {Em II p.94). Rousseau 
doet deze oude wijsheid herleven, die al door Democritus onder woorden was 
gebracht.9 

Rousseau wijst de verbeeldingskracht {imaginatiori) aan als oorzaak van de 
discrepantie tussen verlangen en vermogen. De verbeeldingskracht, het meest 
actieve vermogen van allemaal, is op zichzelf een natuurlijk vermogen, waarzonder 
de mens nooit zou kunnen breken met de instinctmatige behoeftigheid van het dier, 
maar zij bergt het gevaar in zich al te actief te worden en daardoor de mens aan zijn 
oorspronkelijke geluk te onttrekken. Door steeds maar op de overige vermogens 
vooruit te lopen leidt zij tot een eindeloze voortgang van het ene naar het andere 
verlangen: "Het is de verbeeldingskracht die voor ons de maat der mogelijkheden 
uitbreidt, hetzij ten goede, hetzij ten kwade, en die bijgevolg de verlangens opwekt 
en voedt, door de hoop ze te bevredigen. Maar het doel dat eerst onder handbereik 
leek te liggen verwijdert zich sneller dan het kan worden nagejaagd; wanneer men 
het denkt te bereiken verandert het van gedaante en verschijnt het ver vóór ons. 
Omdat we het gebied dat we al hebben doorkruist niet meer zien, hechten we er 
geen enkele waarde aan; het gebied dat we nog moeten doorkruisen wordt groter, 
breidt zich onophoudelijk uit. Zo put men zich uit zonder het einde te bereiken; en 
hoe meer terrein we winnen op het genot, des te verder verwijdert het geluk zich van 
ons"CEmIIp.94). 

De mens treedt dan toe tot de door zijn eigen verbeelding geschapen wereld, 
onderscheiden van de reële wereld waarmee we in contact staan door onze 
onmiddellijke drijfveer, de drang tot zelfbehoud. De discrepantie tussen vermogen 
en verlangen valt samen met de discrepantie tussen beide werelden: "De werkelijke 
wereld heeft haar grenzen, de imaginaire wereld is oneindig; laten we, omdat we de 
ene niet kunnen vergroten, de andere kleiner maken, want alleen uit het verschil 
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tussen beide ontstaan alle smarten die ons werkelijk ongelukkig maken" {Em II 
p.94). Dat verschil is juist in de moderne tijd heel groot geworden: "Onze verlangens 
strekken zich ver uit, onze kracht is vrijwel nihil. De mens hecht zich door zijn 
wensen aan ontelbare dingen en [...] hoe meer hij zijn bindingen vermeerdert, des te 
meer vermenigvuldigt hij zijn smarten" {Em V p.582). Deze benadering van geluk 
en ongeluk was niet nieuw. De blijspeldichter Terentius had een antiek inzicht 
uitgedrukt in een door Augustinus geciteerde levenswijsheid: "omdat niet kan 
gebeuren watje wilt, moetje maar willen watje kunt".10 Maar Rousseau heeft haar 
ongetwijfeld het grondigst uitgewerkt. Hoezeer zijn tijdgenoot Holbach zich soms 
ook tegen hem kant, het kan haast niet anders of de volgende passage uit zijn La 
Morale Universelle is door de analyse in Émile beïnvloed: "Zo komt het dat 
verbeelding, gewoonte, conventies, vooroordelen ons een veelheid van behoeften 
bezorgen die ons van onze natuur verwijderen; wij zijn zeer te beklagen wanneer we 
niet langer in staat zijn ze te bevredigen. Er is niets belangrijker dan zijn behoeften te 
beperken, om ze zonder moeite te kunnen bevredigen. Onze natuurlijke behoeften 
zijn gering in aantal en beperkt, terwijl de door de verbeelding geschapen behoeften 
onverzadelijk en ontelbaar zijn. Hoe meer behoeften mensen hebben, des te 
moeilijker is het voor hen zichzelf gelukkig te maken. Geluk bestaat in de 
overeenstem-ming van onze behoeften met de macht om ze te bevredigen".11 

Rousseau zelf spreekt van 'fantasiebehoefte' {besoin de fantaisie), als tegenstelling 
met de 'ware' of'natuurlijke' behoefte {Em II p.101), of simpelweg van "fantasieën" -
"een woord waarmee ik bedoel alle verlangens die geen ware behoeften zijn, en die 
men alleen maar kan bevredigen met andermans hulp" {Em II p.99). Met die laatste 
toevoeging geeft hij een criterium voor het zo hachelijke onderscheid tussen 
natuurlijke en onnatuurlijke behoeften, noodzaak en luxe.12 Dit is ook zijn criterium 
voor 'vrijheid', dat we in de klassieke zin van persoonlijke autarkie of 
zelfgenoegzaamheid moeten verstaan. Zo formuleert Rousseau wat hij ^ zijn 
'fundamentele maxime' noemt, de basis van alle opvoedingsregels die hij in Emile 
uitwerkt: "De waarlijk vrije mens wil alleen maar wat hij kan, en doet wat hem 
behaagt" {Em II p.99). Deze autarkie moet in de eerste plaats in ekonomische zin 
worden begrepen: zijn eigen wil volgt alleen diegene die daartoe niet de 
arbeidskracht van anderen nodig heeft (ib.). In een eerder werk, Vertoog over de 
ongelijkheid, had Rousseau deze gedachte van autarkie, die in wezen elke vorm van 
arbeidsdeling afwijst, al in historische zin uitgewerkt. 

Vrijheid en geluk vallen dan in feite samen: "ieder die doet wat hij wil is gelukkig, 
indien hij zichzelf genoeg is" {Em II p. 100). We zouden deze geluksopvatting 
kunnen formuleren met behulp van Hobbes' begrip power, dat we herkennen in 
puissance of pouvoir, als het totaal van vermogens {facultés) {Em II p.94). De 
situatie die Hobbes beschreef, namelijk "het rusteloze en onophoudelijke streven 
naar macht en nog eens macht", omwille van de verzekering van toekomstig geluk, 
maakt volgens Rousseau juist elk geluk onmogelijk. Om gelukkig te zijn moet je niet 
méér willen dan je huidige power je toestaat te krijgen. Juist de voortdurende 
anticipatie die Hobbes beschreef is funest voor het geluk: "De vooruitziende blik! De 
vooruitziende blik die ons onophoudelijk voorbij onszelf draagt en ons vaak daar 
brengt waar we nooit zullen aankomen" - dat is de ware bron van onze ellende" {Em 
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II p.97). Het is een "dwaasheid om steeds ver vooruit te kijken naar een toekomst 
die zo zelden komt, en het heden te negeren waarvan men zeker is" (ib.). Dit is de 
antieke wijsheid die Horatius had samengevat in zijn beroemde aansporing carpe 
diem}1 

3. De uitbreiding van het bestaan 

Hoe is nu deze geluksopvatting te rijmen met de opvatting dat geluk bestaat in 
gevoel van het bestaan? Het lijkt Rousseau hier veeleer te gaan om een toestand 
waarin het bestaan niet, of in ieder geval zo min mogelijk, wordt gevoeld - dat is, 
zoals de pessimist Schopenhauer zal verdedigen, nog de 'gelukkigste' toestand die 
voor de mens is weggelegd (hoofdstuk 8, § 6). Het gaat dan om de aanprijzing van 
de al door Plato beschreven 'neutrale' toestand, die door verlangens alleen maar 
wordt verstoord, omdat verlangen pijn betekent, onbehagen, uneasiness, om Locke's 
term te gebruiken. Rousseau lijkt dus een louter negatief geluk te bedoelen, dat 
bestaat in een minimalisering van het ongeluk, terwijl het gevoel van het bestaan 
juist iets positiefs lijkt te zijn. 

Als we blijven uitgaan van de opvatting dat genot alleen kan bestaan in de 
bevrediging van verlangens, in de opheffing van de pijn die daarmee gepaard gaat, 
en dus nooit een meerwaarde kan opleveren, dan lijken beide benaderingen 
onverzoenlijk te zijn. Maar Rousseau blijft niet in die opvatting steken, zoals we 
zien in de passage waarin hij aangeeft wat "menselijke wijsheid" of de "weg van het 
ware geluk" inhoudt. Die bestaat, schrijft hij, niet zonder meer in de vermindering 
van onze verlangens, want als die beneden het niveau van onze 'macht' {puissance) 
zouden komen te liggen zou een deel van onze vermogens {facultés) ongebruikt 
blijven, en zouden we niet van ons hele bestaan genieten. Zij bestaat daarom in de 
vermindering van de overmaat {excès) waarmee de verlangens boven de vermogens 
uitsteken, en in de volmaakte gelijkschakeling van kunnen en willen: "Alleen dan 
zal, terwijl alle krachten {forces) actief zijn, de ziel niettemin vredig blijven en zal de 
mens zich in goede orde bevinden" {Em II p.94). 

Rousseau brengt hier een nieuw, aristoteliaans element in het geding: genot 
bestaat in de uitoefening van de 'krachten' of vermogens die eigen zijn aan de mens. 
We kunnen pas "van ons hele bestaan genieten" als die vermogens ook 
daadwerkelijk worden gebruikt. Leven is iets anders dan vegeteren. Het vegetatieve 
stelsel is alleen maar de basis voor het gevoelde leven, op het niveau van de 
zintuiglijkheid of sensibilité, dat al door Aristoteles als het eigenlijke leven van 
dierlijke wezens werd beschouwd: "Leven, dat is niet ademhalen, het is handelen, 
gebruik maken van onze organen, van onze zintuigen, van onze vermogens, van alle 
delen van onszelf die het gevoel van het bestaan geven. De mens die het meest heeft 
geleefd is niet degene die de meeste jaren heeft geteld, maar die het leven het. meest 
heeft gevoeld" {Em I p.43). 

Het begrip 'zelfbehoud' wordt zo aanzienlijk uitgebreid, want het 'zelf dat in stand 
moet worden gehouden omvat bij de de dieren veel meer dan de vegetatieve 
functies. Het kind heeft een natuurlijke behoefte aan beweging, aan springen en 
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dansen, omdat zijn lichaamsgestel zich wil versterken {Em II 101). Het ontwikkelt 
zijn zintuigen, waarmee het zich in de wereld oriënteert. Eerst wordt het kind nog in 
beslag genomen door wat het kan aanraken, door zijn onmiddellijke omgeving, 
maar door de ontwikkeling van zijn andere zintuigen en krachten vergroot het zijn 
wereld, en verwijdert het zich verder van zichzelf. "In de toestand van zwakte en 
ontoereikendheid trekt de zorg voor ons behoud ons samen in onszelf; in de 
toestand van macht en kracht drijft het verlangen om ons bestaan uit te breiden ons 
daar bovenuit, en werpt ons zo ver als ons mogelijk is buiten onszelf' {Em III 
p.215). 

Deze "uitbreiding van het bestaan" ligt besloten in de natuurlijke ontwikkeling van 
de mens, en ook van het dier, want het gaat hier nog om het niveau van de 
zintuiglijkheid; bij het mensenkind ontwikkelt zich vervolgens het intellect. 
Daarnaast onderscheidt Rousseau echter een andere, onnatuurlijke vorm van 
'uitbreiding van het bestaan', die berust op een verkeerd, dus onnatuurlijk gebruik 
van vermogens. Als hij schrijft dat wijsheid niet bestaat in de uitbreiding van onze 
vermogens, omdat we, als onze verlangens tegelijkertijd in verhouding sterker 
zouden groeien, er alleen maar ongelukkiger op zouden worden {Em II p.94), dan 
kan hij niet doelen op de natuurlijke, dus onweerstaanbare neiging tot uitbreiding 
van vermogens, of van het bestaan. Het gaat hem om de afwijzing van een 
onnatuurlijke 'overmaat van leven' {surabondance de la vie), die het gevolg is van 
een te ver reikende verbeeldingskracht, en die de 'fantasiebehoeften' voortbrengt {Em 
II p. 101). De verbeelding produceert dan idealen van een ander bestaan, dat meer 
geluk belooft dan het voorhandene. Zij leidt tot een ontevredenheid die de mens 
naar de toekomst drijft, hem aanzet tot inspanningen om zijn toestand te verbeteren, 
terwijl de best mogelijke toestand, waarin het genot wordt geput uit het gevoel van 
het bestaan zelf, juist daardoor onbereikbaar wordt: "Als we genoegen zouden 
nemen met te zijn wat wij zijn, zouden we ons lot niet hoeven te beklagen; maar in 
ons zoeken naar een denkbeeldig welzijn, bezorgen we onszelf ontelbare werkelijke 
kwaden" {Em F/p.366). 

Van nature zijn kinderen erop uit hun kracht te bevorderen en willen ze alleen 
maar wat nuttig is, hetzij voor hun levensbehoud, hetzij voor de versterking van hun 
gestel, de groei, de uitbreiding van hun bestaan {Em II, p. 101). Het aankweken van 
behoeften die alleen maar naar de toekomst doen verlangen en het onmogelijk 
maken van het heden te genieten is in een goede opvoeding uit den boze. Émile, 
schrijft Rousseau, is niet opgevoed om te verlangen of om te wachten, maar om te 
genieten, en wanneer zijn verlangens het huidige moment te boven gaan, gebeurt 
dat niet met zo'n grote onstuimigheid dat hij "wordt gehinderd door de traagheid 
van de tijd" {Em V p.539). Hij heeft geleerd dat niet alleen het doel telt maar ook de 
weg er naartoe: "Hij zal niet alleen het genoegen van het verlangen smaken, maar 
ook het genoegen de weg af te leggen naar het object dat hij verlangt; en zijn passies 
zijn zo gematigd dat hij altijd meer is waar hij is dan waar hij zal zijn" (ib.). 

In deze passage is van een louter negatief geluk allang geen sprake meer; voor 
iemand die zo weet te leven komen leven en genieten op hetzelfde neer {Em V 
p.539). Verlangen blijkt nu ook met genot gepaard te kunnen gaan (zoals Hobbes al 
had benadrukt, zie hoofdstuk 5, § 3), en bovendien blijkt het middel om het doel te 
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bereiken zelf al aangenaam te kunnen zijn, of zelfs het alleraangenaamst. Het gaat 
dan immers om activiteit, dus het gebruik en de ontwikkeling van krachten en 
vermogens, en juist daarin ligt het ware geluk besloten. Om actief te zijn, zijn 
krachten te gebruiken, moet men zich een doel stellen; maar zodanig dat het middel 
(de activiteit, uitoefening van vermogens) waarmee dat doel wordt bereikt minstens 
zo belangrijk is als het doel zelf, of zelfs belangrijker. Het doel van de opvoeding 
moet zijn het kind zo onafhankelijk mogelijk te maken, niet om zijn afhankelijkheid 
van anderen in de hand te werken door het aankweken van imaginaire behoeften. 
Want wie voor zijn geluk niet buiten de krachten van anderen kan wordt zwak en 
ongelukkig. Hij vervalt weer in de toestand van het hulpeloze kind. De rijken en de 
koningen zijn wat dat betreft nog het meest te beklagen: het zijn net verwende 
kinderen, die uit het feit dat men zich haast om hun ongeluk te verlichten een 
kinderlijke ijdelheid putten, en die trots zijn op de zorgen die men hun niet zou 
verlenen als ze volwassen mensen waren {Em II p. 100). 

4. Zelfliefde en eigenliefde 

Het onderscheid tussen de natuurlijke en de onnatuurlijke uitbreiding van het 
bestaan valt samen met het onderscheid tussen 'zelfliefde' en 'eigenliefde'. Dit 
onderscheid zijn we in deze studie al bij vroegere filosofen tegengekomen, maar het 
is pas uitvoerig geanalyseerd door Rousseau, die er ook pas de door mij gebruikte 
termen aan heeft gegeven: "men moet de eigenliefde {amourpropre) en de zelfliefde 
{amour de soi-même) niet door elkaar halen; twee hartstochten die zeer verschillen 
door hun aard en door hun uitwerkingen. De zelfliefde is een natuurlijk gevoel dat 
elk dier ertoe aanzet te zorgen voor zijn zelfbehoud en dat, geleid door de rede en 
van gedaante veranderd door het medelijden, de menselijkheid en de deugd 
voortbrengt. De eigenliefde is alleen maar een relatief, kunstmatig gevoel, ontstaan 
in de samenleving, dat elk individu ertoe aanzet zichzelf belangrijker te vinden dan 
ieder ander, dat de mensen al het kwaad influistert dat ze elkaar berokkenen, en dat 
de ware bron is van de eer" (ZT/noot XV, p. 149). 

Rousseau's tijdgenoten gebruiken weer andere termen, maar het zakelijke 
onderscheid komt toch steeds op hetzelfde neer, zoals we ook bij de vroegere 
filosofen hebben kunnen zien.14 Dit onderscheid is bij Rousseau niet alleen bepalend 
voor zijn denkbeelden over geluk en morele goedheid, maar ligt ook ten grondslag 
aan zijn theorie van de beschavingsgeschiedenis. Daar kan eenzelfde omslag van 
zelfliefde in eigenliefde plaatsvinden als de omslag in het individu, zoals die in 
Emile wordt beschreven: "Terwijl mijn Émile tot nog toe alleen maar naar zichzelf 
had gekeken brengt de eerste blik die hij werpt op zijn gelijken hem ertoe zich met 
hen te vergelijken; en het eerste gevoel dat door deze vergelijking in hem wordt 
opgewekt is het verlangen naar de eerste plaats. Dat is het punt waarop de zelfliefde 
verandert in eigenliefde, en waarop alle hartstochten beginnen te groeien die 
daarmee samenhangen" {Em IV p.306). 

Dit moet niet worden gezien als een onontkoombaar en onomkeerbaar proces; een 
goede opvoeding moet er juist op zijn gericht de ontluikende eigenliefde in de kiem 
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te smoren, zodat de natuurlijke zelfliefde zich verder kan ontplooien. De eigenliefde 
is immers volgens Rousseau een "kunstmatig gevoel, ontstaan in de samenleving", 
dus zonder een eigen, natuurlijke oorsprong. Zij kan alleen ontstaan op basis van de 
reeds aanwezige zelfliefde, die de enige natuurlijke drijfveer van de mens is (afgezien 
van de drang tot voortplanting, die hier buiten beschouwing blijft). De zelfliefde is 
de "bron van onze passies, de oorsprong en het beginsel van alle andere bronnen, de 
enige die tegelijk met de mens ontstaat en hem nooit verlaat zolang hij leeft; een 
primitieve, aangeboren passie, voorafgaand aan elke andere, en waarvan alle 
andere, in zekere zin, alleen maar modicificaties zijn {Em IV p.275). Eigenliefde is 
de vorm die de zelfliefde aanneemt wanneer de mens ertoe over gaat zich met 
anderen te vergelijken en op grond daarvan zijn eigenwaarde te bepalen. Terwijl de 
zelfliefde een absoluut gevoel is, is de eigenliefde een "relatief gevoel, op grond 
waarvan men zich met elkaar vergelijkt" {Dial I p. 13, vgl. Em II p.111). Dat 
betekent dat eigenliefde onmogelijk is zonder de reflexieve werkzaamheid van de 
rede, die vergelijking met anderen pas mogelijk maakt. De rede is de "gids van de 
eigenliefde" {Em II, p.Ill), en pas als zijn rede zich ontwikkelt kan in het kind 
Émile ook de eigenliefde ontstaan. 

Dieren zijn dus niet in staat zijn tot eigenliefde. Ze kennen alleen de absolute 
zelfliefde, die hen ertoe aanzet zichzelf te behouden. Ook in de mens blijft de 
dierlijke, op lichaamsbehoud gerichte zelfliefde uiteraard voortbestaan. In de mens 
bestaat de zelfliefde echter niet alleen op het lichamelijk-zintuiglijke niveau, maar 
ook op dat van de rede. En op dat laatste niveau kan zij twee tegengestelde vormen 
aannemen. Die kunnen worden aangeduid als 'goed' en 'kwaad' in de morele zin, 
maar ze maken evenzeer het verschil uit tussen 'geluk' en 'ongeluk', want beide 
domeinen zijn voor Rousseau in wezen niet te scheiden, zoals we in § 6 zullen zien. 

Het streven naar geluk vindt zijn oorsprong in de nog vóór-redelijke zelfliefde, dus 
in de drang tot zelfbehoud, die al bij de dieren ook een verlangen naar welzijn of 
bien-être impliceert. Deze opvatting is na de teloorgang van de augustiniaanse 
wijsbegeerte welhaast gemeengoed geworden; zij is ook te vinden bij Rousseau's 
tijdgenoten, zoals Holbach en Helvétius.15 Toch is Rousseau meer augustiniaan dan 
zijn tijdgenoten. Weliswaar is het denkbeeld van een apart, spiritueel 
geluksverlangen ook aan hem niet besteed, maar de gedachte van een geperverteerd 
geluksverlangen blaast hij, in de Dialogen, weer nieuw leven in. Zoals Augustinus 
de toestand van (erf)zonde beschouwde als een dwangmatige toestand, ontstaan 
door een verlies van het besef van het ware geluk, zo doet Rousseau dat met de 
eigenliefde. De pervertering van de zelfliefde tot eigenliefde kan ook als een soort 
zondeval worden opgevat (zie § 8). Ook de gedachte van een 'gedwongen' afbuiging 
van het verlangen vinden we bij hem terug, in de taal van de moderne mechanica: 
"Alle eerste bewegingen van de natuur zijn goed en recht. Ze zijn, zo rechtstreeks als 
maar kan, gericht op ons behoud en ons geluk; maar omdat ze algauw te weinig 
kracht hebben om dwars door zoveel weerstand hun eerste richting te blijven volgen, 
laten ze zich afbuigen {défléchir) door talloze obstakels die hen, door ze van hun 
ware doel af te brengen, zijwegen doen inslaan waar de mens zijn eerste bestemming 
vergeet. De dwaling van het oordeel, de kracht van vooroordelen dragen er veel toe 
bij dat wij ons zo op een dwaalspoor laten brengen; maar het is toch vooral een 
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gevolg van de zwakte van de ziel die, zonder wilskracht de aandrift van de natuur 
volgend, bij de botsing met een obstakel van zijn weg afwijkt (se détourné), zoals 
een bol de hoek van terugkaatsing volgt; terwijl de ziel die krachtiger haar koers 
aanhoudt niet afwijkt maar, zoals een kanonskogel, druk uitoefent op het obstakel 
of met haar eigen beweging stopt en bij de botsing neervalt (Diall p.12-3). Dit is 
niets anders dan de beschrijving van de 'pervertering' van zelfliefde in eigenliefde, 
zoals blijkt uit het vervolg: "De oorspronkelijke hartstochten, die allemaal direct op 
ons geluk zijn gericht, houden ons alleen bezig met doeleinden die daarop betrokken 
zijn en zijn, omdat ze alleen de zelfliefde als beginsel hebben, van nature allemaal 
liefhebbend en zachtaardig. Maar wanneer ze, afgeweken van hun doel door 
toedoen van obstakels, zich meer bezighouden met het te verwijderen obstakel dan 
met het te bereiken doel, veranderen ze van aard en worden ze driftig en hatelijk van 
aard, en zo gaat de zelfliefde (amour de soi), die een goed en absoluut gevoel is, over 
in eigenliefde (amour-propre), dat wil zeggen een relatief gevoel, waardoor men zich 
met elkaar vergelijkt, dat om eerbewijzen vraagt, waarvan het genot louter negatief 
is, en dat zich niet langer tracht te bevredigen door ons eigen welzijn maar alleen 
door het leed van de ander" (Dialp. 13). 

De vergelijking van op de menselijke ziel inwerkende krachten met natuurkrachten 
vonden we al bij Augustinus (hoofdstuk 4, § 2), door wie Rousseau's 
perverteringstheorie ongetwijfeld is beïnvloed. We herkennen de tegenstelling tussen 
constantia en inconstantia: veel (wils)kracht maakt standvastig, weinig kracht 
onstandvastig, dus makkelijk beïnvloedbaar door uiterlijke krachten. De gedachte 
van een pervertering of afbuiging vinden we overigens al in Émile, waar Rousseau 
betoogt dat alleen de zelfliefde aangeboren en oorspronkelijk is, en dat alle andere 
passies daar modificaties van zijn. In die zin zijn ze natuurlijk, zo men wil, maar 
"het merendeel van die modificaties heeft uitwendige oorzaken waarzonder ze nooit 
plaats zouden hebben gevonden; en diezelfde modificaties zijn, verre van ons 
voordeel te brengen, juist schadelijk voor ons; ze wijken af van hun eerste doel en 
keren zich tegen hun oorsprong: dan bevindt de mens zich buiten de natuur en raakt 
hij in tegenspraak met zichzelf' (Em IV p.275). 

De uiterlijke oorzaken of obstakels die de rechtlijnige ontwikkeling verhinderen 
zijn het produkt van de mens zelf: de 'menselijke maatschappij' (dat wil zeggen de 
burgerlijke maatschappij) hoopt de obstakels op "die hem hebben afgebracht van het 
ware doel van ons leven", en die obstakels zijn niets anders dan de "grote 
hoeveelheid hartstochten en vooroordelen die zij voortbrengt". Daardoor staat de 
mens bloot aan de "voortdurende botsing tussen de hartstochten van anderen en die 
van hemzelf'; hij wordt alle richtingen uitgedreven en daardoor aan het dwalen 
gebracht, zodat hij niet meer de ene richting kan onderscheiden die hem de goede 
kant op zou leiden (Diall p.13). Opnieuw is hier een thema uit de augustiniaanse 
theorie te herkennen: de pervertering of afleiding vindt plaats door vooroordelen of 
'foute meningen', dus door een verlies van de waarheid. 

Hier stuiten we weer op de rol van de verbeeldingskracht, want zij is het die, als 
bron van foute meningen of vooroordelen, de mens de waarheid doet verlaten, en 
een wereld van schijn creëert. De verbeelding die, zoals we in § 2 zagen, de 
discrepantie tussen verlangen en vermogen steeds vergroot, is geen zuiver 
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individuele aangelegenheid, maar wordt al voorgevormd door de samenleving. Het 
zijn de daar gekweekte vooroordelen en foute meningen die de individuen ertoe 
drijven zich een geluk te verbeelden boven het geluk dat altijd al in het eigen bestaan 
voorhanden is. De pervertering van zelfliefde in eigenliefde betekent een radicale 
wijziging van het geluksverlangen: zoals eigenliefde een relatief gevoel is, wordt ook 
het verlangen naar geluk relatief, verliest het zijn absoluutheid en onmiddellijkheid, 
die waren gefundeerd in het 'gevoel van het bestaan'. Gelukkig-schijnen in de ogen 
van anderen wordt belangrijker dan gelukkig-zijn. "Alle mensen zoeken hun geluk 
in de schijn," schrijft Rousseau in zijn derde dialoog, "niemand bekommert zich om 
de werkelijkheid. Alle mensen leggen hun bestaan in het schijnen, zij leven allen, als 
slaaf en slachtoffer van de eigenliefde, niet om te leven maar om te doen geloven dat 
ze hebben geleefd" {Diallll p.277). En in Émile. "over het geluk oordelen wij teveel 
op grond van uiterlijke schijn, en wij veronderstellen dat het daar is waar het juist 
het minst is; wij zoeken het waar het niet kan zijn" {Em IV p.297). Geluk, laat 
Rousseau elders weten, ligt niet in de schijn {apparence) maar in het innerlijk gevoel 
{sentiment intime); niet hij is het gelukkigst die het meest in aanzien staat bij de 
massa, maar hij die in zijn hart het meest tevreden is; degenen die dat inzien zijn 
maar heel weinig vatbaar voor vooroordelen en laten zich niet leiden door meningen 
{Diall p.15). 'Mening' en 'verbeelding' komen voor Rousseau vrijwel op hetzelfde 
neer; zijn opmerking dat vrijwel alle goederen van dit leven in de mening {opinion) 
bestaan volgt meteen na zijn onderscheid tussen de 'werkelijke' en de 'imaginaire' 
wereld {Em II p.94-95). Die vereenzelviging was overigens al te vinden bij Pascal, 
die zowel de verbeelding als de mening "heerseres der wereld" noemt.17 

We zagen in een eerder in deze paragraaf geciteerde passage uit Émile (IV p.306) 
dat uit de onderlinge vergelijking het verlangen ontspringt de eerste plaats in te 
nemen; het gaat dus altijd om een vergelijking van de eigen waarde met die van 
anderen. Die samenhang is nu juist het principe van de eigenliefde, zo maakt 
Rousseau ook in de Dialogen duidelijk: "Wanneer u mij vraagt naar de bron van die 
neiging om zich met elkaar te vergelijken, die een natuurlijke en goede passie 
verandert in een andere, kunstmatige en slechte passie, zal ik u antwoorden dat zij 
afkomstig is van de maatschappelijke relaties, van de ontwikkeling der ideeën en van 
de vorming van de geest. Zolang men alleen bezig is met de absolute behoeften 
beperkt men zich tot het onderzoeken van wat werkelijk nuttig voor ons is, andere 
dingen keurt men nauwelijks een blik waardig. Maar naarmate de maatschappij zich 
verdicht door de band der wederzijdse behoeften, naarmate de geest zich uitbreidt, 
zich oefent en zich verlicht, onderneemt hij meer activiteit, wijdt hij zich aan meer 
onderwerpen, doorziet hij meer verbanden, onderzoekt en vergelijkt hij; in die 
veelvuldige vergelijkingen vergeet hij noch zichzelf, noch zijn gelijken, noch de 
plaats onder hen waarop hij aanspraak maakt. Zodra men is begonnen zich zo te 
meten is er geen ophouden meer aan, en het hart weet zich met niets anders meer 
bezig te houden dan met iedereen ónder ons te stellen" {Dialll p. 149-50). 

Wat Rousseau hier beschrijft is de genese van de wedijver die we bij Hobbes al 
tegenkwamen als de algemene wedren om power en die, nog eerder, door de 
filosofen uit de Oudheid 'pleonexie' was genoemd, het verlangen om méér te hebben 
dan anderen. Dat verlangen is een obsessie geworden bij de door eigenliefde 
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bevangen mens. Het gevoel de mindere te zijn in één enkel opzicht, schrijft 
Rousseau, vergiftigt het gevoel van superioriteit in ontelbare andere opzichten, en 
men vergeet alles waarvan men méér heeft om zich alleen nog bezig te houden met 
dat waarvan men minder heeft - wat de ziel begrijpelijkerwijs niet geneigd doet zijn 
tot welwillendheid, voegt hij eraan toe {Dial II p. 149). Hebzucht {avarice) en 
eerzucht of ambitie {ambition) zijn ook voor hem de geijkte vormen waarin deze 
wedijver zich uit {Dill p. 107). De wedijver om de middelen tot geluk wordt ook 
hier een doel-in-zichzelf: geluk is immers voor de door eigenliefde gedreven mens 
juist het gevoel in elk opzicht de beste te zijn, superieur te zijn aan anderen. We 
moeten niet alleen denken aan het politieke bedrijf of aan geldelijk gewin: de 
eigenliefde is volgens Rousseau zelfs het hevigst bij de gens d'esprit, de 
'intellectuelen', en vooral bij de literatoren {Dialll p.150). 

Evenals zijn voorgangers laat Rousseau deze wedijver draaien op de motor van de 
afgunst. Afgunst {envie) en inhalige begeerte {convoitise) zijn de kenmerkende 
passies van de eigenliefde {Em IV p.306). "De aanblik van een gelukkig mens 
boezemt anderen niet zozeer liefde als wel afgunst in," schrijft Rousseau. "Men zou 
hem er graag van beschuldigen dat hij door zich een exclusief geluk te verschaffen 
zich een recht toeeigent dat hij niet heeft; en de eigenliefde lijdt nog meer doordat zij 
ons doet voelen dat die mens geen enkele behoefte aan ons heeft" {Em IV p.287). 
Geluk is in de ogen van de door eigenliefde gedreven mens een schaars goed 
geworden, dat bevochten moet worden op anderen. Voor hem geldt de 
"onherroepelijke wet van het noodlot", waardoor volgens Rousseau's tijdgenoot 
Holbach "de mensen zijn gedwongen om ontevreden te zijn met hun lot, pogingen 
te doen om dat te veranderen, elkaar te benijden om een geluk dat geen van hen 
volmaakt geniet".18 Rousseau laat deze wet alleen gelden binnen het 'geperverteerde' 
domein van de eigenliefde, waar geluk zijn absolute status heeft verloren en 
afhankelijk is geworden van onderlinge vergelijking. Het ware geluk, dat geen 
uiterlijke maar een innerlijke zaak is, kan nooit voorwerp van afgunst zijn, omdat 
het door ieder gelijkelijk kan worden ervaren (zie het slot van § 9). 

We kunnen nu begrijpen wat het verschil tussen zelfliefde en eigenliefde betekent 
voor de 'uitbreiding van het bestaan'. "Het is heel natuurlijk," schrijft Rousseau, "dat 
wie zichzelf liefheeft zijn bestaan en zijn genietingen tracht uit te breiden, en zich 
door hechting tracht toe te eigenen wat naar zijn gevoel een goed voor hem zal zijn; 
dat is een zuivere aangelegenheid van het gevoel, waarbij de reflectie geen enkele rol 
speelt" {Dialll p. 149). Deze 'zelfuitbreiding' vindt nog geheel plaats op grond van de 
oorspronkelijke drijfveer van de zelfliefde. Zij gaat steeds uit van het 'gevoel van het 
bestaan', dat ook de uitoefening en ontwikkeling van natuurlijke krachten en 
vermogens impliceert. Maar zodra de reflectie in het spel komt, dus zodra de 
absolute zelfliefde "degenereert" tot de op vergelijking berustende eigenliefde wordt 
de behoeftigheid schier onbeperkt uitgebreid: "De eigenliefde is altijd geërgerd of 
ontevreden, omdat zij zou willen dat ieder ons boven alles en ook boven zichzelf 
zou prefereren, wat onmogelijk is; zij ergert zich aan de eerbewijzen waarvan zij 
voelt dat anderen die verdienen, zelfs wanneer ze deze niet verkrijgen; zij ergert zich 
aan de voordelen die een ander ten opzichte van ons heeft, zonder te worden gesust 
door de voordelen waarin zij zich schadeloos voelt gesteld {Dialll p. 149, vgl. Em IV 
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p.276-7). 
Bij de natuurlijke zelfuitbreiding blijft het 'gevoel van het bestaan', dat in het 

individu zelf besloten ligt, steeds de absolute norm voor geluk. De onnatuurlijke 
zelfuitbreiding is te vinden bij de 'maatschappelijke mens', l'homme social, die -
altijd buiten zichzelf - alleen maar weet "te leven in de mening van anderen, en 
alleen aan hun oordeel onüeent hij, om zo te zeggen, het gevoel van zijn eigen 
bestaan" {Dill p. 123). De eerste is begrensd, omdat zij plaatsvindt binnen de 
werkelijke wereld, die haar grenzen heeft, de tweede is onbegrensd, omdat zij 
plaatsvindt binnen een door mening en verbeelding beheerste wereld, die oneindig is 
{Em II p.94, zie § 2). De eerste stoelt op het principe van de autarkie, de tweede is 
gevangen binnen het maatschappelijke web van wederzijdse afhankelijkheid. Zo is 
de raad te begrijpen die Rousseau in Emile geeft: "O mens, perk je bestaan in binnen 
jezelf, en je zult niet meer ellendig zijn. [...] Je vrijheid, je macht strekken zich even 
ver uit als je natuurlijke krachten, en niet daar bovenuit; de hele rest is alleen maar 
slavernij, illusie, prestige" {Em II p.98). 

5. Apologie van de luiheid 

Het verschil tussen zelfliefde en eigenliefde valt samen met het verschil tussen de 
natuurlijke luiheid van de mens en een activiteit die daarboven uitgaat, en daarom 
onnatuurlijk is. In een eerder citaat uit de Dialogen hebben we al gezien dat de mens 
door toedoen van de eigenliefde "meer activiteit" onderneemt, meer dingen kiest, 
meer betrekkingen aangaat (§ 4, Dial p. 150). In hetzelfde boek contrasteert 
Rousseau deze 'surplus'-activiteit met de natuurlijke luiheid die besloten ligt in de 
zelfliefde: "Alle mensen zijn van nature lui, zelfs hun eigenbelang zet hen niet in 
beweging en ook de meest dringende behoeften doen hen alleen maar schoksgewijze 
handelen; maar naarmate de eigenliefde ontwaakt spoort zij hen aan, drijft hen 
voort, laat hen onophoudelijk naar adem snakken omdat zij de enige hartstocht is 
die hun altijd aanspreekt; zo ziet men hen allemaal in de wereld. Degene in wie de 
eigenliefde niet overheerst en die zijn geluk niet ver van zichzelf gaat zoeken is de 
enige die de zorgeloosheid kent en de aangename ontspanning" {Dial II p.189). 
Daarmee bedoelt hij in de eerste plaats zichzelf, blijkt uit het vervolg. In een vroeg 
werk, Discours sur l'inégalité9, had hij al gesproken van de "onstuimige activiteit 
van onze eigenliefde", en (in een noot) opgemerkt "dat de meeste dieren, de mens 
niet uitgezonderd, van nature lui zijn, en dat zij alle bezigheden weigeren die niet 
absoluut noodzakelijk zijn" (Z?/noot X, p.141). 

Met deze opvatting stond Rousseau in de Verlichting allerminst alleen. Abbé du 
Bos schrijft over "onze natuurlijke luiheid" dat zij een gebrek is dat de mensen 
weliswaar nu en dan te boven komen maar dat zij nooit kunnen onderdrukken" -
hun luiheid kan "niet worden uitgeroeid".20 Jaucourt neemt dit letterlijk over in zijn 
artikel Paresse in de Encyclopédie, en ook Holbach en Helvétius onderkennen een 
natuurlijke hang tot luiheid in de mens. Maar voor deze filosofen is luiheid steeds 
een gebrek of ondeugd. De "natuurlijke neiging tot luiheid," schrijft Holbach, is een 
"reële ondeugd, een neiging die schadelijk is voor onszelf en voor anderen, die door 
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de moraal wordt veroordeeld, en die wij, gedwongen zowel door ons eigenbelang 
als door het belang van de maatschappij, onophoudelijk moeten bestrijden".21 Deze 
gangbare, door de burgerlijke arbeidsmoraal gevoede opvatting wordt door 
Rousseau weerlegd: indolentie en ledigheid, die in de maatschappij zo'n grote 
ondeugd zijn, zijn dat niet langer bij degene die afstand heeft weten te doen van 
haar voordelen, teneinde er niet langer de inspanningen van te hoeven dragen" {Dial 
II, p. 166). Hij zoekt de maatstaf immers niet in de door eigenliefde gedreven homme 
social, met diens overmaat aan activiteit. Rousseau's ethiek berust, zoals Burgelin 
opmerkt, "op een metafysica van de luiheid, van de ontspanning, een geraffineerd 
epicurisme dat de vreugde van de dadenloosheid in de meest primitieve en meest 
stabiele natuur van de mens plaatst".22 

'Luiheid' is bij Rousseau een relatief begrip: de luiheid die natuurlijk is voor de 
mens is al niet meer de dierlijke luiheid. Als hij schrijft dat nietsdoen de eerste en 
sterkste hartstocht is van de mens, na die van het zelfbehoud23, dan dienen we te 
bedenken dat het te behouden 'zelf bij de mens meer omvat dan bij dieren. Hij heeft 
meer vermogens die ontwikkeld en uitgeoefend willen worden; daarom vereist het 
genot van het 'gevoel van het bestaan' van hem grotere activiteit. De grens van de 
natuurlijke luiheid wordt pas overschreden zodra de mens zijn vermogens door 
toedoen van de eigenliefde op o/matuurlijke wijze gaat gebruiken en ontwikkelen, 
wanneer hij ze inzet in de wedijver om superioriteit boven anderen. Volgens 
Rousseau is dat een gedwongen, geforceerde activiteit, omdat zij niet langer berust 
op een natuurlijke drijfveer. Onder invloed van de heersende opinie gaat men zijn 
geluk "ver van zichzelf zoeken", in uiterlijke goederen, die alleen met inspanning 
kunnen worden bereikt. De luiheid die Rousseau aanprijst is dus niet de luiheid van 
de leegloper - in die zin beschouwt hij ook zichzelf niet als lui.24 

We kunnen hier denken aan het onderscheid dat Bernard Mandeville, wiens werk 
Rousseau terdege kende, in zijn Fable of the Bees had gemaakt tussen echte luiheid 
en tevredenheid, die vaak met luiheid wordt verward. Echte luiheid is een "afkeer 
van taken {business), die in het algemeen gepaard gaat met een onredelijk verlangen 
om werkeloos te blijven".25 Zij is te wijten aan gebrek aan energie; mensen die eraan 
lijden koesteren zich in hun vadsigheid en gaan liever dood dan zich te verroeren. 
Tevredenheid {content) daarentegen is "die kalme sereniteit van de geest die door 
mensen wordt genoten zolang zij denken dat zij gelukkig zijn en voldaan zijn over 
de positie waar ze verkeren: zij impliceert een positieve kijk op onze huidige 
omstandigheden, en een vredige rust, die vreemd zijn aan mensen zolang als zij 
verlangen hun toestand te verbeteren".26 Deze tevredenheid, vervolgt Mandeville, is 
heel goed te verenigen met vlijt of toewijding {diligence), maar niet met de 
arbeidzaamheid of bedrijvigheid {industry), die "naast andere kwaliteiten een dorst 
naar gewin impliceert, en een onvermoeibaar verlangen om onze toestand te 
verbeteren".27 

Met 'luiheid' bedoelt Rousseau in feite deze tevredenheid met de eigen toestand, 
die in de Oudheid al door Democritus was aangeprezen, en gecontrasteerd met de 
neiging zijn streven te laten beheersen door de vergelijking met andermans 
vermeende voorspoed.28 Lui in deze zin zijn degenen die zich niet laten dwingen om 
- in Holbachs woorden - "ontevreden te zijn met hun lot", omdat ze niet afgunstig 
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zijn op andermans geluk. Zij weten immers dat het ware geluk alleen in henzelf is te 
vinden, in het gevoel van hun eigen bestaan. Alleen de sterke hartstochten - afgunst, 
ambitie, hebzucht - zijn sterk genoeg om de natuurlijke hang naar deze luiheid of 
tevredenheid te overwinnen, zoals Mandeville al had opgemerkt.29 Voor Rousseau 
zijn dat de hartstochten van de eigenliefde. Zij dwingen de mens tot een 
onnatuurlijke surplus-activiteit die de mens alleen maar verwijdert van het gezochte 
geluk: juist "door ons af te beulen om ons geluk te vergroten veranderen wij het in 
ellende" {Em II p.95, zie § 1). 

De verbeeldingskracht is hierbij de grote motor; de door eigenliefde gedreven mens 
leeft in een monde imaginaire, die oneindig is {Em II p.94, zie § 2). De rede heeft 
weinig kracht, merkt Rousseau op; alleen de verbeelding is actief en men wekt alleen 
hartstochten op door de verbeelding.30 Bürgerin voegt daaraan toe dat alleen de 
verbeelding volgens Rousseau in staat is om onze natuurlijke luiheid van ons af te 
schudden, en dat alleen zij daarom de bron is van al onze ellende.31 Wat dat betreft 
zou Rousseau zich kunnen vinden in Pascal die - vanuit augustiniaans perspectief -
de verbeelding als heerseres van de wereld beschouwt (de wereld van de door 
zondige eigenliefde verdorven mens, wel te verstaan).32 Rousseau wijst er echter op 
dat de verbeeldingskracht ook een natuurlijke functie heeft in het mensenleven, die 
verloren gaat wanneer zij zich in dienst stelt van de eigenliefde: "De mensen, 
overgeleverd aan de eigenliefde en haar trieste volgstoet, kennen niet meer de 
bekoring en de uitwerking van de verbeelding. Zij perverteren het gebruik van dat 
troostende vermogen, en in plaats van het te gebruiken om het gevoel van hun 
ellenden te verzachten gebruiken ze het alleen om het aan te wakkeren" {Dial II 
p. 158). 

De twee vormen van verbeelding, de onnatuurlijke en de natuurlijke, zijn bepalend 
voor Rousseau's onderscheid tussen vita activa en vita contemplativa. "Het 
beschouwelijke leven heeft een afkeer van activiteit," schrijft hij in de Dialogen. "Er 
is geen verleidelijker bekoring dan die van de verzinsels van een liefhebbend en teder 
hart dat, in de wereld die het naar eigen believen voor zich schept, zich verblijdt, 
zich op zijn gemak uitbreidt, bevrijd van de zware kluisters die hem bedwingen in 
déze wereld. Met de reflectie, de vooruitziende blik, moeder van zorgen en 
inspanningen, komt een ziel die is bedwelmd door de bekoringen van de 
contemplatie nauwelijks in aanraking. Alle vermoeiende zorgen van het actieve 
leven worden voor haar ondraaglijk en schijnen haar overbodig toe; en waarom zich 
zoveel inspanningen getroosten, in de verre hoop op een zo mager en onzeker 
succes, terwijl men ogenblikkelijk in een zalige mijmering op zijn gemak kan 
genieten van al het geluk waartoe men in zichzelf het vermogen, en waaraan men de 
behoefte voelt? Hij zou dus indolent en lui worden uit voorkeur, zelfs op grond van 
zijn rede, wanneer hij het al niet was op grond van zijn temperament" {Dialll p. 164-
5). 

Rousseau's rechtvaardiging van de luiheid is dus tevens een pleidooi voor het 
contemplatieve leven, als tegendeel van het actieve leven dat is gefundeerd in de 
eigenliefde. De laatste zin van het citaat suggereert dat de voorkeur voor een van 
beide levens een kwestie van karakteraanleg is, en inderdaad maakt Rousseau een 
onderscheid tussen de 'sensuele mens' en de 'nadenkende mens'; de eerste is de 'mens 
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van de natuur', de tweede de 'mens van de mening' {Dialll p. 151). Rousseau rekent 
zichzelf tot de eerste groep: hij is begiftigd met een 'fysieke sensibiliteit', is dus sterk 
afhankelijk van zijn zintuigen, ontvankelijk voor de schoonheid die de wereld biedt. 
Hij geniet van mooie geluiden, een mooie hemel, van landschappen, meren, geuren, 
parfum, van mooie ogen {Dialll p.150). Zijn verlangens zijn gematigd. De sensibele 
mens doet niets anders dan in al zijn eenvoud het natuurlijke instinct volgen, dat 
ons aandrijft om datgene te zoeken wat ons aangenaam aandoet, en te mijden wat 
ons afstoot {Dialll p. 151). Hij is tevreden met zijn toestand en met de wereld om 
hem heen. Hij wil de wereld niet veranderen maar ervan genieten. De actieve, 
nadenkende mens is er voortdurend op uit zijn toestand te verbeteren, in de hoop op 
een verwacht geluk. Hij leeft niet in het heden maar in de toekomst. 

Weliswaar richt Rousseau's contemplatieve mens zich op dezelfde zaken als die 
van Plato of Aristoteles: orde, harmonie, schoonheid en volmaaktheid zijn voor 
hem voorwerpen van zijn zoetste meditaties {Dialll p.167). Maar het gaat hem niet 
om een moeizame zoektocht naar de waarheid door wijsgerige reflectie, die hij 
veeleer tot het actieve leven lijkt te rekenen. Echte contemplatie is niet reflectief 
maar mijmerend en schouwend: de objecten zijn altijd al voorhanden, voor wie er 
ontvankelijk voor is. Rousseau vergelijkt de mijmering {rêverie) met de passiviteit en 
willoosheid van de slaap: "In de mijmering is men niet actief. De beelden trekken 
door het brein, combineren zich er met elkaar zoals in de slaap, zonder de hulp van 
de wil: men laat dat alles zijn gang gaan, en met geniet zonder te handelen. Maar 
het is iets anders wanneer men de objecten wil stilzetten, vastleggen, ze ordenen, ze 
rangschikken: dan legt men er iets van zichzelf in. Zodra het geredeneer en de 
reflectie zich ermee bemoeien is de meditatie geen rust meer; dan is zij een zeer 
moeizame activiteit" {Dialll p.187-8).33 

Hier ligt ook de paradox van Rousseau's eigen leven: juist deze moeizame 
activiteit van het nadenken bezorgt hem afgrijzen en alleen al de gedachte eraan put 
hem al uit en maakt hem lui {Dialll p.188). Zijn eigen werken zijn dan ook produkt 
van 'vermoeienis en reflectie'; hij kon zijn luiheid alleen overwinnen door zijn drang 
om de mensheid een "ware gouden eeuw" te laten zien, gewiegd door de 
"belachelijke hoop om uiteindelijk de waarheid te laten triomferen over de 
vooroordelen en leugens van de rede", "in vuur geraakt door de idee van het 
toekomstig geluk van de menselijke soort" {Dialll p.171). Rousseau is filosoof tegen 
wil en dank. De foute meningen, die bij de beschaafde mens het ware geluk aan het 
oog hebben onttrokken, kunnen alleen worden ontmaskerd met hetzelfde 
instrument dat ze heeft voortgebracht, de reflectieve rede. 

Het geluk van de mijmering is geen alternatief voor het geluk van het gevoel van 
het bestaan, maar is daarvan een van de vormen, en volgens Rousseau de vorm bij 
uitstek. Dat blijkt uit zijn analyse van de mijmering in de vijfde promenade van Les 
rêveries du promeneur solitaire. Hij begint met de constatering dat alles op aarde 
zich in een voortdurende stroom bevindt en dat onze gevoelens die zich hechten aan 
uiterlijke indrukken even veranderlijk en vergankelijk zijn als die indrukken: er is 
niets waaraan het hart houvast kan vinden. Daarom is er alleen maar voorbijgaand 
genot - "het geluk, dat voortduurt" is er waarschijnlijk onbekend. "In onze 
levendigste genietingen is er nauwelijks een ogenblik dat het hart ons werkelijk kan 
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zeggen: ik zou willen dat dit ogenblik altijd voortduurt, en hoe kun je van 'geluk' 
spreken bij een vluchtige toestand die ons hart nog onrustig en leeg laat,die ons doet 
treuren om iets dat al geweest is, of verlangen naar iets dat nog moet komen?" {Rev 
V p.80). Later in de achttiende eeuw zal Goethe's Faust dezelfde wens uiten: hij wil 
dat Mefistofeles hem één moment van genot bezorgt dat zo volmaakt is dat hij kan 
zeggen: verweile doch, Du bist so schön. 

De verzuchting is geïnspireerd door het christelijk verlangen naar de hemelse 
gelukzaligheid van het nunc stans, het blijvende heden, waarin de ziel door geen 
verlangen meer naar de toekomst wordt gedreven omdat er niets meer te wensen 
overblijft. Dat wordt bevestigd door een uitlating verderop in het boek: "Het geluk is 
een permanente toestand die niet lijkt te zijn gemaakt voor de mens hier op aarde" -
waarbij Rousseau opnieuw het argument geeft dat alles "in een voortdurende 
stroom verkeert zodat niets een constante vorm kan aannemen" (Rev IX p. 137). 
Maar in zijn filosofie speelt het perspectief van een hemels geluk (als hij het al 
mogelijk acht) verder nauwelijks een rol. Het verlangen naar permanentie van het 
genot, en dus naar geluk, is geen spiritueel maar een aards verlangen. Het komt 
voort uit het tijdsbewustzijn, is dus een produkt van de rede. Welnu, aan die 
voorwaarde van permanentie voldoet alleen het 'gevoel van het bestaan', juist omdat 
dit op zichzelf niets te maken heeft met het streven naar 'levendige genietingen'. Het 
is niet de - noodzakelijkerwijs kortstondige - bevrediging van een voorafgaand 
verlangen, maar een toestand "waarin de tijd niets voor [de ziel] betekent, waar het 
heden altijd duurt, maar zonder blijk te geven van zijn duur en zonder enig teken 
van opeenvolging". Het heden kan blijven voortduren omdat er geen behoefte 
bestaat het verleden in de herinnering te roepen of over te springen naar de toekomst 
(RevVp.%0). 

Alleen in het gevoel van het bestaan vindt de ziel een basis "solide genoeg om er 
geheel en al te rusten en er geheel tot zichzelf te komen", alleen dat gevoel kan "haar 
geheel en al vullen; zolang die toestand duurt kan degene die zich erin bevindt zich 
gelukkig noemen, niet door een onvolmaakt, gebrekkig en relatief geluk, zoals men 
dat aantreft in de geneugten van het leven, maar door een toereikend, volmaakt en 
volledig geluk, dat in de ziel geen enkele leegte achterlaat die zij zich genoodzaakt 
voelt te vullen" (Rev V p.80-1). Het taalgebruik is nog augustiniaans, maar de 
gedachte is dat allerminst. Niet slechts dankzij God, maar ook op eigen kracht, door 
de gewaarwording van ons eigen bestaan kunnen we het volmaakte geluk in een 
blijvende toestand genieten waarin niets meer te wensen overblijft. In zo'n situatie 
geniet men "van niets buiten zichzelf, van niets dan zichzelf en zijn eigen bestaan; 
zolang die toestand duurt heeft men voldoende aan zichzelf, evenals God" (p.81). 
Hier vertolkt Rousseau veeleer het antieke geluksideaal dan het christelijke.35 

Augustiniaans geïnspireerd is wel weer de nadruk op het onvermogen van de 
actieve mensen om deze toestand van vredig geluk te ervaren, doordat zij er steeds 
van worden afgeleid. Het gevoel van het bestaan is "een kostbaar gevoel van 
voldoening en vredigheid, dat op zichzelf al toereikend zou zijn om dit bestaan 
dierbaar en zoet te maken, voor wie in staat zou zijn om zich verre te houden van 
alle zinnelijke en aardse indrukken die ons er onophoudelijk van komen afleiden en 
hier op aarde de zoetheid ervan komen verstoren. Maar het merendeel van de 
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mensen, die worden geagiteerd door voortdurende hartstochten, en die het alleen 
maar in onvolmaakte vorm en gedurende slechts weinige ogenblikken hebben 
gesmaakt, bewaren er alleen maar een duister en vaag idee van dat hun niet de 
bekoring ervan laat voelen" {RevV p.81). Rousseau voegt er nog aan toe dat het, "in 
de huidige stand van zaken", niet wenselijk zou zijn dat al die mensen, begerig naar 
die zoete toestanden van extase, een afkeer zouden krijgen van "het actieve leven 
waartoe hun steeds terugkerende behoeften hen verplichten". 

In dit verband nu komt de mijmering ter sprake, als de activiteit van het 
alternatieve leven, de vita contemplativa. Het blijkt nu dat de verbeelding op 
zichzelf, dus los van haar troostrijke inhoud, al een belangrijke functie heeft, 
namelijk de beweging van de geest gaande te houden. Ook voor Rousseau staat 
leven gelijk aan beweging, en heeft de menselijke geest, naast het lichaam, een eigen 
behoefte aan beweging - een gedachte die al te vinden was bij Hobbes (hoofdstuk 5, 
§ 3) en onder de filosofen van de Verlichting welhaast gemeengoed was geworden. 
Deze beweging van de geest levert de mijmering. Het is de minimale activiteit die 
nodig is om zich te vrijwaren van verveling, die gepaard gaat met de volslagen 
luiheid en ledigheid van de geest.36 Het woord 'verveling' gebruikt Rousseau 
overigens niet in dit verband; wel het verwante 'lethargie'.37 Zonder beweging is het 
leven alleen maar lethargie, schrijft hij; absolute stilte werkt droefheid in de hand en 
roept het beeld van de dood op. Daarom is de hulp van een "aangename 
verbeelding" noodzakelijk, en die biedt zich ook vanzelf aan bij degenen die er door 
de hemel mee begiftigd zijn: "De beweging die niet van buiten komt ontstaat dan 
binnen ons. Weliswaar is de rust minder, maar zij is ook aangenamer, als lichte en 
zoete voorstellingen, zonder het diepst van de ziel in beroering te brengen, er om zo 
te zeggen alleen de oppervlakte van beroeren. Er is maar zo veel beweging nodig als 
volstaat om zich van zichzelf bewust te blijven, en toch al zijn lijden te vergeten" 
{RevV p.82).38 In dezelfde zin zullen Helvétius, Holbach en Kant deze behoefte aan 
het gevoel van het bestaan verbinden met de verveling: de mens moet voortdurend 
'attent' worden gemaakt op zijn bestaan om niet in verveling te vervallen.39 

6. Goed en kwaad 

Rousseau is het met Plato, Aristoteles en Augustinus eens dat (echt) geluk en morele 
goedheid niet zijn te scheiden. Wie zich houdt aan de ware basis van geluk, de 
natuurlijke zelfliefde, zal ook goed zijn in morele zin: "Elke mens die alleen maar 
zou willen leven, zou gelukkig leven; bijgevolg zou hij goed leven, want welk 
voordeel zou hij er bij hebben om slecht te zijn?" {Em II p.95). De mens wordt pas 
kwaadaardig wanneer hij ongelukkig is (Em V p.581). "Niet tevreden zijn met mijn 
toestand," schrijft Rousseau weer elders in Émile, "betekent niet langer mens te 
willen zijn, betekent iets anders te willen dan wat is, betekent de wanorde en het 
kwaad te willen {Em IV p.383). 

De mens wordt slecht doordat hij, gedreven door eigenliefde, naar een geluk 
streeft dat hem afhankelijk maakt van anderen: "De slechte mens is alleen maar 
slecht doordat hij anderen nodig heeft, doordat sommigen hem niet genoeg 
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begunstigen, doordat anderen een obstakel voor hem vormen, en hij hen niet naar 
believen kan gebruiken of opzijschuiven" {Dial II p. 167). Morele goedheid is, 
evenals het ware geluk, te vinden in het autarke bestaan, onafhankelijk van anderen, 
van de gangbare meningen en behoeften. Elke kwaadaardigheid komt voort uit 
zwakheid, een tekort aan vermogen om de eigen verlangens te bevredigen, vandaar 
Rousseau's opvoedkundige recept: maak het kind sterk, onafhankelijk, en het zal 
goed zijn - wie alles zou kunnen zou nooit kwaad doen {Em I p. 76-7). De autarkie 
van de goddelijke almacht kan door de mens worden benaderd door niet méér te 
willen dan hij kan, zodat hij alles kan wat hij wil. En dat is alleen mogelijk wanneer 
men het geluk in zichzelf zoekt, en niet in een door onderlinge wedijver en afgunst 
instandgehouden jacht op uiterlijke goederen. 

De zelfliefde is altijd goed, omdat zij overeenkomt met de natuurlijke orde {Em TV 
p.275). Wanneer in Emile de natuurlijke zelfliefde de kans krijgt zich vrij te 
ontplooien zullen de passies die zijn karakter gaan domineren menselijk en teder 
zijn, zich kenmerken door welwillendheid en mededogen, maar als de eigenliefde 
hem de baas wordt zullen ze wreed en boosaardig zijn, en zich kenmerken door 
afgunst en inhalige begeerte {Em TV p.306). De eigenliefde verstoort de natuurlijke 
orde en is daarom het principe van het kwaad. Dat was al zo volgens Plato en 
Aristoteles, en ook volgens Augustinus, die de zondeval en dus ook de erfzonde 
toeschreef aan de menselijke eigenliefde. De gedachte van de erfzonde is Rousseau 
vreemd: elk kind wordt puur geboren, hoe snel het ook verdorven raakt door de 
maatschappij.40 Zijn eerste, 'onbetwistbare' maxime houdt in dat de eerste 
bewegingen der natuur altijd recht zijn: "er is geen oorspronkelijke verdorvenheid 
{pervers/té originelle) in het menselijk hart; daar bevindt zich geen enkele ondeugd 
waarvan men niet kan zeggen hoe en langs welke weg zij binnen is gekomen. De 
enige natuurlijke passie voor de mens is de zelfliefde {amour de soi-même), of de 
'eigenliefde' {amour-propre) in de ruime zin van het woord" {Em II p.111). Op dit 
natuurlijke niveau is van een zedelijk onderscheid in goed en kwaad nog geen 
sprake, omdat dit een onderscheid van de rede is. Zoals het de rede is die de 
slechtheid van de eigenliefde voortbrengt, zo is het ook de rede die de uit 
onbedorven zelfliefde voortkomende passies tot het niveau van zedelijke goedheid 
verheft. Maar de basis daarvan blijft de zelfliefde zelf, dus een gevoel. Zedelijke 
goedheid kan, anders dan Kant zal menen, nooit een kwestie van de zuivere rede 
zijn: "Ik zal laten zien dat rechtvaardigheid en goedheid niet alleen abstracte 
woorden zijn, zuiver morele, door het verstand gevormde grootheden, maar ware 
affecten van de door de rede verlichte ziel, die alleen maar een ordelijke uitbreiding 
zijn van onze oorspronkelijke affecten" {Em TV p.305). Zo ontstaat het morele 
geweten, als een door de rede mogelijk gemaakte ontwikkeling van de natuurlijke 
zelfliefde. 

De zelfliefde heeft dus, zoals Rousseau in een brief schrijft, zowel een lichamelijk 
als een geestelijk deel: naast het verlangen naar genot en zelfbehoud is er een 
verlangen naar orde, namelijk het geweten.41 Zolang de mens zich laat leiden door 
zijn geweten, aanvaardt hij de natuurlijke orde, niet omdat hij niet anders kan, zoals 
de dieren, maar omdat hij inziet dat het de enige juiste orde is. De rede kan breken 
met de orde, zoals gebeurt in de eigenliefde, maar zij kan haar evenzeer aanvaarden. 
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Als we zeggen dat morele deugd niets anders is dan "liefde voor de orde" is dat te 
algemeen, schrijft Rousseau, omdat ook slechte mensen, als redelijke wezens, op 
hun manier van orde houden: "het verschil is dat de goede mens zichzelf ordent'met 
betrekking op het geheel, en dat de slechte het geheel ordent met betrekking tot 
zichzelf' (Em IV p.380). Met andere woorden, de slechterik maakt zichzelf tot 
middelpunt van de wereld, verleent zichzelf een absolute waarde, waaraan hij de 
waarde van al het andere afmeet. Plato en Augustinus hadden deze egocentrische 
omdraaiing van de ware orde reeds als principe van de slechtheid beschouwd: de 
slechte mens sluit zich op in de imaginaire wereld van zijn eigenliefde, en sluit zich 
daardoor af voor de waarheid.42 

Medelijden speelt een hoofdrol in Rousseau's moraaltheorie. Het is het "eerste 
relatieve gevoel dat het menselijk hart raakt volgens de orde der natuur" (Em IV 
p.289). Relatief, omdat medelijden uiteraard altijd betrekking heeft op anderen. Het 
berust op vergelijking met anderen, maar in heel andere zin dan de eigenliefde. In 
het medelijden onderscheidt men zich niet van anderen, maar voelt men juist de 
overeenkomst tussen hen en zichzelf, verplaatst men zich in hun lijden (ib.). Het 
medelijden volgt de natuurlijke neiging van de mens; het berust op de "expansieve 
kracht van het hart", dus op een uitbreiding van het eigen bestaan tot andere 
wezens, een uitbreiding van de zelfliefde tot de liefde voor anderen. Samen met 
andere 'relatieve' passies, zoals de menselijkheid en de weldadigheid, staat het 
medelijden tegenover de 'relatieve' hartstochten die kenmerkend zijn voor de 
eigenliefde: de haat, de inhaligheid, de afgunst en alle andere wrede passies; ze 
verhouden zich als 'aantrekkende en milde' tot 'afstotende en wrede' hartstochten 
(ib). Alleen de eerste zijn natuurlijk en van nature aangenaam. Dit blijkt uit de eerste 
van de maximes waarin Rousseau zijn beschouwingen samenvat: "Het ligt niet in de 
aard van het menselijk hart zich te verplaatsen in mensen die gelukkiger zijn dan 
wij," schrijft Rousseau, "maar alleen in degenen die meer te beklagen zijn' (ib.). 
Afgunst kan niet natuurlijk zijn omdat zij voortkomt uit een kunstmatige drijfveer, 
de eigenliefde. 

Deze morele tegenstelling tussen liefde en haat werkt Rousseau in de Dialogen uit 
door een onderscheid te maken binnen de 'morele sensibiliteit', die hij weer 
onderscheidt van de 'fysieke sensibiliteit'. Deze laatste valt samen met de dierlijke 
zelfliefde; zij heeft alleen ons zelfbehoud en behoud van onze soort tot doel, en staat 
onder leiding van genot en pijn. Zij is dus passief, in tegenstelling tot de morele 
sensibiliteit, het vermogen onze affectie te hechten aan dingen buiten ons (Dial II 
p. 148). Ook deze kan, maar nu onder invloed van de rede, twee richtingen 
aannemen: zij kan positief werken door aantrekking, of negatief door afstoting. "De 
positieve of aantrekkende activiteit is het simpele werk van de natuur die het gevoel 
van ons bestaan tracht uit te breiden en te versterken; de negatieve of afstotende, die 
het bestaan van de ander onderdrukt en beknot is een machinatie van de reflectie. 
Uit de eerste komen alle liefhebbende43 en tedere passies voort, uit de tweede alle 
haatdragende en wrede" (Dial II p. 149). We zijn hier weer beland bij het 
onderscheid tussen de (redelijke) zelfliefde en de eigenliefde, die de "negatieve 
sensibiliteit" voortbrengt: de neiging zich tegen anderen af te zetten, en te 
overtreffen, brengt de mens niet bepaald tot welwillendheid (ib). 
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In Vertoog over de ongelijkheid had Rousseau al gewezen op het verband tussen 
medelijden en de drang tot behoud van de soort. Het medelijden zorgt ervoor dat 
deze drang verenigbaar is met de drang tot het individuele zelfbehoud. Hij weet 
even goed als zijn voorgangers dat de door zelfliefde gedreven individuen zijn 
gewikkeld in een onderlinge strijd om het bestaan, waarbij onvermijdelijk 
slachtoffers vallen. Maar de natuur heeft ervoor gezorgd dat soortgenoten daarbij 
zoveel mogelijk gespaard blijven, doordat zij de individuen ook het vermogen tot 
medelijden heeft gegeven. Zo ook de menselijke individuen: wij bezitten twee 
grondbeginselen, voorafgaande aan de rede, "waarvan de ene ons vurig betrokken 
doet zijn op ons welzijn en op het behoud van onszelf, en de andere ons een 
natuurlijke afkeer inboezemt van het zien omkomen of lijden van elk voelend wezen 
en in de eerste plaats van onze gelijken" {DIp.56)44 Medelijden werkt dus als een 
rem: het "tempert de hartstocht die [de mens] heeft voor zijn welzijn door een 
aangeboren afkeer van het zien lijden van zijn gelijke" {Dil p.84). Dat medelijden 
voorafgaat aan elke reflectie45 blijkt uit het feit dat het ook te vinden is bij sommige 
diersoorten, waar het bij voorbeeld tot uiting komt in de tederheid van 
moederdieren voor hun kleintjes, en in de gevaren die zij weerstaan om hun die 
tederheid te waarborgen (ib.). Door dit medelijden, door andere filosofen 
'ouderliefde' genoemd, zorgt de natuur ervoor dat de zelfliefde in de individuen, die 
hen zorg doet dragen voor hun eigen levensbehoud, niet ten koste gaat van haar 
bovenindividuele doelstelling, het behoud van de soort: "Het is dus wel zeker dat het 
medelijden een natuurlijk gevoel is dat, door in elk individu de activiteit van de 
zelfliefde te matigen, bijdraagt aan het wederzijdse behoud van de hele soort" {Dil 
p.86). Het medelijden zet aan tot naleving van de stelregel van "natuurlijke 
goedheid': "leg je toe op je eigen welzijn met zo min mogelijk schade voor anderen" 
(ib.)46 

Pas door de eigenliefde wordt dit evenwicht verstoord. Haat en afgunst verdringen 
het medelijden, en binnen de menselijke soort gaan individuen zich nu tegen elkaar 
richten. De prioriteit verschuift: het eigen geluk wordt belangrijker dan het behoud 
van de soort. Tegenover de slechtheid van de eigenliefde staat ook hier de morele 
deugdzaamheid van de redelijke zelfliefde. De zelfliefde, "geleid door de rede en van 
gedaante veranderd door het medelijden", brengt de menselijkheid {humanité) en de 
deugd voort {Dlnoot XV, p.149, vgl. I p.85). Ook hier laat Rousseau zijn negatieve 
geluksopvatting blijken: willen dat iemand niet lijdt is niets anders dan willen dat hij 
gelukkig is {DU p.85). 
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B 

7. Vervolmaakbaarheid 

In het vorige deel van dit hoofdstuk konden we er al nauwelijks omheen dat 
Rousseau het doelbewuste streven naar geluk beschouwt als een kenmerk van de 
burgerlijke samenleving, de société civile. De historiciteit van dat streven ligt er bij 
hem duimendik bovenop, omdat zij de essentie van zijn filosofie uitmaakt. Het gaat 
om de overgang van een onmiddellijk en absoluut geluk, dat werd gevonden in het 
gevoel van het bestaan zelf, naar de toestand waarin de mens zijn geluk afhankelijk 
stelde van de vergelijking met anderen, en van de in zijn samenleving gangbare 
meningen. "[...] Er kwam een tijd waarin het geluksbesef relatief werd en waarin 
men naar de anderen moest kijken om te weten of men zelf gelukkig was," schrijft 
Rousseau. Deze historische ontwikkeling is ook te beschouwen als de ontaarding 
van de onmiddellijke zelfliefde in op afgunstige vergelijking gebaseerde eigenliefde. 
Dit proces heeft Rousseau uiteengezet in zijn Discours surl'inégalité4S 

Het wereldhistorisch stramien waarin Rousseau deze omslag laat plaatsvinden is 
de vervolmaking van de rede op het niveau van de mensheid. Hij was een van de 
eersten die het neologisme 'vervolmaakbaarheid' {perfectibilité) gebruikten.49 

Daaronder verstaat hij, zoals we al in § 7 van hoofdstuk 1 hebben gezien, een 
vermogen dat, "begunstigd door de omstandigheden, achtereenvolgens alle andere 
vermogens ontwikkelt en bij ons zowel in de soort als in het individu bestaat [...]" 
{Dil p.72).50 De individuele vervolmaking lijkt parallel te verlopen aan het in het 
vorige deel al genoemde proces van 'zelfuitbreiding', een drang die eigen is aan de 
natuurlijke zelfliefde. De menselijke soort als geheel maakt een soortgelijk proces 
door, en is in die zin te beschouwen als een soort individu, met een eigen leven. De 
hele bedoeling van het Discours sur l'inégalité is om "het leven van de soort te 
beschrijven" {DU p.63), en de lezer duidelijk te maken dat "de menselijke soort van 
de ene leeftijd niet de menselijke soort van een andere leeftijd is" {DIU, p. 122). 

De theorie van de vervolmaakbaarheid die Rousseau en zijn tijdgenoten 
introduceerden was het antwoord van de Verlichting op de christelijke gedachte van 
de volmaakte schepping van de mens. Maar we hebben gezien dat deze theorie in 
feite al is te vinden bij alle voorgangers van Rousseau, zelfs in belangrijke mate bij 
Augustinus. Zij stamt dus uit het antieke gedachtengoed. Bij Rousseau is wat dit 
betreft duidelijk de invloed van Lucretius merkbaar.51 Nieuw in de Verlichting is dat 
de verwantschap van de mens met de dieren sterk wordt benadrukt, mede dank zij 
de anatomische ontdekkingen van de fysiologische antropologie. In noot X van 
Discours sur l'inégalité neemt Rousseau de hypothese serieus dat de mensapen de 
voorlopers van de mensen zijn. Maar de aard van die verwantschap laat zien hoe 
ver ook hij nog afstaat van de darwinistische evolutietheorie. Mensapen zijn, als 
'woudmensen', eigenlijk al mensen-in-de-dop, die echter nooit door de 
omstandigheden zijn genoopt hun virtuele vermogens te ontwikkelen.52 Hun rede 
bestaat nog louter in aanleg, en is nog niet geëvolueerd, 'ontwikkeld'. Van een 
overgang van dier naar mens is dus geen sprake: het gaat om aapmensen, niet om 
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mensapen. De grote keten van het zijn, waarin alle soorten vastliggen, is nog niet 
verbroken. 

Alleen dank zij de keuzevrijheid kan de rede zich vervolmaken, zich bevrijden van 
de instinctgebondenheid van de dieren. Het dier is slechts een "ingenieuze machine", 
die gehoorzaamt aan het bevel van de natuur, maar de mens weet zich vrij om toe te 
stemmen of zich te verzetten; zijn wilsvrijheid of veeleer keuzevrijheid, is niet te 
verklaren door de wetten der mechanica {DU, p.71-2). De rede ontwikkelt zich 
echter niet op eigen houtje, maar alleen door de aandrijving van de passies, die te 
herleiden zijn tot de fundamentele bewegingen van al het leven, streven en mijden. 
Wij streven alleen naar kennis, schrijft Rousseau, omdat we willen genieten, en het 
is onvoorstelbaar dat iemand die niets verlangt en niets vreest zich de moeite zou 
getroosten om te redeneren. De passies danken hun ontstaan aan de behoeften, en 
hun ontwikkeling aan de kennis: men kan alleen maar dingen verlangen of vrezen 
hetzij op grond van de "simpele drang van de natuur" (zoals bij de dieren), hetzij op 
grond van de ideeën die men over die dingen heeft {Dil, p.73). 

De verlangens van de primitieve oermens, die nog zonder enige vorm van rede is, 
gaan de lichamelijke behoeften dan ook nog niet te boven: hij verlangt alleen naar 
"voedsel, rust en een wijfje" {Dl I p.73). Deze oermens is nog verstoken van 
verbeelding; zijn geringe behoeften liggen zozeer binnen handbereik, en hij is nog zo 
ver verwijderd van de kennis die nodig is om te verlangen naar de bevrediging van 
grotere behoeften, dat hij geen vooruitziende blik kan hebben noch nieuwsgierigheid 
{Dl I p.74). Hij is dus nog niet echt mens, als we afgaan op Émile, waar de 
nieuwsgierigheid juist als de specifiek-menselijke drijfveer van de vervolmaking lijkt 
te worden beschouwd: "Het aangeboren verlangen naar welzijn en de 
onmogelijkheid om dat verlangen volledig te bevredigen doen hem onophoudelijk 
zoeken naar nieuwe middelen om het te bevorderen. Dat is het eerste beginsel van 
de nieuwsgierigheid; een natuurlijk beginsel voor het mensenhart, maar waarvan de 
ontwikkeling alleen geschiedt in verhouding tot de ontwikkeling van onze 
hartstochten en onze rede" {Em III p.214). 

8. De desintegratie van de menselijke soort 

Het dierlijke bestaan van de oermens is te vergelijken met het leven in het paradijs, 
waaruit de mens door zijn vervolmaakbaarheid wordt verdreven. Discours sur 
l'inégalité is door Jean Starobinski een 'filosofische Genesis' genoemd, een 
herschrijving van het zondevalverhaal, waarin de volmaakte bol van het 
onmiddellijke bestaan uiteenbarst.53 Deze val moet volgens Rousseau echter worden 
gezien als een historische ontwikkeling, zo geleidelijk dat er veeleer sprake is van een 
'verval', zoals in de decadentietheorieën van antieke filosofen als Lucretius en 
Seneca. We hebben deze opvatting zelfs kunnen constateren bij Augustinus, die de 
zondeval zo graag als een catastrofale omwenteling voorstelt, maar nader 
beschouwd toch toegeeft dat het geluk en de goedheid van de mens niet in één keer 
verloren gingen. Na de zondeval van Adam en Eva, die het morele besef, het 
onderscheid tussen goed en kwaad pas mogelijk maakte, volgde de val van Kaïn, 
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waarmee het 'echte', bewuste kwaad op de wereld kwam. Bij Adam en Eva was ook 
het paradijselijk geluk nog goed goeddeels behouden gebleven, omdat ze zich aan 
Gods bedoelingen hielden. Pas na Kaïn, die zijn eigen wil volgde, kwam het 
ongeluk van de onbevredigbare verlangens. 

Bij Rousseau nu is er een vergelijkbaar onderscheid tussen een eerste en een 
tweede 'zondeval' te vinden. De eerste, die zich voltrok met het ontluiken van de 
menselijke rede, was nog geen ramp. Ook voor Rousseau is de vervolmaking in 
beginsel een natuurlijk, dus onontkoombaar proces, waarin het menselijk dier zich 
ontwikkelt tot een mens in de volle zin van het woord. Maar zij kan - na een 
nieuwe, en ditmaal desastreuze val - ontaarden in een tegennatuurlijk proces. In een 
sleutelpassage uit Discours sur l'inégalité geeft Rousseau het antwoord op de vraag 
die hij in de inleiding als leidraad aan zijn lezers had meegegeven: bij welke leeftijd 
zou je willen dat je soort was blijven stilstaan? (ZT/p.63). Wel, dat is de jeugd, de 
periode waarin de mensheid het evenwicht hield tussen "de indolentie van de 
primitieve toestand" en de "onstuimige activiteit van onze eigenliefde", en die 
daarom "de gelukkigste en duurzaamste" moet zijn {Dill p. 101). Het is de beste 
toestand van de mens, die hij alleen kon verlaten "door een of ander rampzalig 
toeval, dat omwille van het algemeen belang nooit had moeten plaatsvinden" (ib.). 
Dat deze evenwichtstoestand niet alleen bestaanbaar is maar zelfs op grote schaal in 
feite nog bestaat maakt Rousseau duidelijk door te wijzen op de leefwijze van de 
niet-westerse volkeren: "Het voorbeeld van de wilden die men bijna allemaal in dit 
stadium heeft aangetroffen lijkt te bevestigen dat de menselijke soort was geschapen 
om voor altijd daarin te blijven, dat die toestand de ware jeugd van de wereld is, en 
dat alle latere stappen voorwaarts in schijn evenzovele stappen naar de 
volmaaktheid van het individu zijn geweest, maar in feite naar de aftakeling 
{décrépitude) van de soort' (ib.)54 

Hier wordt een cruciaal onderscheid gemaakt tussen twee niveau's van 
vervolmaking, van het individu en van de soort. Als Rousseau de periode van 
evenwicht ook de "periode van de ontwikkeling van menselijke vermogens" noemt 
{Dill p. 101) doelt hij op die tweede vorm van vervolmaking. Dit tijdperk is dus 
allerminst statisch, maar omvat de langdurige ontwikkeling van de mens vanuit zijn 
dierlijke primitiviteit tot een redelijk wezen. Volgens het simpele historische schema 
dat Rousseau hier hanteert - en dat ook voor hemzelf te simpel is, zoals zal blijken -
draagt de individuele vervolmaking niets meer bij aan de vervolmaking van de soort 
(die al was voltooid) maar keert zij zich juist tegen de soort, zodat die weer begint af 
te takelen. Dit gebeurt bij de historische omslag van zelfliefde in eigenliefde, de 
drang om de eerste plaats in te nemen. Juist door de eigenliefde raakt de soort in 
verval, omdat haar integriteit, die is gebaseerd op de gelijkwaardigheid van haar 
leden, wordt aangetast doordat de leden zich tegen elkaar gaan keren om hun eigen 
superioriteit te bevestigen. Rousseau bestrijdt niet de individualiteit, de natuurlijke 
verschillen in karakter, aanleg en kracht tussen individuen, maar het egoïsme van de 
eigenliefde, gekenmerkt door een 'negatieve sensibiliteit'. Het medelijden maakt dan 
plaats voor allesbeheersende wedijver en afgunst: "[...] de verwoestende ambitie, de 
vurige begeerte om zijn relatieve fortuin te vergroten, minder op grond van een 
werkelijke behoefte dan om zich boven anderen te stellen, boezemt alle mensen een 
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duistere neiging in om elkaar wederzijds schade te berokkenen" - een geheime 
jaloezie die zich zelfs kan vermommen als welwillendheid {Dill p. 105). De strijd 
om het relatieve, op onderlinge vergelijking berustende (dus illusoire) geluk is de 
oorsprong van het kwaad.55 De mens wordt, zoals we in §8 hebben gezien, immers 
pas kwaadaardig als hij ongelukkig is {Em V p.581), en de door eigenliefde gedreven 
mensen hebben het ware, natuurlijke geluk verspeeld; hun ongeluk blijkt hieruit dat 
ze voortdurend degenen benijden die ze superieur aan zichzelf en dus gelukkiger 
wanen. 

Rousseau beweert niet dat er in de natuurtoestand geen strijd voorkomt, maar het 
is toch de toestand "waarin de zorg voor ons zelfbehoud het minst nadelig is voor 
het zelfbehoud van de ander", en "bijgevolg is die toestand het meest geëigend voor 
vrede, en het meest geschikt voor de menselijke soort" {Dil p.84). De wilden, nog 
zonder enige vorm van onderling verkeer, nog onbekend met ijdelheid, achting of 
minachting, waren "veeleer woest dan boosaardig", er meer op bedacht zich te 
vrijwaren van kwaad dan geneigd om anderen kwaad te doen, en daarom kunnen 
hun ruzies ook nooit erg gevaarlijk zijn geweest {DU p.87, vgl. noot XV p. 149). De 
motivatie voor het geweld komt hier nog voort uit de zelfliefde, uit de drang tot 
zelfbehoud, en is tegengesteld aan die van de eigenliefde, "die de mensen tot alle 
kwaden aanzet die ze elkaar aandoen" (ZT/noot XV, p.149). De eigenliefde "tracht 
niet langer zich te bevredigen door ons eigen welzijn, maar alleen door andermans 
leed"(ZÄä/Ip.l3). 

In noot IX van Discours sur l'inégalité beklemtoont Rousseau dit verschil nog 
eens. De wilde kan wel eens ruziën over een maaltijd maar dat blijft bij een paar 
vuistslagen; als hij heeft gegeten leeft hij in vrede met de hele natuur, en is hij "de 
vriend van al zijn gelijken". Maar zodra de trots zich in de strijd mengt, wat het 
geval is bij de mens in de burgerlijke samenleving, wordt alles anders: hoe minder 
natuurlijk zijn behoeften worden, des te groter worden zijn hartstochten, en als hij 
de kans kreeg zou hij, na heel wat mensen in het verderf te hebben gestort, ten slotte 
alles opslokken en de enige heerser van het universum worden. Dat is, besluit 
Rousseau, in het kort de zedelijke schets, zoniet van het mensenleven, dan toch van 
de geheime pretenties van elke beschaafde mens {Dl noot IX p.133). Het cruciale 
verschil is hier al aangegeven: de wilde blijft de "vriend van al zijn gelijken"; na het 
verlaten van de natuurtoestand heerst het principe van de ongelijkheid onder de 
mensen, dat het eigenlijke thema vormt van het Discours: de ene mens waant zich 
meer waard dan de andere. 

De strijd die daaruit voortvloeit is niet altijd openlijk; jaloezie kan zich ook 
vermommen als welwillendheid, zoals we daarnet hebben gezien. Maar steeds 
wordt in deze toestand het leven beheerst door "het verborgen verlangen zijn 
voordeel te behalen ten koste van anderen" {Dill p. 105). Dat is wat Rousseau zich 
voorstelt bij de 'vervolmaking' van het individu: het leert zijn eigenbelang te dienen, 
openlijk of heimelijk. Wie niet sterk is moet slim zijn. De ontwikkeling van de rede 
komt dan neer op een ontwikkeling van de slimheid waarmee het individu zijn 
medeburgers weet te gebruiken voor zijn eigen doeleinden. Dit is het proces van 
'socialisatie', van aanpassing aan de eisen van de door het principe van eigenliefde 
beheerste burgerlijke samenleving. De periode van vervolmaking van het individu 
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valt dan ook samen met die van de (voor Rousseau even dubieuze) vervolmaking 
van de burgerlijke samenleving, die evenzeer het verval van de soort als keerzijde 
heeft: het is een "voortgang naar de volmaaktheid van de maatschappij en naar de 
verloedering van de soort (Dial III p.275). De soort valt uiteen in afzonderlijke, 
elkaar benijdende en bestrijdende individuen, die de grondregel van de natuur - dien 
het eigen levensbehoud met zomin mogelijk schade voor anderen - met voeten 
treden. 

In de geloofsbelijdenis van de Savooise vicaris wordt de desintegratie van de 
menselijke soort in ruimer verband geplaatst. Alles in de door God geschapen 
natuur heeft hetzelfde doel: het behoud van het geheel in de gevestigde orde (Em IV 
p.360). En juist wat dat betreft is het met de menselijke soort misgegaan: "Waar is 
de orde die ik had waargenomen? Het tafereel van de natuur bood me alleen maar 
harmonie en evenredigheid, dat van de menselijke soort biedt me niets dan 
verwarring, wanorde! Tussen de elementen heerst volmaakte samenwerking, en de 
mensen bevinden zich in een chaos. De dieren zijn gelukkig, alleen hun koning is 
ellendig" (Em IV p.361-2). 

9. Het geluk van de wilden 

Discours sur l'inégalité;is niet alleen een onderzoek naar de historische wortels van 
de maatschappelijke ongelijkheid, en daarmee van het morele kwaad, maar ook, en 
passant dis het ware, naar de teloorgang van het ware geluk. Beide processen liggen 
immers besloten in de cruciale historische gebeurtenis: de omslag van zelfliefde in 
eigenliefde. Dit project behelst een speurtocht naar de 'oorspronkelijke' mens. 
Rousseau gebruikt dezelfde metafoor als Plato in Politeia: die van het standbeeld 
van de god Glaucus, dat door de zee en weersinvloeden bedekt was met wier en 
schelpen, en zo misvormd was geraakt dat "het eerder op een wild beest leek dan op 
een God" (Pol6lic- 12a, zie hoofdstuk 2 § 7). Rousseau is echter niet op zoek naar 
een spirituele Eros van de mens, de filosofia, maar naar diens oorspronkelijke 
zelfliefde, die in de burgerlijke maatschappij bedekt is geraakt door de korst van de 
eigenliefde. In plaats van "een wezen dat altijd handelt volgens zekere en 
onveranderlijke beginselen", in plaats van "die hemelse en majestueuze eenvoud" 
waarmee hij was geschapen, is er alleen nog het wanstaltige contrast van de 
hartstocht die denkt te redeneren en het verstand dat in waanzin verkeert (Z?7 p.52). 
De oorspronkelijke mens is stapje voor stapje verdwenen (DIU, p. 122). 

Rousseau's speurtocht is dus historisch van aard, maar evenals Hobbes gaat hij 
ervan uit dat de leefwijze van de 'wilden', die nog steeds een groot deel van de 
aardbol bevolken, ons een blik gunt in de prehistorie van de mens. Maar terwijl 
Hobbes nog denkt vanuit een vermeend doel van de mensheid, en in die zin nog 
Aristoteles volgt, draait Rousseau de zaak om: om te weten wat de mens is moeten 
we kijken naar zijn oorsprong, zoals die in de wilden nog bewaard is gebleven. Maar 
hoe moeilijk het is om een onbevooroordeelde kijk op deze mensen te hebben blijkt 
uit het feit dat de filosofen als ze over de wilde spraken in feite de westerse mens 
schilderden: door steeds maar te praten over behoefte, hebzucht, onderdrukking, 
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begeerten en trots hebben ze ideeën die ze hadden opgedaan in de burgerlijke 
maatschappij overgedragen op de natuurtoestand {Dl p.62). Dit verwijt van 
europacentrisch denken geldt met name Hobbes. Maar voor een genuanceerd 
oordeel over het verschil tussen beide filosofen moeten we uitgaan van een 
constatering die bij Hobbes tussen de regels valt te lezen, maar in Discours sur 
l'inégalité'een kernthema wordt: 'de' wilde bestaat niet. Het wilde stadium is immers 
allerminst statisch, maar is juist de vele eeuwen durende "periode van de 
ontwikkeling der menselijke vermogens", zoals we in de vorige paragraaf hebben 
gezien {Dl I p.74). Het gaat dan al om wat Kant de 'cultuur' van de mens zal 
noemen, het proces van beschaving. 

Aan het begin van de natuurlijke vervolmaking stond de nog door zijn instinct 
geleide dierlijke oermens.36 Hij was nog bevangen in de "indolentie van de 
primitieve toestand", en kon zijn drang tot luiheid nog ten volle uitleven: hij kende 
nog de lichte slaap van de dieren die, weinig denkend, slapen gedurende alle tijd dat 
ze niet denken {DU p.70). De toestand van de beginnende mens, l'homme naissant, 
kwam neer op "het leven van een dier dat aanvankelijk werd beperkt tot puur 
zintuiglijke gewaarwording, en dat nauwelijks profiteerde van de gaven die de 
natuur hem aanbood, want het kwam niet bij hem op haar iets te ontfutselen" {Dili 
p.94/5). Eeuwenlang bleef de menseüjke soort nog steken in dit beginstadium, 
zonder taal, techniek of samenleving. In die oudste tijden vertrok elke nieuwe 
generatie steeds weer vanuit hetzelfde punt57, tot het moment dat de oermens door 
zijn vervolmaakbaarheid uiteindelijk werd "getrokken" uit "zijn oorspronkelijke 
toestand, waarin hij zijn dagen in rust en onschuld doorbracht" {Dil p.72; vgl. CS 
I.viii p.55). De ontmoeting van weerstand, van obstakels bij de bevrediging van zijn 
behoeften, speelt hierbij een cruciale rol.58 Zo wordt de mens geleidelijk meester over 
de andere diersoorten, leert hij spreken, samenwonen in familieverband, ontdekt hij 
het vuur, ontwikkelt hij zijn handvaardigheid, gaat hij zijn eigen onderdak bouwen 
van boomtakken, later bestreken met leem: hoe meer zijn geest zich verlichtte, des te 
meer vervolmaakte zich zijn nijverheid"; vervolgens verlaat de mens de wouden 
waaruit hij stamde, er ontwikkelen zich volkeren, verenigd door zeden, karakter, 
leefwijze en voedingsgewoonte, en door de gemeenschappelijke invloed van het 
klimaat, de talen worden geperfectioneerd, de zeeën bevaren, er ontstaan wetten en 
moraal, in de vrije tijd worden nieuwe, 'luxe' voorwerpen vervaardigd en ontstaan 
kunsten als zang en dans {Dili p.98-9). Er is dus een reusachtig verschil tussen het 
allereerste begin en de laatste termijn van de natuurtoestand: om in het laatste 
stadium van de natuurtoestand te geraken moest de menselijke geest "heel wat 
stappen vooruit doen, zich heel wat nijverheid en kennis eigen maken, deze van de 
ene generatie op de andere overdragen en vermeerderen" {Dill p.94). 

Als de 'beschaafde' wilde een heel andere mens is geworden dan de primitieve 
oermens moet ook zijn geluk zijn veranderd. Het geluk, bestaande in het evenwicht 
van verlangen en vermogen, was volmaakt bij de oermens, omdat hij nog een 
dierlijk wezen was. De dieren hebben immers precies de vermogens die nodig zijn 
om zich in leven te houden {Em II p.95). De natuur heeft ook de mens 
oorspronkelijk in een toestand geplaatst van volmaakt evenwicht tussen kunnen en 
willen {Em II p.94).59 "Wat zij hem onmiddellijk geeft," schrijft Rousseau, "zijn 
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alleen de verlangens noodzakelijk voor zijn levensbehoud en de vermogens 
toereikend om ze te bevredigen. Alle andere heeft zij, als reserve om zo te zeggen, 
diep in zijn ziel geplaatst, opdat zij zich er zonodig kunnen ontwikkelen. Uitsluitend 
in die primitieve toestand doet zich het evenwicht tussen vermogen (pouvoir) en 
verlangen voor, en is de mens niet ongelukkig" (Em II p.94). Dus "hoe meer de 
mens in de buurt van zijn natuurlijke toestand is gebleven, hoe kleiner het verschil 
tussen zijn vermogens en zijn verlangens derhalve is, des te minder ver staat hij 
bijgevolg af van het geluk" (ib.). In noot XI van Discours sur l'inégalité kan 
Rousseau strikt genomen alleen doelen op dit allereerste stadium van de mensheid: 
"Behalve alleen de fysieke noodzaak, die de natuur zelf vraagt, zijn al onze andere 
behoeften alleen maar behoeften geworden door de gewoonte, terwijl ze tevoren 
geen behoeften waren, of door onze verlangens, en men verlangt niet wat men niet 
vermag te kennen. Daaruit volgt dat, aangezien de wilde mens alleen maar verlangt 
naar de dingen die hij kent en alleen maar de dingen kent waarvan het bezit in zijn 
macht ligt of die makkelijk te verkrijgen zijn, niets zo rustig kan zijn als zijn ziel en 
niet zo beperkt als zijn geest" (DInooi XI, p.144). 

Bij elke stap die de mensheid verder verwijdert van de primitieve toestand, die 
Rousseau ook wel de "ware natuurtoestand" noemt (Dl noot XV, p.149) moet zij 
aan geluk inboeten, gemeten aan de absolute maatstaf van het dierlijke geluk. 
Maar de schade viel mee zolang de mens nog in de natuurtoestand bleef. Dank zij 
"een zeer wijze Voorzienigheid" immers ontwikkelden in deze eerste 
ontwikkelingsfase de vermogens die de wilde mens in aanleg bezat zich alleen als er 
ook aanleiding was om ze te gebruiken, niet te vroeg en niet te laat (DU p.82). De 
ontwikkeling van de vermogens hield dus gelijke tred met die van de behoeften en 
verlangens.6 En die ontwikkeling was ook nodig, om van de diermens een 
volkomen mens te maken, dus de rede tot volledige ontplooiing te brengen. 

Het geluk van de wilden wordt des te stralender als het wordt vergeleken met het 
ongeluk van de mensen in de burgerlijke samenleving (société civile), door Rousseau 
ook simpelweg de Société, de 'Maatschappij', genoemd. Hij keert Hobbes' standpunt 
om: de wilde, de mens in de natuurtoestand, is niet ellendig maar juist gelukkig, 
terwijl in de westerse, burgerlijke samenleving het geluk niet pas mogelijk maar juist 
onmogelijk wordt gemaakt62: "de wilde leeft in zichzelf; de maatschappelijke mens, 
altijd buiten zichzelf, weet alleen maar te leven in de mening van anderen, en alleen 
aan hun oordeel ontleent hij, om zo te zeggen, het gevoel van zijn eigen bestaan" 
(Dill p. 123). Een groter contrast is niet denkbaar: "De wilde mens en de beschaafde 
mens verschillen dusdanig in het diepst van hun hart en in hun neigingen dat 
datgene wat voor de ene het hoogste geluk uitmaakt de andere tot wanhoop zou 
brengen. De eerste straalt alleen rust en vrijheid uit, hij wil alleen maar leven en 
ledig blijven, en zelfs de ataraxia van de stoïcijn kan zijn diepe onverschilligheid 
voor elke andere zaak niet benaderen. De immer actieve staatsburger daarentegen 
zweet, maakt zich druk, kwelt zich onophoudelijk om nóg inspannender bezigheden 
te zoeken [...]" (Dili p.122). Deze hyperactiviteit, de "onstuimige activiteit van onze 
eigenliefde", is volgens Rousseau alleen te begrijpen doordat de moderne mens heeft 
vergeten wat het ware geluk is. 

Het historische stadium waarin de mens eerst naar anderen moet kijken om te 

218 



weten of hij zelf gelukkig is, is nu bereikt. In de burgerlijke samenleving zijn de 
rijken en machtigen juist gelukkig door het contrast met dat ongeluk, maakt 
Rousseau duidelijk: als men een handvol machtigen en rijken op het toppunt van 
hun grandeur en fortuin ziet, terwijl de massa kruipt in de duisternis en de ellende, 
dan is dat omdat de eersten de dingen waarvan ze genieten alleen waarderen 
voorzover de anderen ervan verstoken zijn; ze zouden ophouden gelukkig te zijn als 
het volk zou ophouden ellendig te zijn (DIU p. 119). 

In de burgerlijke maatschappij is geluk een schaars goed geworden, het voorwerp 
van jaloezie en wedijver, terwijl het ware geluk universeel is en binnen ieders 
handbereik ligt.63 Dat dit het ware geluk is blijkt volgens Rousseau wel hieruit dat 
alle wilden tot nog toe hebben geweigerd zich "in navolging van ons te beschaven of 
gelukkig te leren leven onder ons"; voor elke wilde is het makkelijk in te zien dat al 
onze inspanningen maar op twee zaken zijn gericht: op de gemakken des levens 
voor onszelf, en op aanzien bij de anderen (Dlnoot XVI, p.150). De wilde mens is 
eenvoudig niet geïnteresseerd in de uitvindingen van de westerse beschaving, zoals 
machines en electriciteit, omdat ze niet bijdragen tot zijn geluk. En dat is alleen 
maar een natuurlijke houding: wij hebben van nature een 'diepe onverschilligheid' 
voor alles wat de zeer weinige en zeer voelbare directe banden te boven gaat die de 
dingen met ons hebben' (Em III p.266). 

Dat dit geluk anderzijds ook in de ogen van de 'beschaafde mens' het enige en 
ware geluk is ziet Rousseau bevestigd door de talloze gevallen van Fransen en 
andere Europeanen die uit vrije wil hun toevlucht hebben gezocht onder wilde 
volkeren - zelfs verstandige missonarissen denken met weemoed terug aan de 
"kalme en onschuldige dagen" die ze daar hebben doorgebracht (Dl noot XVI, 
p.150). Maar ook in de marge van de burgerlijke maatschappij zelf is dit geluk nog te 
vinden, namelijk buiten de steden, in het landelijke leven van herders en boeren, die 
zich nog aan hun natuurlijke taken houden en daarom nog gelukkig kunnen zijn. 
Het zien van die gelukkige mensen wordt niet vergiftigd door afgunst, merkt 
Rousseau op, omdat men "zich in staat voelt zelf af te dalen tot die toestand van 
vrede en onschuld, en hetzelfde geluk te genieten"; immers, "het is altijd prettig om 
te zien wat men vermag, om zijn eigen goed in ogenschouw te nemen, zelfs als men 
daar geen gebruik van wil maken" (Em IV p.290). Dit simpele geluk is geen 
voorwerp van streven, omdat het voor iedereen verkrijgbaar is, en is dus geen 
schaars goed. 

10. De verdorvenheid van de burgerlijke maatschappij 

Het verschil tussen enerzijds wilden, herders en boeren en anderzijds de 
(stads)burgers is dat de eersten hun geluk baseren op de natuurlijke en absolute 
zelfliefde, de anderen op de kunstmatige en relatieve eigenliefde; de eersten zoeken 
het in een sentiment intime, de anderen in de apparence, de schijn (Diall p. 15, zie § 
4). Kunstmatigheid en schijn zijn volgens Rousseau kenmerkend voor het leven in 
de burgerlijke samenleving (société civile), die hij in zijn Discours sur l'inégalité 
presenteert als het volslagen tegendeel van de natuurlijke toestand waarin de wilden 
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leefden. De Maatschappij biedt slechts de aanblik van een "verzameling van 
artificiële mensen en kunstmatige hartstochten", die het produkt zijn van de 
verhoudingen in die samenleving, en die geen enkel waar fundament hebben in de 
natuur (Dill p. 122). Het herinnert aan de openingswoorden van Émile. alles is 
goed zolang het uit de handen van de Schepper komt, alles degenereert in de handen 
van de mens - hij wil niets zoals de natuur het gemaakt heeft, zelfs zijn eigen soort 
wil hij nog zelf modelleren (Em I p.35). 

Uiteraard is deze kunstmatigheid terug te voeren op eigenliefde, zelf een 
"kunstmatig gevoel" (Dl noot XV, p.149), dat het produkt is van de rede, en nog 
wordt versterkt door de reflectie, die de mens zich in zichzelf doet terugtrekken, hem 
isoleert, hem alleen aan zichzelf doet denken, ongevoelig maakt voor het lijden van 
anderen (DU p.86). De eigenliefde is de bron van de hang naar distinctie, naar 
superioriteit boven anderen, en ligt daarom aan de oorsprong van de ongelijkheid 
tussen de mensen, die het eigenlijke thema vormt van Discours sur l'inégalité. 
Terwijl in de natuurtoestand alle mensen gelijkwaardig zijn64, en zich alleen 
onderscheiden door natuurlijke verschillen in lichaamskracht, psychische of 
geestelijke eigenschappen, ontstaat door de eigenliefde een ongelijkheid die 
Rousseau een 'morele' ongelijkheid noemt, of een politieke, omdat zij afhangt van 
een soort conventie; zij bestaat in de verschillende privileges die sommigen genieten 
ten koste van anderen, zoals rijker, meer geëerd of machtiger zijn, of zich zelfs door 
hen laten gehoorzamen (Dl p.61). De onderlinge verschillen in status zijn niet 
gegrond in de natuurlijke orde zoals God die geschapen en bedoeld heeft, maar zijn 
conventioneel en daarom onwerkelijk. Ze zijn echter reëel voor zover ze zijn 
vastgelegd in maatschappelijke instellingen en structuren, en voor zover van de 
individuen wordt gevergd dat ze zich daarnaar schikken. Zodra afzonderlijke 
individuen in éénzelfde maatschappij zijn verenigd worden ze "gedwongen zich met 
elkaar te vergelijken, en rekening te houden met de verschillen die zij aantreffen in 
het voortdurende gebruik dat ze van elkaar moeten maken." Die verschillen zijn, in 
hoofdzaak, van vierdelei aard: rijkdom, adel of rang, macht en persoonlijke 
verdienste zijn de voornaamste onderscheidingen aan de hand waarvan men zich 
onderling meet in de Maatschappij (DIU p. 119). 

De reële maatschappelijke ongelijkheid heeft haar wortels in de privé-eigendom en 
de arbeidsdeling, de twee fundamenten van de burgerlijke samenleving. Door 
arbeidsdeling worden mensen van elkaar afhankelijk: de rijken worden voor hun 
geluk afhankelijk van de werkkracht van de armen, de armen voor hun 
levensbehoud afhankelijk van de rijken. De arbeidsdeling maakt het immers 
mogelijk om, boven de eisen van het levensbehoud uit, de 'gemakken des levens' te 
produceren waarop, naast de ambitie, alle inspanningen van de beschaafde mens 
zijn gericht. Maar de luxe is zelf "het ergste van alle kwaden", omdat zij voor 
weinigen is weggelegd en anderen dwingt hun leven zwoegend en hongerend door 
te brengen (Dl noot IX, p.136). Voor Rousseau betekent wederzijdse 
afhankelijkheid een toestand van zwakte, waarin verlangen en vermogen niet meer 
overeenstemmen (zie §2). Rijkdom of macht zijn bij hem als vormen van vermogen 
(Hobbes' power) uit den boze; zijn norm is de toestand van de wilden, waar ieder 
(volgens Rousseau althans) nog eigenhandig in zijn behoeften voorziet. De indianen 
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die in Hobbes' ogen nog bruut en ellendig leefden belichamen Rousseau's 
levensideaal: zolang de mensen tevreden waren met hun eenvoudige hutten, zich 
ertoe beperkten zelf hun kleren te naaien van dierenhuiden, zich te versieren met 
veren en schelpen, hun pijlen en bogen te versieren, met scherpe stenen kano's of 
grove muziekinstrumenten uit hout te snijden, kortom zolang ze zich toelegden op 
werk dat één iemand kon doen, leefden ze "vrij, gezond, goed en gelukkig voor 
zover ze dat door hun natuur konden zijn, en bleven ze onderling de 
vriendelijkheden genieten van een onafhankelijk verkeer" (DIU p.101). Rousseau's 
indiaan belichaamt het antieke ideaal van de autarkie, op het niveau van het 
levensbehoud. 

Als de "ware stichter van de burgerlijke samenleving" beschouwt Rousseau degene 
die het eerst een terrein omheinde, zei dat het van hem was, en de anderen zo ver 
kreeg dat ze het geloofden. We kunnen hier denken aan de figuur van Kaïn, de 
landbouwer.6 Als iemand hun er toen op had gewezen dat het een bedrieger was en 
dat ze verloren zouden zijn als ze zouden vergeten dat de vruchten aan iedereen 
toebehoren en dat de aarde van niemand in het bijzonder is, zouden de mensheid 
heel wat oorlogen, misdaden en ellende bespaard zijn gebleven (DIU p.94). Deze 
paradijselijke toestand van gemeenschappelijke eigendom van de aarde ging 
verloren door de gedachte van privé-eigendom. De verschillen tussen arm en rijk 
leidden tot bloedige conflicten, tot usurpatie door de rijken en banditisme van de 
armen. De "verbroken gelijkheid werd gevolgd door de meest vreselijke wanorde" 
(Dill p. 106), en het was juist de 'vreselijke oorlogstoestand" van de (nog steeds) 
beginnende maatschappij die een ordening in staatsverband mogelijk en ook nodig 
maakte. De stichting van de staat was "het meest doordachte plan dat ooit in de 
menselijke geest is opgekomen": vijanden werden door een verdrag tot bondgenoot 
gemaakt (DIU p. 107). Vooral de rijken, er op uit hun eigendom te beschermen, 
begrepen hoe onvoordelig de toestand van voortdurende oorlog voor hen was (DIU 
p. 106). De overeenkomst die voor Hobbes een triomf van de rede was, omdat ze de 
bevrijding was uit de ellendige natuurtoestand, is voor Rousseau - althans de 
Rousseau van Discours sur l'inégalité - eerder een slimme opzet die de reeds 
bestaande ongelijkheid moet continueren en legitimeren. De wetten gaven nieuwe 
kluisters aan de armen en nieuwe krachten aan de rijken (DIU p. 108). De bereikte 
vrede ging ten koste van onafhankelijkheid en de vrijheid, de "edelste van de 
menselijke gaven", en daarom het opgeven daarvan, zo oppert Rousseau, een 
belediging voor de Schepper (DIU p. 113). 

De staat verloochent zijn oorsprong niet: hij dient alleen om de "onstuimige 
activiteit van de eigenliefde" in banen te leiden, zodat de burgers niet voortdurend 
voor hun leven hoeft te vrezen. Het universele, ons allen verscheurende verlangen 
naar reputatie, eerbewijzen en voorrechten, schrijft Rousseau, veroorzaakt dag in 
dag uit tegenspoed door alle mensen tot concurrenten, rivalen of veeleer vijanden te 
maken (DIU p. 119). De maatschappij is geheel gebouwd op het principe van 
afstoting, op de 'negatieve sensibiliteit' van de eigenliefde; de individuen worden 
alleen bijeen gehouden door een verdrag dat ze hebben gesloten om hun vermeende 
voordeel, maar dat in feite alleen hun ongeluk bestendigt. 

Deze radicale kritiek op de staat en de burgerlijke samenleving, die door de 
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vroegere filosofen al grondig was voorbereid, was uitzonderlijk in de Verlichting. 
Rousseau zelf zal haar in Du contrat social herzien, en zelfs in Discours sur 
l'inégalité is hij ambivalent, zoals zal blijken. Zijn wijsgerige tijdgenoten waren niet 
blind voor de bestaande feilen van de in staatsverband geordende burgerlijke 
samenleving, maar wezen ook op de goede beginselen ervan. De wederzijdse 
afhankelijkheid zien ze minder als een verlies van vrijheid dan als een noodzakelijke 
voorwaarde voor een geluk dat, zoals Aristoteles en Hobbes al meenden, juist 
mogelijk wordt door de groei van de behoeften en arbeidsdeling. Volgens baron 
d'Holbach rukt de maatschappij, samen met ons eigenbelang, ons uit onze 
natuurlijke luiheid, die ons verhindert "ons het welzijn te verschaffen dat wij van 
nature verlangen"; "wij leven alleen in een maatschappij om te werken aan ons 
wederzijds geluk".66 Immers, "als elke mens zichzelf genoeg was zou hij geen enkele 
behoefte hebben om samen te leven met anderen; onze behoeften, onze verlangens, 
onze fantasieën plaatsen ons in afhankelijkheid van anderen, en zorgen ervoor dat 
ieder van ons, terwille van zijn eigen belang, wordt gedwongen nuttig te zijn voor 
wezens die in staat zijn hem de objecten te verschaffen die hij zelf niet heeft".67 

11. De noodzaak van de geschiedenis 

Het merendeel van onze kwaden is ons eigen werk, schrijft Rousseau, en die hadden 
we kunnen vermijden als we simpel, gelijkmatig en solitair waren blijven leven {Dil 
p.68). De uitspraak doet denken aan Augustinus' verzuchting dat de zondeval te 
vermijden was geweest. Het voorbeeld van de wilden lijkt aan te tonen dat de 
mensheid bestemd was om altijd in deze "ware jeugd van de wereld" te blijven. 
Voorbij die toestand van evenwicht, het "gelukkigste een duurzaamste tijdperk", lijkt 
de ontwikkeling ten goede volledig om te slaan in verval en decadentie. Alleen een 
"rampzalig toeval" kon de mensheid bewegen dit tijdperk te verlaten {Dill p. 101). 

Rousseau's eigen beschrijving van de geschiedenis geeft aanleiding om vraagtekens 
te zetten bij deze zwart-wit-schets. We hebben in de vorige paragraaf gezien dat de 
stichting van de staat een reactie was op een toestand van wanorde en oorlog, die 
dus al in de natuurtoestand moet zijn ontstaan. Bij nader inzien blijkt Rousseau de 
bron van het kwaad, de eigenliefde, al in een heel vroeg stadium van de geschiedenis 
te laten ontspringen. Evenals zijn voorgangers beschouwt Rousseau de familie als de 
primaire vorm van samenleving, al laat hij haar voorafgaan door een dierlijke 
toestand, waarin mannetje en wijfje elkaar na de geslachtsgemeenschap, een "zuiver 
dierlijke daad", al niet meer herkenden, en waarin het kind niets meer voor de 
moeder betekende zodra het buiten haar kon {Dl II p.94). Zodra echter de 
menselijke rede zich begon te ontwikkelen, werd de familie gesticht, verlieten de 
mensen hun grotten en leefden vrouwen, vaders en kinderen in gemeenschappelijke, 
zelfgebouwde woningen {Dill p.97-8). De "gewoonte om samen te leven deed de 
"zachtste sentimenten ontwaken die de mensen bekend zijn, de echtelijke en de 
ouderlijke liefde. Elke familie werd een kleine samenleving die des te beter was 
verenigd omdat wederzijdse hechting en vrijheid er de enige banden waren" {Dili 
p.98). Toch kwamen er, in dit "tijdperk van de eerste revolutie", uit het onderscheid 
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tussen families en uit de introductie van een soort eigendom, "wellicht al heel wat 
ruzies en gevechten" voort; de huizen dienden al te worden verdedigd tegen andere 
anderen, die zich sterk genoeg achtten om ze te overmeesteren {Dl II p.97) - een 
noodzaak die ook Hobbes kenmerkend achtte voor de natuurtoestand. 

We kunnen de eigenliefde al in de kiem vermoeden bij de roofzuchtige 
familiehoofden, maar haar eigenlijke geboorte situeert Rousseau in het stadium 
waarin afzonderlijke families, tot dan toe rondzwervend in de bossen, zich 
verenigden en een meer duurzame verblijfplaats kozen, zodat volkeren ontstonden, 
verenigd door zeden, karakter en dezelfde leefwijze, niet door wetten {DIU p.99). 
Ogenschijnlijk was die samenleving (de dorpssamenleving van Aristoteles) nog een 
idylle, die doet denken aan Lucretius' beschrijving van het herdersleven: de 
gewoonte ontstond bijeen te komen voor de hutten of rond een grote boom, en zich 
te vermaken met zang en dans, de "ware kinderen van de liefde en de vrije tijd". 
Maar juist tijdens die bijeenkomsten "begon ieder de anderen te bekijken en te willen 
zelf te worden bekeken". Wie het mooist zong of danste werd het hoogst geacht, "en 
dat was de eerste stap naar ongelijkheid, en tegelijkertijd naar de ondeugd: uit die 
eerste eerbewijzen ontstonden enerzijds ijdelheid en minachting, anderzijds 
schaamte en afgunst; en de gisting veroorzaakt door die nieuw gistmiddelen bracht 
ten slotte mengsels voort die rampzalig waren voor het geluk en voor de onschuld 
{Dill p.99-100). Voortaan werd elke schade die iemand werd berokkend door hem 
opgevat als een grove belediging die om wraak riep. Bij de wilden werden "de 
wraaknemingen vreselijk, en de mensen bloeddorstig en wreed", en dat is "precies 
het stadium waarin het merendeel van de ons bekende wilden is aanbeland". Maar 
alleen wie niet begrijpt dat deze wilden al ver zijn verwijderd van de eerste toestand 
der natuur kan volhouden dat de mens van nature wreed is {Dili 100). 

Hobbes krijgt dus in zekere zin gelijk met zijn 'oorlog van iedereen tegen iedereen', 
namelijk voor zover het het laatste stadium van de natuurtoestand betreft. 
Rousseau's verwijt aan Hobbes, namelijk dat deze de wilden een veelheid passies 
toeschrijft die het produkt zijn van de burgerlijke samenleving {Dil p.83), moet 
worden genuanceerd, omdat hij ook zelf deze maatschappij al laat ontkiemen in de 
late natuurtoestand. Als hij verkondigt dat "een wezen boosaardig wordt gemaakt 
door het te socialiseren" {DU p.92) heeft dat dus al betrekking op dit stadium, 
waarin de eigenliefde al is binnengeslopen. Het verval had al heel vroeg ingezet, als 
een 'heimelijke zondeval', om Augustinus' term te gebruiken. Ook het simpele, 
onmiddellijke geluk van de oermens was trouwens al snel verdwenen: al tijdens de 
'eerste revolutie' begon de mens in familieverband allerlei geriefelijkheden uit te 
vinden, en daarmee ontstond de "eerste bron van de kwaden die ze hun nazaten 
bereidden": die geriefelijkheden verloren door gewenning weliswaar bijna al hun 
charme maar ze waren tegelijkertijd "gedegenereerd tot ware behoeften", en daarom 
werd het gemis ervan smartelijker dan het bezit ervan aangenaam was, en was men 
ongelukkig wanneer men ze verloor, zonder gelukkig te zijn wanneer men ze bezat" 
(£>/Hp.98). 

De zwartwit-tegenstelling tussen slechtheid en de ellende van de Maatschappij en 
de goedheid en het geluk van de natuurtoestand is dus niet te handhaven. Er is 
veeleer sprake van een continue ontwikkeling, die het verlaten van de 
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natuurtoestand zo niet onvermijdelijk, dan toch begrijpelijk maakt. Het ligt voor 
hand om die continuïteit toe te schrijven aan het proces dat de geschiedenis in gang 
zet, namelijk de vervolmaking van de rede. Het is immers de rede die de bron is van 
de eigenliefde, en die - als productieve rede - verantwoordelijk is voor arbeidsdeling 
en uitbreiding van behoeften. Rousseau laat zelf gedetailleerd zien hoe de 
Maatschappij te verklaren is op grond van de logica die inherent is aan de 
vervolmaking van de rede. Hij wijst erop dat de gedachte van privé-eigendom niet 
uit de lucht kwam vallen, "en dat er heel wat ideeën aan voorafgingen die alleen 
maar achtereenvolgens konden ontstaan: er was een lange ontwikkeling van 
nijverheid en rede voor nodig voor dit laatste stadium van de natuurtoestand werd 
bereikt (DIU p.94). We hebben al gezien dat er zelfs al bij de eerste families sprake 
was van een 'soort eigendom'. Privé-eigendom is met name verbonden aan de 
landbouw: het recht op de produkten van de landarbeid gaat na verloop van jaren 
als vanzelf over in het recht op de bebouwde grond, zoals Locke al had geschreven 
(DIU p.103).68 De "eigenlijke stichter van de burgerlijke samenleving", degene die 
als eerste zijn terrein omheinde en zei dat het van hem was, was een landbouwer die 
eigenlijk niets anders dan een recht dat zich door gewoonte al had gevormd expliciet 
te maken. 

De landbouw maakte volgens Rousseau een einde aan de paradijselijke toestand 
waarin de mens genoegen neemt met wat de natuur hem biedt. Landbouw dient niet 
zozeer om voedingsmiddelen te onttrekken aan de aarde, die deze middelen ook uit 
zichzelf al geeft, maar om de aarde te dwingen zich te schikken naar onze 
voorkeuren, dus datgene te leveren wat het meest aan onze smaak beantwoordt (Dl 
I p.75). Niet goud en zilver, werpt hij de 'dichters' tegen, maar ijzer69 en graan 
hebben de mensen beschaafd en de menselijke soort te grond gericht, en de wilden 
van Amerika zijn wild gebleven omdat ze geen van beide kenden (DIU p. 101). 
Maar Rousseau suggereert zelf dat de ontwikkeling van de landbouw alleen maar 
een kwestie van tijd was. Het principe van de landbouw moet al bekend zijn geweest 
lang voordat zij in praktijk werd gebracht, merkt hij op; het is nauwelijks mogelijk 
dat mensen die onophoudelijk bezig waren middelen voor hun levensonderhoud te 
onttrekken aan bomen en planten niet al vrij vlot een idee kregen van de manieren 
die de natuur gebruikt voor de voortplanting daarvan. Maar de praktijk volgde 
waarschijnlijk pas veel later, bij voorbeeld omdat mensen nog niet het gebruik van 
graan kenden, of omdat ze nog geen gereedschappen hadden om het te verbouwen, 
of omdat ze nog geen voorzorg hadden voor toekomstige behoefte, of omdat ze nog 
geen middelen bezaten om te verhinderen dat anderen zich meester zouden maken 
van de vruchten van hun arbeid (DIU p. 102, vgl. I p.75). Hoe dan ook, de 
ontwikkeling van de landbouw lijkt onvermijdelijk te zijn: het wachten was op een 
verandering van de omstandigheden, of - en daar gaat het hier om - op het moment 
dat de rede de stappen had gedaan die deze ontwikkeling pas mogelijk maakten. Het 
vermogen rekening te houden met de langere termijn, in plaats van bij de dag te 
leven, is bij voorbeeld wezenlijk voor de landbouw, zoals hij al eerder had 
opgemerkt (Dil p.74).70 

Rousseau is dus heel ambivalent: de ontwikkeling van de landbouw is, vooral 
door de gevolgen ervan, enerzijds funest voor het geluk en de onschuld van de 
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mens, maar lijkt anderzijds al besloten te liggen in het proces van vervolmaking van 
de rede. Zonder de praktijk van de landbouw zou een vermogen dat zich reeds lang 
tevoren in de menselijke geest had ontwikkeld ongebruikt blijven. De vervolmaking 
van de rede, aanvankelijk nog louter virtueel aanwezig in een "dier, beperkt tot puur 
zintuiglijke indrukken", wordt pas in gang gezet door de noodzaak "de obstakels van 
de natuur te overwinnen" (DIp.95). 

We kunnen ons nu afvragen of het "rampzalige toeval" dat nodig was om de mens 
de natuurtoestand definitief te doen verlaten niet te verwachten was op grond van de 
eigen logica van de vervolmaking van de rede. Had de rede op dat cruciale moment 
wel haar ontwikkeling voltooid? Was de volmaaktheid van de menselijke soort toen 
wel bereikt? Nee, dat stadium blijkt pas te worden bereikt geruime tijd nadat de 
mens het stadium van haar jeugd had verlaten, in een "nieuwe orde der dingen", als 
de ontwikkeling van de landbouw al is gevolgd door de ontwikkeling van 
ambachten, dus door vergaande arbeidsdeling, en door grote maatschappelijke 
ongelijkheid: "Ziedaar al onze vermogens ontwikkeld, geheugen en verbeelding aan 
het werk, de eigenliefde erbij gehaald, de rede actief gemaakt en de geest haast 
aangekomen bij de grens van de volmaaktheid waartoe hij in staat is. Ziedaar alle 
natuurlijke kwaliteiten aan het werk gezet, de rang en het lot van elke mens 
vastgesteld, niet alleen wat betreft de hoeveel goederen en het vermogen te dienen of 
te schaden, maar ook wat betreft de geest, de schoonheid, de kracht en de 
handigheid, wat betreft de verdienste of de talenten, en omdat alleen die kwaliteiten 
aanzien kunnen wekken werd het weldra nodig ze te hebben of ze voor te wenden. 
Hij moest zich voor zijn eigen voordeel anders voordoen dan hij in feite was. Zijn en 
schijn werden twee heel verschillende zaken, en uit dat onderscheid kwam de 
imponerende praal voort, de bedrieglijke sluwheid, en alle ondeugden die daarmee 
gepaard gaan" (DIU p. 104). 

Het lijkt of de ontwikkeling van de eigenliefde niet louter negatief is, een 
degeneratie, maar veeleer een voorwaarde voor, of zelfs een onderdeel van, de 
ontwikkeling van de rede. Erzonder zou de ontwikkeling van de menselijke geest 
toch wel erg beperkt blijven, begrijpen we ook uit de (al in §4 aangehaalde) passage 
uit de Dialogues, waarin Rousseau de oorsprong van de eigenliefde beschrijft. Deze 
ligt behalve in de maatschappelijke relaties ook in de 'voortgang der ideeën' en de 
'cultuur van de geest, maar anderzijds krijgt de ontwikkeling van de geest hierdoor 
juist een impuls: de 'verdichting' van de samenleving door de band van wederzijdse 
behoeften' gaat gepaard met de uitbreiding, oefening en verlichting van de geest; dan 
"onderneemt hij meer activiteit, wijdt hij zich aan meer onderwerpen, doorziet hij 
meer verbanden, onderzoekt, vergelijkt" (Dial II p.150). Er is dus sprake van een 
wisselwerking. De vorming, uitbreiding en verlichting van de geest gaan hand in 
hand met het proces van socialisatie, aanpassing aan een maatschappij die is 
gebaseerd op het beginsel van de eigenliefde. De mens maakt zich de 'gecultiveerde 
rede' eigen die nodig is om in de Maatschappij te leven (Dl I p.82). Wil je een 
volledig ontwikkelde rede, dan moet je het kwaad van de eigenliefde op de koop 
toenemen, lijkt Rousseau te zeggen. Zonder de sluwheid van de eigenliefde zou het 
laatste stadium van de vervolmaking van de rede ondenkbaar zijn. 
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12. De ontwikkeling van de moraal 

De ambivalentie - of zelfs tegenspraak - in Discours sur l'inégalité is pas oplosbaar 
als we het kwaad van de eigenliefde een plaats geven in de ontwikkeling van de 
soort, niet als doel in zichzelf, maar als middel tot een ander doel. Daartoe moeten 
we het standpunt dat Rousseau in dit boek inneemt verlaten en de menselijke 
geschiedenis niet langer bezien vanuit het beginpunt, dus als een verlies van een 
oorspronkelijk geluk en een oorspronkelijke goedheid, maar vanuit een eindpunt: 
een toekomstig geluk en een toekomstige goedheid. Dit perspectief hebben we 
aangetroffen bij de vorige denkers, en met name bij Augustinus, die het kwaad 
beschouwde als een middel om het goede te bereiken. Die opvatting bepaalt ook de 
geschiedtheorie van Immanuel Kant, die door Rousseau zo diepgaand is beïnvloed. 

Zou deze opvatting misschien ook bij Rousseau zelf te vinden zijn? Rousseau 
verzet zich tegen de door hem aan Hobbes toegeschreven opvatting dat de wilde 
boosaardig was omdat hij geen enkel idee van goedheid had {Dl I p.83). Het 
tegendeel is waar: "Men zou kunnen zeggen dat de wilden niet boosaardig zijn, 
precies omdat ze niet weten wat het is om goed te zijn; want het zijn noch de 
ontwikkeling van de rede, noch de teugel van de wet, maar de kalmte van de passies 
en de onbekendheid met de ondeugd die hen verhinderen kwaad te doen" {Dil 
p.84). De primitieve wilde is nog onnozel. Hij was nog niet goed op grond van 
redelijk en zedelijk inzicht. In de 'eenmaal begonnen maatschappij' - tijdens de 
laatste fase van de natuurtoestand - sloop door de nieuwe onderlinge relaties de 
moraal al binnen in de menselijke handelingen, en begon het natuurlijke medelijden 
al te veranderen: "de goedheid die past bij de pure natuurtoestand was niet langer de 
goedheid die paste bij de ontluikende Maatschappij" {Dili p.100). Maar ook toen 
was het morele besef nog niet volmaakt. Dat kon het pas worden toen ook de 
eigenliefde tot wasdom is gekomen: "aan het hevige verlangen van zich te doen 
spreken, aan de verwoede hartstocht zich te onderscheiden, een hartstocht die ons 
bijna steeds buiten onszelf houdt, danken we zowel het beste als het slechtste onder 
de mensen, onze deugden en onze ondeugden, onze wetenschappen en onze 
dwalingen, onze veroveraars en onze filosofen, dat wil zeggen een grote hoeveelheid 
slechte dingen en een klein aantal goede" {Dill p. 119). 

Zonder eigenliefde zou er geen wetenschap en filosofie bestaan, maar ook - en 
daar gaat het hier om - geen morele deugdzaamheid. We moeten hier aan Plato 
denken: de simpele herders konden het verschil tussen goed en kwaad nog maar 
amper begrijpen, omdat het contrast tussen beide pas in het stadsleven echt scherp 
kan worden {Nom 678b, zie hoofdstuk 2, § 10). Om werkelijk 'goed' te kunnen 
worden, uit vrije wil en in het volle bewustzijn van het tegendeel, moest de mens 
dus wel de natuurtoestand verlaten, moest hij het natuurlijke geluk van die toestand 
opgeven, door zich een schijngeluk als hoogste doel stellen, en zo voorgoed te 
breken met de dierlijke orde waarin alles draait om zelfbehoud en behoud van de 
soort. Het individualistische streven naar geluk wordt een middel om een 
andersoortig doel te bereiken. Het kwaad van de eigenliefde maakt deel uit van het 
stramien van de historische ontwikkeling van de rede. Het verlangen naar geluk 
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heeft dan niet meer het laatste woord; bezien vanuit het perspectief van de morele 
volmaaktheid schieten de wilden, hoe gelukkig die ook zijn of waren, te kort en was 
er een 'rampzalig toeval' nodig om de ontwikkeling van de mensheid op een nieuw 
en hoger niveau te brengen. 

Deze redenering bepaalt zeker niet de teneur van Discours sur l'inégalité. 
Integendeel, Rousseau lijkt zelfs te beweren dat, gemeten aan volmaakte goedheid 
en het volmaakte geluk van de dierlijke oermens, zelfs alle beschaving, alle 
vervolmaking een achteruitgang is. Hij schrijft bij voorbeeld dat de 
vervolmaakbaarheid de "bron is van alle ellenden van de mens; door dit vermogen 
wordt hij, na verloop van lange tijd, getrokken uit die oorspronkelijke toestand, 
waarin hij zijn dagen doorbracht in rust en onschuld" (Dil p.72). Hieruit spreekt 
zijn afkeer van de rede, zijn 'misologie', zoals Kant het zal noemen (GMS395-6, zie 
hoofdstuk 7 § 4). In dezelfde geest betreurt hij de diverse 'toevallige gebeurtenissen' 
(hasards) die "de menselijke rede hebben kunnen vervolmaken", en die "door de 
soort te bederven, een wezen kwaadaardig hebben kunnen maken door het te 
socialiseren, en de mens en de wereld uiteindelijk hebben kunnen brengen tot het 
punt van zo'n grote vervreemding als we nu zien" (Dl I p.92). Vanuit het 
alternatieve perspectief is juist de 'vervreemding', de verwijdering van de mens van 
zijn oorspronkelijke, dierlijke natuur door toedoen van de reflectie, een voorwaarde 
voor de verwerkelijking van de specifiek menselijke natuur, als redelijk-zedelijk 
wezen. De verloedering van de soort zou dan slechts schijnbaar zijn, en in 
werkelijkheid de weg naar haar verheffing plaveien. 

Verrassend genoeg is ook dat andere perspectief al in Discours sur l'inégalité te 
vinden, en wel in noot IX. Daar doet Rousseau heel smalend over degenen die hun 
"onrustige geest, verdorven harten en tomeloze begeerten" in de stad zouden willen 
achterlaten en terugkeren naar de bossen: herneem jullie oude onschuld maar, 
vergeet de misdaden van je tijdgenoten, "en schroom niet jullie soort te verlagen, 
door af te zien van het licht van de rede (lumières) teneinde af te zien van haar 
ondeugden" (Dl noot IX, p.137). Als zo'n terugkeer al mogelijk zou zijn zou de 
soort immers worden verlaagd door de negatie van de morele rede. De norm voor 
de volmaaktheid van de menselijke soort is hier radicaal verschoven: het verval 
bestaat niet in het verlies van een oorspronkelijke goedheid, maar in het verlies van 
het vermogen tot zedelijk handelen op het niveau van de rede, dat in de loop der 
geschiedenis is verworven, en dat de mens verheft boven de dieren. 

De andere weg om goed te worden gaat juist uit van de mens als redelijk en 
zedelijk wezen, en wordt bewandeld door mensen wier "hartstochten hun 
oorspronkelijke simpelheid voor altijd hebben vernietigd": degenen "die ervan 
overtuigd zijn dat de goddelijke stem het hele mensengeslacht heeft geroepen tot de 
verlichting en het geluk van de hemelse geesten" zullen trachten de verwachte 
eeuwige beloning te verdienen door zich te oefenen in deugdzaamheid (.D/noot IX, 
p.137). Ze dienen de wetten van hun samenleving weliswaar te respecteren, maar 
voelen tegelijk minachting voor een staatsregeling die meer reële rampen dan 
schijnbare voordelen met zich meebrengt (Z?/noot IX, p. 137-8). Rousseau laat er 
geen twijfel over bestaan dat hij zelf tot deze groep behoort: hij kan zich niet meer 
voeden met gras en eikels, en kan niet buiten wetten en leiders. Het is zijn 
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ondubbelzinnige antwoord aan de critici die hem verweten de maatschappij te 
willen vernietigen en weer met de beren in het bos te willen leven {Dl noot IX, 
p.137). De maatschappij is dus weliswaar slecht, maar zij is tevens goed, voor zover 
ze een middel is om het goede te bereiken. 

De beginstelling in Émile, namelijk dat alles goed is zoals het uit de handen van de 
Schepper komt, en alles degenereert in de handen van de mens {Em I p.35), lijkt 
weer een terugkeer te zijn naar het oude standpunt. Maar als we aannemen dat die 
'degeneratie' niet in Gods bedoeling lag, moeten we ook aannemen dat hij niet 
bedoelde dat de mens mens zou worden, want de vervolmaking van de soort gaat 
onvermijdelijk gepaard met de negativiteit van het ongeluk en het kwaad. De mens 
zou dan de hem toebedachte plaats in de orde der natuur nooit hebben kunnen 
innemen. Moeten we dan toch aannemen dat het kwaad en het ongeluk toch 
besloten lagen in het grote plan van de Schepper? Dat zou kunnen blijken uit een 
passage in Émile, waar Rousseau de 'vicaris uit Savoye' zijn 'natuurlijke religie' laat 
vertolken: God heeft er goed aan gedaan de mens te scheppen naar zijn evenbeeld, 
opdat die even "vrij, goed en gelukkig" kan zijn als God zelf; het alternatief zou zijn 
geweest de mens in te perken tot het instinct en van hem een dier te maken, alleen 
om te verhinderen dat hij slecht zou kunnen worden {Em IV p.366).72 

Evenals Augustinus heeft Rousseau er moeite mee te erkennen dat de 
Voorzienigheid het kwaad heeft gewild, en hij zoekt dezelfde uitweg. De 
Voorzienigheid heeft wel niet gewild dat de mens kwaad doet, maar zij laat het wel 
toe. "Zij heeft hem vrij geschapen opdat hij uit vrije keuze niet het kwaad maar het 
goed zou doen. Zij heeft hem in staat gesteld die keuze te maken door de vermogens 
die zij hem heeft gegeven goed te gebruiken; maar zij heeft zijn krachten dermate 
beperkt dat het misbruik van de vrijheid die zij hem laat de algemene orde niet kan 
verstoren. Het kwaad dat hij doet slaat op hemzelf terug zonder iets te veranderen 
aan het systeem van de wereld, zonder te verhinderen dat de menselijke soort 
zichzelf in stand houdt, ook al heeft zij het kwaad in zich" {Em IV p.365). Maar het 
fysieke behoud van de soort is alleen de natuurlijke taak van de mensheid; haar 
hogere taak is recht te doen aan haar "excellente natuur", die juist ligt in haar 
vermogen tot moreel handelen. En die veredeling door moraal kan nooit tot stand 
komen zonder de aanwezigheid van het morele kwaad, dat dus wel in de 
wereldorde besloten moet liggen73: "Het hoogste genot ligt in de zelftevredenheid; 
om die tevredenheid te verdienen zijn we op aarde geplaatst en begiftigd met 
vrijheid, worden wij verleid door hartstochten en weerhouden door het geweten. 
Wat kon de goddelijke macht zelf méér doen ten gunste van ons?" {Em IV p.365). 

Het thema van de verdienste staat hier centraal. We zijn het tegengekomen bij 
Augustinus, en Rousseau kan het ook hebben gevonden bij John Locke.74 Als de 
mensheid nooit de weg van de eigenliefde en het kwaad was opgegaan zou er van 
verleiding door het kwaad geen sprake zijn, en dus ook niet van de verdienste haar 
te hebben weerstaan. Het zou, schrijft Rousseau, een tegenspraak in onze natuur 
zijn als God de mens voor zijn goede daden zou belonen zonder hem het vermogen 
tot kwaaddoen te hebben gegeven {Em IV p.365-6). Binnen een wereldorde waarin 
de mens is voorbestemd zich te verheffen tot zedelijke volmaaktheid is het kwaad 
dus onontbeerlijk. Hij moet de natuurlijke orde leren volgen uit redelijke overtuiging 

228 



en niet uit instinct, zoals de dieren. Maar anderzijds ook niet vanuit de 
vanzelfsprekende goedheid die de mens, als zuiver spiritueel wezen, zou bezitten als 
hij nooit op aarde was beland: hij zou de goddelijke orde, die hij van nature doorzag 
en liefhad, zijn blijven navolgen, maar zonder enige verdienste {mérité) {Em IV 
p.381). Hij zou deugdzaam zijn als de engelen, en evenals zij de "glorie van de 
deugd" ontberen, en daarom was het nodig dat hij aan een lichaam werd geketend; 
alleen zo immers kan het goede gebruik van zijn vrijheid zowel zijn verdienste als 
zijn beloning worden, en kan de ziel zich voorbereiden op "een onveranderlijk 
geluk, door de aardse hartstochten te bestrijden en zich te houden aan haar 
aanvankelijke wil" (ib.). 

Is de hele geschiedenis van de mensheid dan alleen van belang voor het eeuwige 
heil der individuen? Dit perspectief speelt wel een rol bij Rousseau, al is zijn kijk op 
het hiernamaals heel anders dan die van Augustinus. Een hel is in zijn wereldbeeld 
niet nodig, omdat de mensen zelf het levende op aarde al tot een hel maken (wat 
Schopenhauer van harte zal onderschrijven): "In jullie onverzadelijke harten, 
verteerd door afgunst, hebzucht en ambitie, straffen de wraakzuchtige hartstochten 
jullie euveldaden temidden van jullie valse voorspoed. Waarom nog de hel in een 
ander leven zoeken? Hij is er al in dit leven, in het hart van de boosaardigen" {Em 
rv p.370). En van een numerus fixus voor de hemel, die Augustinus' leer zo 
hardvochtig maakt, is ook al geen sprake. Met een ruimhartigheid die veeleer aan 
Origenes herinnert spreekt Rousseau de hoop uit dat alle mensen eens beloond 
zullen worden met hemels geluk, en dat hun zonden met de tijd verbleken (ib.). 

Maar het gaat Rousseau toch meer om het leven op aarde. Ook daarin kunnen 
goedheid en geluk al worden bereikt, als eigen verdienste wel te verstaan. Rousseau 
ontneemt aan de oermens de glorie die Augustinus ontnam aan Adam en Eva in het 
paradijs. Als de mens diep in een bos was geboren zou hij weliswaar gelukkiger en 
vrijer7 zijn, maar omdat er niets was om tegen te strijden bij het volgen van zijn 
neigingen zou hij "goed zijn geweest zonder verdienste, zou hij niet deugdzaam zijn 
geweest, en nu kan hij dat zijn ondanks zijn hartstochten".76 Maar ook juist dankzij 
zijn hartstochten, kunnen we eraan toevoegen, want om kwade begeerten te kunnen 
overwinnen moeten die begeerten wel bestaan. Geluk en goedheid door verdienste 
kunnen alleen worden bereikt binnen de verdorven maatschappij, maar dan door de 
buitenstaander. Dat is de positie waarop Émile door zijn opvoeding wordt 
voorbereid: "Er is een heel verschil tussen de natuurlijke mens die in de 
natuurtoestand leeft en de natuurlijke mens die leeft in de toestand van de 
Maatschappij. Émile is geen wilde die naar de wildernis moet worden verbannen 
maar een wilde gemaakt om de steden te bewonen. Hij moet daar weten te vinden 
wat hij nodig heeft, profijt trekken van hun inwoners en daar leven, niet zoals zij 
doen maar wel met hen" {Em III p.267). We worden herinnerd aan de bewoners 
van Augustinus' stad Gods, die tijdens hun aardse leven gebruik maken van de stad 
van de mens, al beseffen ze dat ze daar niet thuishoren. De stadswilde die Émile 
moet worden is niet langer de onnozele wilde van de natuurtoestand maar een mens 
die op grond van redelijk inzicht de morele keuze heeft gemaakt om een 'wilde' te 
zijn. Hij verwerpt de eigenliefde en keert terug naar de zelfliefde als basis van een 
natuurlijk geluk, maar dan op het niveau van de rede. Hij voegt zich weer in de 
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natuurlijk-goddelijke orde, omdat hij de redelijkheid daarvan doorziet en weet dat 
alleen dââr zijn geluk te vinden is, niet in de wanorde die het produkt is van de 
eigenliefde.77 

Zo keert de oorspronkelijke en onmiddellijke identiteit van geluk en goedheid, op 
het natuurlijke niveau van de onnozelheid, terug op het hogere, 'middellijke' niveau 
van de rede. Deze nieuwe, hemiddelde' eenheid van goedheid en geluk is juist het 
hele doel van de opvoeding die hij ondergaat: hij moet zijn natuurlijkheid behouden 
in de tegennatuurlijke omgeving van de beschaafde maatschappij. In de Dialogues 
ten slotte vinden we het pleidooi voor de 'natuurmens' {homme de la nature), die 
"een waarlijk menselijk leven leidt en die, geen waarde hechtend aan de mening van 
anderen, zich uitsluitend laat leiden door zijn neigingen en zijn rede" {Dial III 
p.277). Naar zo iemand zal men onder ons vergeefs zoeken, schrijft Rousseau. Maar 
zelf streefde hij in ieder geval naar zo'n leven. Hij was het immers die, door zich 
terug te trekken uit de maatschappij en zich in zichzelf te keren, en dank zij een 
"sterke voorliefde voor mijmering en contemplatie", in de kalmte van zijn passies 
zocht naar "de primaire karaktertrekken, die bij de massa zijn verdwenen", en ze 
ook terugvond {DialIII p.276). 

14. De ideale republiek 

In Discours sur l'inégalité wijst Rousseau op de onomkeerbaarheid van de 
geschiedenis. Nadat de grens was overschreden en de beginnende maatschappij was 
ontaard in de "allervreselijkste toestand van oorlog" kon de "gedegeneerde en trieste 
menselijke soort" niet meer op haar schreden terugkeren {DIU p. 106). Het verlaten 
van de natuurtoestand was definitief, een point of no return. Later, in de Dialogues, 
komt Rousseau nog eens terug op deze voor hem zo wezenlijke opvatting: "Maar de 
menselijke natuur beweegt zich niet achterwaarts, en nooit keert men terug naar de 
tijd van onschuld en gelijkheid als men zich daar eenmaal van heeft verwijderd; dat 
is, nogmaals, een van de beginselen waarop hij [d.w.z. Rousseau zelf] het meest 
heeft gehamerd. Zo kon zijn doel niet zijn om de omvangrijke volkeren of de grote 
staten te doen terugkeren naar hun vroegste eenvoud, maar alleen om zo mogelijk 
de voortgang tot staan te brengen van degene die dankzij hun geringe omvang en 
hun omstandigheden zijn behoed voor een zo snelle mars naar de vervolmaking van 
de maatschappij en naar de verloedering van de soort" {Diallll p.275). 

We hebben echter gezien dat zich al in het Discours, en later in Émile, een 
kentering voordeed in Rousseau's denken: de werkelijke, zedelijke vervolmaking 
vereist juist dat de mens de natuurtoestand verlaat. Maar die vervolmaking blijft 
daar nog beperkt tot authentiek-levende eenlingen, die zich binnen de verdorven 
maatschappij weten te onttrekken aan het 'men', het voordehandliggende leven 
volgens de gangbare meningen. Rousseau heeft echter ook geprobeerd de 
tegenstelling tussen natuurmens en maatschappelijke mens op te heffen. Al in Émile 
droomt hij van een 'republiek' waarin alle voordelen van de natuurlijke toestand zijn 
verenigd met de voordelen van de staatsburgerlijke toestand, zodat de vrijheid die de 
mens behoedt voor ondeugden gepaard gaat met de zedelijkheid die hem verheft tot 
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de staat van deugdzaamheid (Em II p.lOl).78 Rousseau komt hier tot het inzicht dat 
de staat niet per se verdorven is (als produkt en bestendiger van ongelijkheid), maar 
dat er ook een 'goede' staatsvorm denkbaar is, waarin niet alleen het kwaad wordt 
voorkomen maar ook morele goedheid wordt bevorderd. 

Deze wending vindt haar voleinding in Du contrat social. De overgang van de 
natuurlijke naar de staatsburgerlijke toestand komt daar in een heel ander licht te 
staan dan in Discours sur l'inégalité. Pas na deze overgang krijgen de handelingen 
van de mens een zedelijk karakter, wordt zijn gedrag niet langer door instinct maar 
door rechtvaardigheid geleid, stelt de stem van de plicht zich in de plaats van de 
fysieke aandrift (CS I.vii, p.55). De mens, die tot dan toe alleen aan zichzelf had 
gedacht, "ziet zich nu gedwongen te handelen volgens andere beginselen, en zijn 
rede te raadplegen alvorens naar zijn neigingen te luisteren" (ib.). Rousseau lijkt hier 
te vervallen in de grove zwartwit-tegenstelling die we bij Hobbes vonden. Maar hij 
maakt een voorbehoud: "Hoewel [de mens] in die toestand zich berooft van 
verscheidene voordelen die hij van nature heeft, krijgt hij daarvoor grote voordelen 
terug: zijn vermogens manifesteren en ontwikkelen zich, zijn gedachten breiden zich 
uit, zijn gevoelens verheffen zich, en dat alles in zulke mate dat hij, als de 
misbruiken van die nieuwe toestand hem niet vaak nog lager plaatsten dan de 
toestand die hij heeft verlaten, onophoudelijk het gelukkige ogenblik zou moeten 
loven dat hem daar voor altijd aan onttrok, en dat van een stompzinnig en beperkt 
dier een intelligent wezen en een mens maakte" (ib.). 

Van de gedachte dat de mensheid omwille van het 'algemeen nut' in de 
natuurtoestand had moeten blijven is hier geen spoor meer te vinden. Pas door het 
verlaten ervan wordt de mens werkelijk mens, dat wil zeggen een wezen in staat tot 
zedelijk handelen. Dat was niet alleen de opvatting van Hobbes maar zal ook de 
opvatting van Kant zijn, hoezeer hun idee van 'zedelijkheid' ook verschilt. Terwijl 
Rousseau in Discours sur l'inégalité de staatsburgerlijke toestand nog als het principe 
van kwaad en ellende beschouwde, gaat het nu alleen om 'misbruiken'. En 
misbruiken kunnen worden verholpen, door de staat op deugdelijker grondslagen te 
bouwen dan gewoonlijk is gedaan. 

In de staatsburgerlijke toestand wordt de natuurlijke vrijheid, die alleen wordt 
ingeperkt door de krachten van het individu, vervangen door de staatsburgerlijke 
vrijheid, die wordt ingeperkt door de 'algemene wil' (volonté générale) (CS I.viii 
p.55-6). Dat is de term die Rousseau gebruikt in zijn herformulering van Hobbes' 
maatschappelijk verdrag: de overdracht van individuele rechten aan de 
gemeenschap vindt plaats "onder de opperste leiding van de algemene wil" (CSl,vi 
p.51-2). De staat wordt noodzakelijk door de tegenstelling van particuliere belangen, 
en hij wordt mogelijk door een overeenkomst tussen die belangen (CS II,i p.63).79 

Alleen de algemene wil kan richting geven aan de krachten van de staat, volgens het 
doel waarvoor die is ingesteld, namelijk het gemeenschappelijke goed (bien 
commun) (ib.). De staat blijft weliswaar altijd een middel om individuele belangen 
te dienen: het doel van elke politieke associatie is het behoud en de voorspoed van 
zijn leden (CSTfI,ix p.124). In de algemene wil ligt ieders eigenbelang al besloten, en 
daarom heeft die wil het ook altijd bij het rechte eind; alle mensen willen 
voortdurend het geluk van ieder van hen, omdat er niemand is die zich niet dat 
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woord '/ede/ toeeigent, en die niet aan zichzelf denkt terwijl hij voor allen stemt (CS 
II,iv p.68). Het individu is er niet voor de volonté générale, maar omgekeerd, zoals 
J.W.Oerlemans opmerkt.80 

In elke staat blijft de spanning tussen individueel belang en algemeen belang 
bestaan, maar zij kan door juiste wetgeving en opvoeding aanzienlijk worden 
verminderd. Met het oog daarop moeten individuen ertoe worden aangezet hun 
geluk zoveel mogelijk te zoeken in het dienen van het algemene belang: "Hoe beter 
de staat is geconstitueerd, des te meer hebben de publieke zaken de overhand op de 
privézaken in de geest van der burger. Er zijn zelfs veel minder privézaken, want 
omdat de som van het gemeenschappelijk geluk een aanzienlijker deel levert aan het 
geluk van elk individu, hoeft het individu zijn geluk minder te zoeken in 
"particuliere bezigheden" (C5III,xv p.134). "In een goed geleide staat rept ieder zich 
naar de assemblées; onder een slechte regering wil niemand een stap doen om 
erheen te gaan; omdat niemand belang stelt in wat er gebeurt, omdat men ziet dat de 
algemene wil er niet zal domineren en ten slotte omdat de huiselijke 
beslommeringen alles opslokken" (ib.). Elke vorm van volksvertegenwoordiging gaat 
Rousseau al te ver: de burgers moeten persoonlijk over wetten beslissen, want de 
algemene wil laat zich niet vertegenwoordigen (ib.). Omwille van die directe 
democratie moet de staat heel klein zijn; liefst slechts één stad met ommelanden, 
dus een stadstaat (cité) naar Grieks model (C5HI,xv p. 133-4, vgl. p. 132, 136). Het is 
bij uitstek een dienstensamenleving. De 'service publique' moet de belangrijkste 
bezigheid van de burgers zijn; zodra ze hun staat liever dienen met hun beurs dan 
met hun persoon is zijn ondergang al nabij (CSTII,xv p.133). De burgers mogen de 
verdediging van hun land daarom niet uit luiheid overlaten aan een beroepsleger. 
Geld is helemaal uit den boze: "Het zijn de heisa van handel en kunsten, de begerige 
interesse in winst, de verwekelijking en de liefde voor geriefelijkheden die 
persoonlijke diensten in geld veranderen. Men staat een deel van zijn winst af om 
die op z'n gemak te vergroten. Geef geld, en weldra zult u ketenen hebben. Het 
woord 'financiën' is een slavenwoord; het is onbekend in de stadstaat. In een 
werkelijk vrije staat doen de burgers alles op eigen kracht en niets met geld. Verre 
van te betalen om zich vrij te stellen van hun plichten, zouden ze eerder betalen om 
deze zelf te vervullen. Ik sta ver af van de gangbare opvattingen: ik geloof dat 
corveediensten minder strijdig zijn met vrijheid dan belastingen" (ib.). 

Evenals Aristoteles pleit Rousseau voor een kleine, autarke, sobere staat. Het 
verschil is dat hij het geluk van de burgers niet primair zoekt in de vrije tijd, dus in 
de privésfeer, maar in de publieke sfeer, in een optimale betrokkenheid bij en 
bijdrage aan het leven van de gemeenschap. Dat is een geluksopvatting die we tot 
nog toe niet waren tegengekomen; bij de bios politikos van Aristoteles ging het 
uiteindelijk toch nog om de eer, het aanzien bij anderen. Rousseau's burger put zijn 
individuele geluk merendeels uit het algemene geluk (félicitépublique), dat het doel 
moet zijn van de staat (CS III,vi p. l l l) , en waaraan hij zelf bijdraagt. Een 
opvoeding tot goed burgerschap is in Rousseau's ideale staat niet voldoende: de 
burgers moeten ook nog worden 'gemoraliseerd', om Kants term te gebruiken, zodat 
ze goede mensen worden, bij wie de sociale deugden een tweede natuur, en 
daardoor een bron van geluk, zijn geworden. De natuurlijke zelfliefde, gericht op het 
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individuele zelfbehoud welzijn, heeft zich dan verbreed tot liefde voor de 
gemeenschap, gericht op het behoud en het welzijn daarvan. 

Het programma van Émile, de vereniging van de voordelen van de natuurtoestand 
met de voordelen van de staatsburgerlijke toestand, is hiermee gerealiseerd: de staat 
is niet langer een gedwongen toestand, waarin de individuen worden gedreven door 
de afstotende kracht van de eigenliefde, maar een natuurlijk geheel dat zich met 
"zijn ongedwongen beleid en goede orde" {CS III.xv p.136) weer invoegt in de 
natuurlijke orde van de kosmos. Hoewel Rousseau zich heeft laten inspireren door 
de stadstaten van de Oudheid, en hoewel zijn opvatting allerlei kenmerken vertoont 
van het 'terugschroeven' van het beschavingsproces, lijkt zijn staatsideaal toch alleen 
maar mogelijk te zijn als reactie op de grote, onnatuurlijke, door eigenliefde 
gedomineerde staten die hij in zijn eigen tijd zag bloeien. De 'terugkeer' naar de 
natuur is een terugkeer op het hogere plan van de rede: de natuurlijke goedheid van 
de begintoestand leidt via het kwaad van de tegennatuur tot de zedelijke goedheid in 
de volmaakte staat. 
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