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ARCHEOLOGIE VAN DE ZIEL 
‘De mens wordt vrij geboren, en is alom geketend.’ 

 
door Frans Holtkamp 

 
 

Hoe ik eraan kom, weet ik niet meer: een pdf 
met de Bekentenissen van Jean-Jacques 
Rousseau (Genève, 28 juni 1712 – Ermenon-
ville 2 juli 1778).1 Vastbesloten de man ach-
ter Het sociaal contract – ik lees dat kort 
daarvoor – te leren kennen, lees ik het. Het is 
doorbijten. Niet alleen omdat de Nederlandse 

vertaling gedateerd is, maar ook vanwege het defilé aan liefdesgeschiedenissen 
waar geen eind aan komt. Maar het loont: er komt een mens van vlees en bloed 
in beeld, een romanticus die zijn tijd diepgaand beïnvloed heeft. Daarover gaat 
dit opiniestuk. Drie thema’s snijd ik aan: de ziel, de natuur en de paradoxen. 
 

 
 
De ziel 
Rousseau beschrijft de binnenkant van zijn gemoed, dat we in zijn terminologie ‘ziel’ 
zullen noemen. Hij verkent alle uithoeken ervan. Het heeft iets exhibitionistisch: hij 
móet zijn zielenroerselen tonen. 
 

Ik zou, op enigerlei wijze, mijn ziel voor de lezer doorschijnend willen maken 
en daarom probeer ik ze hem te laten zien, uit alle gezichtspunten, ze verschil-
lend te belichten, het zo aan te leggen, dat daarin geen enkele beweging 
plaatsvindt, die hij niet zou merken, opdat hij zelf kan oordelen over de bron 
die ze voortbrengt.2 

 

Bekentenissen, Les Confessions in het Frans, bestaat uit twaalf hoofdstukken, door Rousseau ‘boeken’ genoemd. De 
boeken 1 tot en met 6 gaan over de eerste dertig levensjaren, naar eigen zeggen zijn gelukkigste periode. De boeken 7 tot 
en met 12 gaan ruwweg over de dertig jaren daarna. Dat is de periode waarin hij vooral als schrijver productief is en juist 
in die bezigheid heel wat te verduren krijgt. Het Parlement van Parijs, het hoogste Franse rechtscollege, veroordeelt in 
1762 zijn Émile, ou De l’éducation en Du contrat social, waarop Rousseau zich genoodzaakt ziet Frankrijk te verlaten en 
domicilie te kiezen in Môtiers, een dorp in het Pruisische vorstendom Neuchâtel. Maar hij wordt er in toenemende mate 
gemolesteerd door de plaatselijke bevolking, daartoe door predikanten opgehitst. Hij ziet zich gedwongen opnieuw te 
vluchten en kiest voor het Sankt-Petersinsel in het Meer van Biel. Daar eindigt zijn autobiografie. Wat van de overige 
vijftien jaar van zijn leven bekend is, weten we uit andere bronnen. 
De uitgave van de Bekentenissen is clandestien. Pierre-Alexandre DuPeyrou besluit de authentieke tekst te publiceren in 
samenwerking met de Nederlandse Franstalige schrijfster en componiste Belle van Zuylen. Het eerste deel verschijnt 
postuum in 1782, het tweede in 1789. Als motief om Bekentenissen niet tijdens zijn leven al het licht te doen zien, geeft 
Rousseau aan zich miskend en tegengewerkt te voelen, vooral door letterkundigen, die hij overigens niet in opspraak wil 
brengen: 
 

Indien mijn herinnering met mij verkwijnen moest, zou ik, liever dan iemand in opspraak te brengen, een on-
rechtvaardige en voorbijgaande schande zonder morren verdragen; maar daar tenslotte mijn naam moet leven, 
moet ik trachten met dien de herinnering van de ongelukkigen mens, die die droeg, over te leveren, zoals die in 
waarheid was, en niet zoals onrechtvaardige vijanden zich onophoudelijk beijveren die te schilderen. 

 
Dat ‘liever dan iemand in opspraak brengen’ klinkt nobel, maar angst voor nog meer represailles in Frankrijk zal zeker 
meegespeeld hebben bij het besluit Bekentenissen post mortem uit te geven. 
Op het moment van overlijden in 1778 te Ermenon, een plaats niet ver van Parijs, werkt Rousseau nog aan zijn Overpein-
zingen van een eenzame wandelaar, een commentaar op zijn autobiografie, dat ook weleens wordt beschouwd als het 
laatste deel van zijn Bekentenissen.  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 
Jean-Jacques Rousseau 
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Die zielenroerselen kunnen niet los gezien wor-
den van vrouwen. Hij raakt snel verliefd. En 
vaak. Op tal van vrouwen. Meestal van adel, 
vaak gehuwd, dus wordt het niet zelden gecom-
pliceerd. Het duizelt je van alle freules en vrou-
wen van hogere komaf die voorbijtrekken. De 
beminden krijgen eigenschappen toegedicht die 
hen torenhoog verheffen. De beschrijvingen zijn 
geëxalteerd. Het liefdevol benaderen van deze 
‘godinnen’ zet Rousseau onder hoogspanning: 
hij trilt, beeft, morst … Erotische motieven spe-
len zeker niet de hoofdrol, eerder gevoelens van 
eerbied, ontzag en hunkering.  
Twee vrouwen uit de menigte van aanbedenen moeten genoemd worden: Mme de 
Warens en Thérèse Levasseur. Eerstgenoemde speelt langdurig een rol in het leven 
van Rousseau als hij nog jong is. Enkele citaten die boekdelen spreken: 

Nauwelijks verscheen ik voor de ogen van mevrouw de Warens of haar ge-
zicht stelde me gerust. Ik sidderde bij het eerste geluid van haar stem; ik wierp 
me aan haar voeten en in de vervoeringen van de meest levendige vreugde, 
drukte ik mijn mond op haar hand. 

Van de eerste dag al woonde de meest zachte gemeenzaamheid tussen ons, in 
dezelfde mate, waarin ze haar hele verdere leven heeft voortgeduurd. Kleintje 
was mijn naam. Mama de hare. En steeds bleven we Kleintje en Mama, zelfs 
toen de jaren het verschil daarvan tussen ons hadden doen vergeten. 

 
De moeder-zoonrelatie met Mme de Warens zou weleens ingegeven kunnen zijn door 
het verlies van zijn natuurlijke moeder op jonge leeftijd, een gegeven dat Rousseau 
moeilijk blijkt te verwerken. Hij heeft er een schuldgevoel over. Als Mme de Warens 
op een gegeven ogenblik met Rousseau als volwassen minnaar door wil gaan, is hij 
daar bepaald niet op voorbereid: 
 

Voor de eerste maal zag ik me in de armen van een vrouw, en van een vrouw 
die ik aanbad. Was ik gelukkig? Nee, ik peilde het genoegen. Ik weet niet 
welke onoverwinnelijke droefenis er de bekoring van vergiftigde. Het was als-
of ik een bloedschande gepleegd had, twee of drie keer. Terwijl ik haar met 
ontroering in mijn armen drukte, overstroomde ik haar borst met mijn tranen. 
Wat haar betreft, zij was noch bedroefd noch blij; zij was lief en rustig. Daar 
zij weinig zinnelijk was en de wulpsheid niet gezocht had, ondervond zij er de 
verrukkingen niet van en heeft er nooit de knaging van gekend. 

 
Rousseau wil vóór alles de beminde zijn. Hij toont zich nederig, dienstbaar, soms 
zelfs slaafs. Steeds weer is er zó’n sterk gevoel van vertrouwdheid, dat hij andere 
mannen in de nabijheid van zijn geliefde vaak als een bedreiging ervaart. Tenzij hij 
opmerkt dat zijn rivaal wezenlijk bijdraagt aan het geluk van de geliefde, zoals Clau-
de Anet bij Mme de Warens. 
 
 

 
‘Ik een godin? Kom nou, Jean-Jacques!’ 
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Over die talloze ándere vrouwenarmen waarin Rousseau zich genesteld heeft, zal ik 
het niet hebben. Alleen Thérèse Levasseur wil ik nog noemen. Zij is een eenvoudig 
meisje en moet het zonder de gebruikelijke loftuitingen stellen. Zij blijkt hondstrouw. 
Uiteindelijk komt het tot een huwelijk. Vijf kinderen schenkt zij hem, die vervolgens 
naar een tehuis voor vondelingen gaan. Rousseau geeft daartoe allerlei redenen op, 
maar meer dan een rationalisering van wat hij diep in zijn hart toch afkeurt, is het niet. 
Het typeert Thérèse dat ze zich laat overhalen haar kinderen af te staan. Zij verdraagt 
alle amoureuze avonturen van Rousseau, volgt hem in zijn ballingschap en blijft aan 
zijn zijde tot de dood erop volgt. 
 
Is Bekentenissen een bijzonder boek? Voorbeelden van voorafgaande ‘bekentenislite-
ratuur’ zijn bekend. Rousseau kent de Belijdenissen van Augustinus en de Essais van 
Michel de Montaigne – laatstgenoemde vermeldt hij in zijn boek – maar ánders dan 
bij Augustinus speelt in Bekentenissen de worsteling met God geen rol. Het draait 
uitsluitend om de mens. En ánders dan Montaigne schrijft hij niet voor anderen maar 
voor zichzelf. Het gaat Rousseau ten diepste om het ik, het ik dat authentiek is, bron 
van het bestaan, onpeilbaar diep … Hij is de ‘uitvinder’ van het ik als zelfstandige 
entiteit. Niet het geïndividualiseerde en soms narcistische ik zoals wij dat anno 2020 
kennen, maar het romantische ik van bevlogen kunstenaars dat vanaf Rousseau ge-
schiedenis gaat schrijven. Het na zijn dood uitgegeven Bekentenissen wordt een best-
seller. De tijd is er rijp voor. 
 
De natuur 
Rousseau draagt een positief mensbeeld uit. De mens is in zijn ogen van nature goed. 
Of: de mens in zijn natuurstaat, nog niet door cultuur bedorven, wordt vrij en gelijk 
geboren. Natuur is in dit verband een ander woord voor ‘menselijke aard’. Het begrip 
gaat over wat de mens ten diepste is, passend bij het onpeilbare diepe ik. 
Maar natuur is ook de ruimte waarin we leven. In Bekentenissen schrijft Rousseau 
daar veelvuldig over, en lyrisch! Aan steden heeft hij de pest – vooral Parijs moet het 
ontgelden – want men leeft er kunstmatig, niet authentiek … Hij verheerlijkt het plat-
teland. Wandelen is zijn passie. Als het moet de Alpen over naar Turijn. Heerlijk! 
Twee citaten:  
 

Het lopen heeft iets dat mijn gedachten bezielt en verlevendigt. Ik kan bijna 
niet denken, wanneer ik stilsta. Mijn lichaam moet in beweging zijn, om mijn 
geest daarin te brengen. De aanblik van het land, de opeenvolging van prettige 
uitzichten, de open lucht, de stevige eetlust, de goede gezondheid die het lopen 
mij geeft, de vrijheid van de herberg, de afwezigheid van alles wat mij aan 
mijn toestand herinnert, dit alles bevrijdt mijn ziel, maakt mijn denken stout-
moediger, en werpt mij, in zekeren zin, in de oneindigheid der dingen, om ze 
te verbinden, uit te kiezen, en ze mij naar eigen goedvinden toe te eigenen, 
zonder dwang en zonder vrees. 
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Wat ik nodig heb is een zwervend leven. Te voet reizen, met mooi weer, in 
een mooi land, zonder gehaast te zijn en met een aangenaam doel als eindpunt 
van mijn tocht, ziedaar degene van alle levenswijzen, die het meest naar mijn 
smaak is. Men weet overigens reeds, wat ik onder een mooi land versta. Nooit 
was een vlak land, hoe schoon ook, dat in mijn ogen. Ik wil bergstromen, rot-
sen, dennen, donkere bossen, bergen, hobbelige wegen te bestijgen en af te da-
len, naast mij afgronden die mij flink bang maken. 

 
In het tweede citaat valt al iets te beluisteren van de tijd waarin kunstenaars de natuur 
in zullen trekken om het sublieme te ervaren en vervolgens in taal, verf of anderszins 
te verbeelden. Voorbeelden te over in de romantische schilderkunst en literatuur. 
Maar … bij Rousseau kleeft aan de natuurbeleving nog iets van de Pruikentijd – hoe 
kan het ook anders – hij maakt ommetjes met zijn dames, bivakkeert voor zijn 
schrijfwerk het liefst in een theekoepel of tuinhuisje met uitzicht op een vijver, luistert 
naar het kwinkeleren van de vogels … En daarmee zijn we beland bij het derde the-
ma: dat van de paradoxen. 
 
Paradoxen 
Het is Maarten Doorman die mij op dit thema brengt.3 In zijn boek Rousseau en ik 
filosofeert hij over het problematische begrip authenticiteit en geeft overtuigend aan 
dat dit altijd met paradoxen gepaard gaat.4 Hij past dit toe op het leven van Rousseau. 
Dat is niet moeilijk. Wie Bekentenissen leest, ziet paradoxen bij de vleet. En door een 
vergrootglas. 
Er zijn er vele te noemen: Rousseaus natuurbeleving – zie het vorige thema – is die 
van een gecultiveerde, getemde natuur, van aangeharkte tuintjes. Het eenvoudige le-
ven dat hij zegt te ambiëren is gekleurd door eerzucht. Hij geeft Bekentenissen niet 
alleen uit om te laten zien hoe eerlijk en authentiek hij is, maar ook om de letterkun-
digen en vele anderen die hem negeren een pak rammel te geven. Zij hebben hem niet 
erkend, dus voelt hij zich gekrenkt. Het boek vertoon sporen van paranoia. 
Maar de alles overheersende paradox is die van de geketende vrijheid. Vóór alles wil 
hij een vrij mens zijn. Die drang is zeker authentiek. School en studie zijn niets voor 
hem. Hij is autodidact. Met componeren zal hij zeker niet doordringen tot de top, ook 
al wordt in de Parijse schouwburg, onder koninklijke belangstelling, zijn opera Le 
devin du village opgevoerd. Baantjes zijn aan hem niet besteed. Voor zijn gevoel be-
knotten ze zijn vrijheid. Dus wordt het adagium ‘twaalf ambachten dertien ongeluk-
ken’ méér dan bewaarheid. Gevolg: het is geen vetpot in Huize Rousseau. Hoewel hij 
de eenvoudige plattelanders bewierookt, gaat hij vooral met adellijke mensen, hoofd-
zakelijk dames, om. En die omgang is zeker geen eenrichtingsverkeer: de adel daalt 
ook af naar hém. De naam van Rousseau als schrijver is immers op een gegeven 
ogenblik gevestigd en wat hij schrijft is nogal controversieel. Er zijn niet weinig adel-
lijke dames en heren die het ‘spannend’ vinden contact te hebben met zo’n man. Wat 
hebben ze anders omhanden in hun wereld van etiquette-plichtplegingen, wederzijdse 
bezoekjes, theaterbezoek, literaire salons … Maar ja, die belangstelling van de hoog-
geplaatsten heeft ook een keerzijde. Wat doe je als je een tuinhuisje aangeboden krijgt 
om er in alle rust te kunnen schrijven? Dan moet je natuurlijk ook aandacht besteden 
aan de goede schenker of schenkster. Rousseau beklaagt zich daar voortdurend over.  
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Als vrijheidsberoving ervaart hij het. Kortom, de man die vrij wil zijn is verstrikt in 
het web van adellijke plichtplegingen. Zoals in de eerste zin van een ander boek, Het 
maatschappelijk contract, kan de overheersende paradox in zijn leven niet kernachti-
ger worden uitgedrukt: ‘De mens wordt vrij geboren, en is alom geketend’. 
 

Slot 
Rousseau schrijft in een tijd waarin steeds meer men-
sen het juk van de absolute monarchie van zich wil-
len afschudden en waarin al de veenbrand van de 
Frans Revolutie woedt, een tijd die rijp is voor de 
cultivering van het romantische ik. Bekentenissen 
draagt daartoe bij. 
 
 

 
Rijswijk, 
28 juni 2020 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
1 Rousseau, Jean Jacques, Bekentenissen (Confessions), Wereldbibliotheek – WB330, 1912, uitgegeven door: ‘De maatschappy 
voor goede en goedkoope lectuur – Amsterdam’, gedrukt bij ‘De Degel’ te Amsterdam, vertaald door: J. Lopes Cardozo en Sam: 
Goudsmit 
2 Alle citaten geef ik weer in het Nederlands van 2020. 
3 Doorman, Maarten, Rousseau en ik, Over de erfzonde van de authenticiteit, Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam, 20136 
4 Zie ook mijn digitaal opiniestuk  Politiek tussen droom en daad  
  

 
... als een veenbrand ... 

 
 


