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POLITIEK TUSSEN DROOM EN DAAD 
Liever een vierkante cirkel dan geen 

 
door Frans Holtkamp 

 
 
 
Het moet er maar eens van komen: iets van Jean-
Jacques Rousseau zélf lezen. De keuze valt op Du 
Contrat Social ou principes du droit politique uit 
1766 of liever Het maatschappelijk verdrag, zoals de 
titel van de Nederlandse vertaling van Bert van 
Roermund en Sandra van den Braak luidt.1  
Ik wil goed beslagen ten ijs komen. Dus lees ik 
vooraf eerst iets óver Rousseau. Het wordt Rous-
seau en ik van Maarten Doorman.2 Waarom? Om-
dat een filosofisch geïnteresseerde kennis van mij 
het aanprijst met: ‘Moet je doen! Goed boek!’ Wat 
ik steevast doe voor het lezen van een filosofisch 
boek, is het raadplegen van Wikipedia. Waarom? 
Omdat je je dan in korte tijd een beeld kunt vor-
men van de auteur en de historische setting waarin 
het boek geschreven is.  
De opbouw van dit opiniestuk is als volgt: het eerste 
hoofdstuk besteed ik aan het boek van Doorman, het tweede is gewijd aan 
Wikipedia, terwijl Het maatschappelijk verdrag zelf in hoofdstuk 3 ter sprake zal 
komen. In het vierde en laatste hoofdstuk reflecteer ik op de inhoud van het boek 
en geef mijn visie erop. 
 
 
I. Een man van paradoxen 
 
Uitvinder van het diepe, ondoorgrondelijke ‘ik’ 
Het beeld dat velen van Rousseau hebben komt in het kort hierop neer: hij is de 
‘aartsvader van de Romantiek’. En daarmee van het authentieke ik, het ik dat écht 
bestaat, dat ondoorgrondelijk diep en natuurlijk is, van oorsprong goed en puur, dat 
voor de opdracht staat zichzelf te verwerkelijken. Hij zet zich af tegen de idealen van 
de Verlichting. Nu zijn beschaving en cultuur voor Rousseau al per definitie kunstma-
tig, het grenzeloze vertrouwen in de wetenschap en het daarbij horende vooruitgangs-
geloof versterken dat alleen maar. De mens is vervreemd geraakt van zijn natuur, van 
zijn oorspronkelijke toestand van onbedorvenheid en jeugdigheid. Rousseau streeft 
naar herstel van die ‘paradijselijke’ toestand, niet áchterwaarts – je zult hem niet op 
nostalgie betrappen zoals de hedendaagse populisten die terug willen naar het pracht-
land dat we ooit zijn geweest – maar vóórwaarts. Dit toekomstgerichte voert mij naar 
Maarten Doorman. Die schrijft in Rousseau en ik op pagina 31 terecht: ‘Het is een 
oproep. Het is een oproep tot authenticiteit’. 
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Kunstmatige authenticiteit  
Laat ik meteen met de deur in huis vallen: de kracht van Doormans boek is het hoog- 
filosofische gehalte. Zijn essay is geen opsomming van wat Rousseau voor hem bete-
kent, maar een soort filosofie van de authenticiteit. De auteur geeft overtuigend aan 
hoe problematisch dit begrip is: authenticiteit gaat altijd met paradoxen gepaard. Als 
je zegt ‘ik wil authentiek zijn’, bén je het al niet meer. Want als je bewúst authentiek 
wil zijn, wordt het meteen kunstmatig. Doorman maakt dit hard met tal van voorbeel-
den, zowel uit het leven van Rousseau zelf als uit onze tijd. Want zeg nu eerlijk: hoe 
écht is het boerenleven in Boer zoekt vrouw? En zouden ze op Marken nog in kleder-
dracht rondlopen als er niet élke dag busladingen toeristen worden afgezet? Hoe echt 
zijn de emoties van politici op tv die zich bijna zonder uitzondering door spindoctors 
laten kielhalen?  

Authentieke blindheid 
Jezelf zijn, authentiek zijn, die slogans zijn aan mij niet besteed. Ik zie vooral massa’s 
mensen met rusteloos draaiende duimen op hun smartphones ‘authentieke’ berichtjes 
verzenden over wat ze nu net hebben gegeten, films die ze hebben gezien, oorspron-

kelijke recepten die je nu écht eens moet 
uitproberen, de plek waar ze zich op dit mo-
ment bevinden enzovoort. Waarom zijn we 
blind voor onze ‘authentieke’ surfplank op 
golven van conformisme? Zie hier de au-
thenticiteitsparadox ten voeten uit. Rousseau 
heeft dit neologisme uiteraard niet gekend, 
maar de inhoud ervan moét hij aan den lijve 

ervaren hebben. In Émile, ou De l’éducation gaat de opvoeder met zijn pupil het bos 
in om hem op eígen kracht de weg naar buiten te laten vinden. Dit zogenaamde ‘na-
tuurlijke leren’ is door en door geregisseerd. Allerlei vormen van ‘nieuw leren’ in 
ónze tijd gaan diezelfde gang: ontdekkend leren, werkplekleren, problemsolving en-
zovoort. Doorman brengt het op pagina 37 kernachtig onder woorden: 
 

Minstens even paradoxaal echter is dat Rousseau een aantal keren voor het 
schilderij (het portretschilderij dat Allan Ramsay, vriend van David Hume, 
van Rousseau maakt – red.) moest poseren om natuurlijk over te komen. Ei-
genlijk zien we hier in een notendop de fascinerende paradox die altijd aan het 
ideaal van authenticiteit vastzit. Wie echt wil zijn, is het per definitie niet, 
want met het bewustzijn van dat verlangen is de onechtheid er ook, zoals de 
dag slechts bestaat bij de gratie van de nacht en zoals met de geboorte onze 
dood een onvermijdelijk gegeven wordt. 

 
Is die pseudo-authenticiteit erg? Nee, het is een diepmenselijke behoefte om te erva-
ren wat er feítelijk niet is: ik ben écht. Daar horen slogans bij als ‘ieder mens is uniek’. 
Dat is ooit – zeg maar: gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis – 
anders geweest: mensen waren zonder uitzondering deel van een groter geheel, een 
groepje rondzwervende jager-verzamelaars of een hiërarchisch gestructureerde sa-
menleving, gehelen die als een vanzelfsprekend gegeven werd gezien. 
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Het authentieke ‘ik’ onder vuur 
Het ik is een moderne uitvinding. Het ontwaakt in het ‘cogito ergo sum’ van René 
Descartes. Ik kan aan alles twijfelen, behalve aan het feit dat ík het ben die twijfelt of 
denkt. ‘Ergo sum’ of ‘dus ik ben’ betekent eigenlijk: het ik staat onomstotelijk vast. In 
filosofische woorden: het ik is een entiteit. Ik ben overigens zo vrij het Descartiaanse 
ik een mager scharminkel te noemen, want het dénkt alleen maar. Rousseau gaat ver-
der met optuigen en legt vlees op de botten van dat iele ik: gevoelens, strevingen, au-
thenticiteit, natuurlijkheid, ja alles wat menselijk is, horen er voortaan bij. Vanaf 
Rousseau is het ik volmenselijk geworden. Dit diepe, onuitputtelijke ik is voortaan 
uitgangspunt en basis van héél het bestaan. 
Gelukkig zijn er in ónze tijd ook tegengeluiden te horen. Er zijn tal van wetenschap-
pers en filosofen die aan het ik als zelfstandige entiteit twijfelen. Er vallen woorden 
als ‘illusie’ en ‘inbeelding’. Er is ook steeds meer aandacht voor de keerzijde van dat 
prachtige, zichzelf ontdekkende en ontwikkelende ik: het kan zich zó enorm opblazen, 
dat de reële wereld volledig uit het zicht verdwijnt. De voorbeelden liggen voor het 
oprapen. 
Waar sta ikzelf? Daar kan ik kort over zijn: authenticiteit, strikt genomen, bestaat niet. 
Er is geen geïsoleerd ik dat zichzelf vormgeeft. Het ik wórdt vooral vormgegeven, 
vanaf de geboorte. Dat is onvermijdelijk. Dus authenticiteit is een illusie? Dat óók 
weer niet, althans niet helemaal. Het mág een illusie zijn. Het kán niet anders. De 
door ons vergoddelijkte authenticiteit zal ergens zweven tussen droom en daad. Het 
kan geen kwaad je daarvan bewust te zijn. Met Martin Heidegger benadruk ik liever, 
dat authenticiteit slechts een oproep is om boven het ‘men’ uit te stijgen. 
 
Leesopdracht 
Tot slot van dit hoofdstuk leg ik mijzelf de volgende vraag voor: ‘Wat neem ik van 
Doorman mee bij het lezen van Het maatschappelijk verdrag?’ Wel, ik zal extra op 
paradoxen letten.  
 
 
II. Niet alledaags, gedreven en ambitieus 
 
Wikipediaanse levensbeschrijving 
Wie het levensverhaal van Jean-Jacques Rousseau (Genève, 
28 juli 1712 – Ermenonville, 2 juli 1778) wil lezen, kan 
heel goed op Wikipedia terecht.3 In dit hoofdstuk laat ik 
me ‘slechts’ leiden door de vraag ‘Wat valt me op in de 
wikipediaanse levensbeschrijving van Rousseau?’ 
 
Kleurrijk en veelzijdig 
Laat ik met een basale opmerking beginnen: Rousseau 
leidt een niet-alledaags leven. ‘Avontuurlijk’ zou ook een 
goed woord zijn, of ‘turbulent’. In ieder geval verre van 
saai. Zekere geen kamergeleerde. Als hij zestien is verlaat 
hij het protestantse Genève, heeft een moeder-minnaar-
verhouding met de oudere en pas katholiek geworden Ba-
rones De Warens, flirt zelf ook even met het katholicisme, laat dat weer los, heeft een 
kleurrijke loopbaan als lakei,  secretaris, huis- en  muziekleraar,  werkt samen met Di-  
  

 
Geboortehuis Rousseau te Genève 
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derot aan de Encyclopédie, raakt bevriend met David Hume, bezwangert Thérèse Le-
vasseur, legt hun eerstgeborene te vondeling, zo ook de vier volgende kinderen die hij 
bij Thérèse – uiteindelijk huwt hij haar – krijgt, wandelt wat af, lijdt jarenlang onder 
het onvermogen de blaas geheel te ledigen en overlijdt plotseling aan een hersenbloe-
ding. En dóór dat alles loopt de rode draad van het schrijven. Als ik kijk naar wat hij 
allemaal geschreven heeft – het opsommen daarvan laat ik graag aan Wikipedia over 
– valt me de diversiteit op: essays en discoursen over diverse onderwerpen, langere 
vertogen (waaronder Du Contrat Social ou principes du droit politique en het voor 
velen bekende Émile, ou De l’éducation), een briefroman (Julie, ou la nouvelle Hélo-
ise), een autobiografie (Les Confessions) en andere autobiografische geschriften (bij-
voorbeeld Les Rêveries du promeneur solitaire en Dialogues, Rousseau juge de Jean-
Jacques).  
 
Op confessie ingesteld 
Rousseau is een gedreven auteur. Hij schrijft vanuit zijn hart, impulsief, rapsodisch. 
Zijn zelfbeeld loopt daarmee in de pas: hij wil authentiek zijn, eerlijk, natuurlijk … en 
wil ook over zichzelf schrijven. Hij kent de Belijdenissen van Augustinus en de Es-
sais van Michel de Montaigne, maar ánders dan bij eerstgenoemde speelt in zijn auto-
biografisch werk de worsteling met God geen rol maar draait het alleen om de mens 
en ánders dan Montaigne schrijft hij niet voor anderen maar voor zichzelf. In Les 
Confessions is hij openhartig over van alles en nog wat, bijvoorbeeld over zijn jeugd-
zonden: zijn exhibitionisme, het plassen in de kookketel van Mme Clot … Hij intro-
duceert er een nieuw literair genre mee. Voortaan is niet het ik in relatie tot God (Au-
gustinus) of in relatie tot de standenmaatschappij (Montaigne) onderwerp, maar het ik 
als zelfstandige entiteit. Niet het geïndividualiseerde ik zoals wij dat anno 2020 ken-
nen, maar het romantische ik van bevlogen kunstenaars dat vanaf Rousseau geschie-
denis gaat schrijven. Les Confessions zal één van de bestverkochte boeken in de acht-
tiende eeuw worden. 
 
Doorbraak 
Rousseaus ‘kanteljaar’ is 1750. Dan breekt hij door dankzij een prijsvraag. De Aca-
démie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon nodigt mensen uit een opstel te 
schrijven dat antwoord geeft op de vraag: ‘Heeft de vooruitgang van de wetenschap-
pen en kunsten bijgedragen aan een hogere moraal?’ Rousseau schrijft Discours sur 
les sciences en les arts, levert het in en … wint de eerste prijs! En dát terwijl hij in 
zijn opstel betoogt, dat kunst en wetenschap de menselijke moraal juist corrumperen! 
Dit geeft overigens iets van ruimdenkendheid bij de jury aan, maar vooral waar het bij 
Rousseau uiteindelijk om draait: wég met de zogenaamde vooruitgang van de Ver-
lichting! Wat telt is de authentieke mens die in een eenvoudige en natuurlijke omge-
ving zijn eigen rijke subject aanspreekt en ruim baan geeft aan zintuigen, gevoelens 
en spontaniteit. Rousseau is op slag beroemd! 
 
Bescheiden ambitieus 
Dat leidt mij naar het eerder besproken punt van de paradoxen in leven en werk. In 
wat Rousseau schrijft wil hij zich heel bewust níet erudiet voordoen en wil zeker niet 
laten merken hoe schatplichtig hij is aan andere denkers en schrijvers. Alsof hij de 
bescheidenheid zelve is. In werkelijkheid is hij ambitieus, eerzuchtig, heeft behoefte 
aan erkenning en zoekt gezelschap in de hoogste kringen.  
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Hij verheerlijkt het eenvoudige leven op het platteland, maar leeft er zelf in de verste 
verte niet naar. Hij wijst theater – acteurs houden je allesbehalve een spiegel voor 
morele zelfverheffing voor! – en het lezen van boeken resoluut af. Zij zouden de na-
tuurlijke ontwikkeling van kinderen in de weg staan. En dat zegt nota bene híȷ ́die in 
zijn jeugd alleen maar boeken verslonden heeft en die zich tijdens zijn arbeidzame 
leven als veelschrijver ontpopt! 
 
Leesopdracht uitgebreid 
Kortom, met deze wikipediaanse observaties in mijn achterhoofd zal ik met bepaalde 
verwachtingen Het maatschappelijk verdrag lezen: ik denk geen coherent systema-
tisch betoog met strak gedefinieerde begrippen aan te treffen. Ik verwacht een gepas-
sioneerde schrijfstijl en persoonlijke ontboezemingen.  
 
 
III. ‘Het maatschappelijk verdrag’ in een nutshell 
Het is zover: het boek zélf breng ik nu ter sprake. Ik geef de inhoud van Het maat-
schappelijk verdrag op hoofdlijnen weer. Wat tijdgebonden is laat ik terzijde, zoals 
het uitweiden over hoe het Romeinse Rijk werd bestuurd in Boek IV. Het gaat er im-
mers om, wat voor óns anno 2020 nog actueel kan zijn. Waar zinvol illustreer ik mijn 
samenvatting met citaten uit het boek. 
 

Een denkbeeldige afspraak 
De politieke filosofie van Rousseau vertrekt, anders dan die 
van Thomas Hobbes, vanuit een positief basisgegeven: de 
mens is van nature goed. Het is cultuur die denaturaliseert 
of corrumpeert. In de natuurtoestand wordt de mens niet 
alleen gekenmerkt door zorg voor zelfbehoud maar ook door 
vrijheid. Dit laatste begrip speelt bij Rousseau een essentiële 
rol. Voor hem is de meester-slaafverhouding geen natuurlijk 
gegeven. Die verwerpt hij. Zelfs de vrijwillige onderwerping 
van een slaaf aan zijn meester in ruil voor bescherming wijst 
hij af. Van nature wil de mens op zichzelf, dus zonder mees-
ter boven hem, zorg dragen voor zijn behoud. Dat impliceert 
vrijheid. En gelijkheid. Daarop berust het maatschappelijk 
verdrag. Dat is geen document waaraan een pen en inkt te 

pas komen, maar een denkbeeldige afspraak tussen mensen op basis van volkomen 
gelijkwaardigheid en wederkerigheid. 
Op pagina 65 omschrijft Rousseau strak – definiëren doet hij zelden – het maatschap-
pelijk verdrag als volgt: ‘Ieder van ons brengt zijn persoon en heel zijn kunnen in 
onder de hoogste leiding van de algemene wil; en gezamenlijk nemen wij ieder lid op 
als onscheidbaar deel van het geheel’. Dat ‘inbrengen van de persoon’ met ‘heel zijn 
kunnen’ noemt Rousseau vervreemden. Hij, de uitvinder van het authentieke ik, zegt 
hier feitelijk dat niet het individu maar de gemeenschap het doel van de politiek is.  
Is het niet erg om als individu al je rechten aan de collectiviteit over te dragen? Nee, 
vindt Rousseau, want iedere weldenkende persoon doet dat in vrijheid. In een voor 
hem typische redeneertrant verdedigt hij het belang van vervreemding op pagina 64 
als volgt: ‘Want, ten eerste, daar ieder zich geheel en al schenkt, is de last voor allen 
gelijk, en daar deze voor allen gelijk is, heeft niemand er belang bij hem voor anderen 
zwaarder te maken’. 
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Het maatschappelijke verdrag is het fundament onder alles wat Rousseau in het ver-
volg van zijn betoog te berde brengt over hoe de gemeenschap dient te functioneren 
en hoe staatsinrichting tot stand moet komen.  
 
Een revolutionaire gedachte 
De door Rousseau beoogde collectiviteit of gemeenschap is een morele persoon of 
rechtspersoon omdat ze geacht wordt te handelen. Daarin komt haar soevereiniteit, 
die altijd soevereiniteit van het volk is, tot uitdrukking. Een revolutionaire gedachte 
voor een tijd waarin velen nog feodaal denken of ervan overtuigd zijn, dat de monar-
chie een door God gewilde instelling is. Om over het geloof in de vanzelfsprekend-
heid van slavernij maar te zwijgen! 
 
Onvervreemdbaar, ondeelbaar en onfeilbaar 
Die soevereiniteit is onvervreemdbaar, dat wil zeggen dat ze nooit afgestaan kan 
worden aan een enkeling of aan vertegenwoordigers. Een parlement waarin vertegen-
woordigers van de soeverein zitten, is voor Rousseau een vierkant cirkel. Onmogelijk! 
Hoe een land ook geregeerd wordt – door een monarch of door de aristocratie, het is 
Rousseau om het even, omdat regeren immers ‘uitbesteed’ wordt – de bron van soe-
vereiniteit ís en blíȷf́t het volk. Soevereiniteit is voor Rousseau méér dan eens in de 
zoveel tijd naar de stembus gaan, méér dan wat wij representatieve of vertegenwoor-
digende democratie noemen. Soevereiniteit wordt uitgeoefend in regelmatig te houden 
volksvergaderingen. In dat verband worden de oud-Griekse stadstaat Sparta en de ei-
gentijdse republieken Genève en Venetië regelmatig genoemd. Over hoe vorm te ge-
ven aan die volksvergaderingen wordt Rousseau niet bepaald concreet.  

Soevereiniteit is vervolgens ondeelbaar. Scheiding in wetgevende, uitvoerende en 
rechterlijke macht à la Montesquieu mág, maar ze zijn alle drie uitvloeisel van wat het 
soevereine volk wil en bestaan zolang het volk deze driedeling wil. Burgers zijn te 
allen tijde de bron van alle staatkundige instituties en dus ook van de regering. Zij 
bepalen of ze als een monarchie, aristocratie of democratie geregeerd willen worden.  
Een derde kenmerk: soevereiniteit is ook onfeilbaar. Waarom? Omdat er geen vooraf 
gegeven natuurrechtelijke of morele normen zijn. Alleen het soevereine volk brengt 
normen en wetgeving voort en is er de toetser van: in díe zin kan soevereiniteit nooit 
feilbaar zijn. 
 
  

 
Rousseau kijkt met bewondering terug op de wetgeving van zijn geboortestad Genève. Er is een eiland naar hem genoemd. 
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Algemene wil bóven de wil van allen 
Een kernbegrip. Algemeen belang is een alternatieve term. Rousseau lijkt te veronder-
stellen, dat er minstens één moment in de wording van de natie is waarbij de neuzen 
van alle vrije en gelijke contractanten in dezelfde richting staan. Een meerderheidsbe-
sluit is geen noodzaak maar een afspraak: ‘De wet van de meerderheid van stemmen 
is zelf een instelling die op overeenkomst berust en ten minste één keer eenstemmig-
heid veronderstelt (pagina 63)’.  
Komen natuurlijke personen om hun algemene wil tot uitdrukking te brengen daad-
werkelijk bij elkaar? Dat lijkt me hoogst onwaarschijnlijk. Volkeren, naties, landen en 
staatkundige instellingen zijn altijd het product van langzaam verlopende ontwikke-
lingen, waarbij intentie en reflectie een marginale rol spelen. Dus ik versta algemene 
wil als een utopisch, richtinggevend politiek ideaal. Rousseau preciseert: het beharti-
gen van particuliere belangen moet altijd in wederkerigheid plaatsvinden, op die van 
anderen betrokken worden. De pure optelsom van particuliere belangen zónder die 
wederkerigheid noemt Rousseau de wil van allen. De algemene wil is een gewogen, 
kwalitatieve grootheid, de wil van allen slechts een kwantitatieve. Politieke redelijk-
heid vraagt méér dan de wil van allen: je moet als burger je eigen belang steeds zo-
veel mogelijk bepalen in termen van het algemeen belang met de intentie de vereiste 
wederkerigheid tot haar recht te laten komen. Om laatstgenoemde te waarborgen wijst 
Rousseau lobbyen, facties met groepsbelangen en het monopoliseren van informatie 
af. Kom daar eens mee in onze door de parlementaire democratie gedomineerde tijd! 
 

 
Overheid, slechts een schakel 
Een wet heeft altijd een algemene strekking en houdt dus geen rekening met afzonder-
lijke burgers. Die vertaalslag vraagt bij staatsvorming om een schakel tussen soeve-
rein en volk, met name de overheid. Rousseau bedoelt met die term min of meer wat 
voor ons de drie staatsmachten zijn volgens de indeling van de trias politica. Naarge-
lang klimatologische, geografische, historische en andere omstandigheden kan die 
overheid diverse vormen aannemen: monarchie, aristocratie, democratie … Let wel: 
Rousseau ziet deze overheidsvormen consequent als uitvoerders van de soevereine 
macht van het volk. Zelf heeft hij een voorkeur voor aristocratie, omdat hij vindt dat 
de aristoi of ‘besten’ moeten regeren. 
 
De ‘hulpjes’ van de volkssoevereiniteit 
In een goed georganiseerde staat zou het particuliere belang samen moeten vallen 
met het algemeen belang. Maar niet altijd stemt de burger zijn belangen af op die van 
anderen. Het eigenbelang blijft een rol spelen. Rousseau is realistisch genoeg om te 
beseffen dat zijn opvatting van het maatschappelijk verdrag nogal abstract is. Om het 
meer handen en voeten te geven zijn er ‘hulpjes’ nodig. Het tribunaat is er zo een. 
Rousseau kent het een corrigerende functie toe als het evenwicht tussen soevereiniteit, 
overheid en burgers verstoord is. Er zijn dan zwaardere middelen nodig, ‘crisisma-
nagement’ zeggen wij tegenwoordig. Maar dit moet binnen wettelijke kaders plaats-
vinden, bijvoorbeeld wat betreft de tijdsduur.  
 

Een merkwaardig geval: Rousseau beklemtoont, dat stemmingen bindend zijn. Maar het volgende klinkt vreemd in onze 
moderne oren: wie een afwijkende stem heeft uitgebracht, moet toegeven zich achteraf vergist te hebben. Rousseaus 
redenering achter dat ‘vergissen’ luidt: je kunt de meerderheid achteraf niet in het ongelijk stellen, omdat je bij het uitbren-
gen van je stem van het meerderheidsbeginsel gebruik hebt gemaakt. Als je de wet of algemene wil weigert te gehoorza-
men, moet de staatsgemeenschap je dwingen ‘vrij te zijn’. Mijns inziens is Rousseau hier te strak in de leer door de term 
‘vergissen’ te gebruiken. Die term impliceert immers, dat alle burgers elk politiek issue op dezelfde wijze moeten zien. 
Daar wil ik tegenin brengen, dat je een politieke zaak verschillend mag zien – en dat is dus géén vergissing – maar je wél 
moet neerleggen bij een meerderheidsbesluit. 
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En nu we het toch over wetten hebben: als bijzondere ‘hulp’ bedenkt Rousseau op 
pagina 87 en volgende de figuur van de wetgever: 

 
Om de beste samenlevingsregels voor naties te ontdekken zou een alles over-
treffend intellect nodig zijn, dat alle hartstochten van de mensen doorziet en er 
zelf geen enkele ondergaat, dat geen enkele band met onze natuur heeft maar 
haar toch volledig doorgrondt, wiens welzijn onafhankelijk is van ons maar 
zich wel voor dat van ons wil inzetten: dat, tenslotte, zich in de loop der tijden 
een ver weg gelegen roem weet te bereiden, door in de ene eeuw te werken en 
in een andere daarvan het genot te smaken. Goden zouden er nodig zijn om 
mensen wetten te geven. 

 
Deze wetgever is dus een bovenmenselijke, charismatische figuur. Hij maakt geen 
deel uit van de volkssoevereiniteit, heeft geen politieke macht, maar komt ‘van buiten’. 
Hij heeft de gave uit te vinden welke wetten het beste bij de omstandigheden van een 
bepaald volk passen. De redactie van de gewenste wetten legt hij ter goedkeuring aan 
de volksvergadering voor. Als het om concrete historische wetgevers gaat, denkt 
Rousseau bijvoorbeeld aan Lycurgus (Sparta) en Calvijn (Genève). 
 
Een volgend belangrijk ondersteunend middel is censuur, bij Rousseau een positieve 
term: doel ervan is om de publieke opinie op zo correct mogelijke wijze weer te geven.  
 
Ook godsdienst is als ‘bindmiddel’ noodzakelijk. Daarbij heeft Rousseau juist níet het 
christendom op het oog en zeker niet de katholieke kerk waarvan de paus als Gods 
plaatsbekleder op aarde steeds met vorsten in de clinch heeft gelegen en nog ligt over 
wie nu het uiteindelijke gezag op aarde dient te hebben. Hij meent, dat christelijke 
gelovigen hun verantwoordelijkheid voor aardse zaken niet nemen, omdat ze uitslui-
tend op het hiernamaals zijn gericht. Daarom moet er een uitsluitend op het hier en nu 
ingestelde burgerlijke religie worden gecreëerd met slechts enkele eenvoudige leer-
stellingen waarvan ‘het sociale contract is heilig’ de voornaamste is. 
 
 
IV. Liever een vierkante cirkel dan geen 
 
Eerder verlicht dan romantisch 
Het maatschappelijk verdrag is ánders dan ik had verwacht. De 
‘paradoxale Rousseau’ zoals Doorman hem schildert, tref ik er niet 
in aan. De begenadigde, romantische en graag overdrijvende schrij-
ver evenmin. In plaats van een poëtische tekst tref ik een tamelijk 
droog vertoog aan met af en toe een dichterlijke uitschieter. Een-
voudig geschreven, dat wel. Dikdoenerij is afwezig. Alleen in me-
ningen en historische voorbeelden klinkt iets persoonlijks door. De 
pen die dit vertoog schrijft is zeker niet in handen van de ‘aartsva-
der van de Romantiek’, maar van iemand die zijn onderwerp syste-
matisch wil aanpakken en die daarnaast maar al te graag meewerkt 
aan het Verlichtingsproject bij uitstek, de Encyclopédie ou diction-
naire raisonné des sciences, des arts et des métiers onder redactie 
van Denis Diderot en Jean le Rond d’Alembert.  
 
  

 
Rousseau in het 
Louvre 
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Reken, meet en vergelijk! 
Op pagina 83 geeft Rousseau zijn visitekaartje af: ‘Al mijn denkbeelden vormen een 
samenhangend geheel, maar ik kan ze niet allemaal tegelijk uiteenzetten.’ Hij heeft de 
intentie wetenschappelijk en rationeel te schrijven. Daarbij wordt meetkunde niet ge-
schuwd: waar Rousseau de regeringsvormen democratie, aristocratie en monarchie 
behandelt, maar ook op tal van andere plaatsen, komen getallen om de hoek kijken. 
Op pagina 133 schrijft hij bondig: ‘Rekenaars: nu is het úw zaak: reken, meet, verge-
lijk’.  
 
Eenvoudig boerenleven 
De omstandigheden wegen zijns inziens mee bij het kiezen van de regeringsvorm, het 
klimaat en de grootte van het grondgebied voorop. Op pagina 100 en 101 noemt hij in 
één zin enkele bijzondere omstandigheden: ‘Zo hebben vroeger de Hebreeën en wat 
later de Arabieren als grondgegeven de godsdienst gehad, de Atheners de letteren, 
Carthago en Tyrus de handel, Rhodos de zeevaart, Sparta de oorlog en Rome de 
moed’. Ik laat de juistheid van deze ‘historische data’ voor wat ze is en constateer, dat 
Rousseau bij de invloed van de omstandigheden ‘agrarisch’ denkt. Dat blijkt onder 
andere uit het relatief lange stuk dat hij aan de Romeinen wijdt: hun immense rijk 
wordt in zijn ogen op bepaalde momenten voortreffelijk geregeerd. Romeinse patrici-
ers die ervoor kiezen op het platteland te leven en letterlijk de hand aan de ploeg te 
slaan, vindt hij voor het regeren van het imperium van groter nut dan de ‘slappelingen’ 
in de stad Rome. Hier klinkt tóch iets door van het romantische ‘cultuur corrumpeert’ 
en het ‘eenvoudige boerenleven gaat boven alles’. 
 
Contra Grotius 
In zijn omschrijvingen van begrippen is Rousseau opvallend consequent, soms op het 
strenge af. Een voorbeeld: een volwassene die zich om wat voor reden dan ook ‘ver-
vreemdt’ aan een heer en zijn slaaf wordt, houdt op méns te zijn. Een mens is immers 
per definitie onafhankelijk en vrij. Nog een voorbeeld: de overwinnaar in een oorlog 
heeft niet het recht de overwonnenen te doden – hier gaat Rousseau in tegen het den-
ken van onder andere Grotius, bepaald niet zijn lievelingsauteur! – zélfs niet de vijan-
delijke strijders die hun wapens neerleggen, want door die daad van overgave keren 
ze automatisch terug naar de burgerlijke staat met het onvervreemdbare recht van 
vrijheid en gelijkheid. 
 

 
  

Er zijn nogal wat karikaturen van Rousseau in omloop. Bijvoorbeeld deze: hij wil terug naar de tijd van de ‘nobele wilde’ 
en wil de cultuur, die per definitie in verval is, geheel afschaffen. Dat is te ongenuanceerd, want een karikatuur. Rousseau 
is verre van naïef. Hij weet heel goed, dat er nooit een tijd is geweest waarin de mens voor honderd procent nobel, vrij en 
onbevangen was. De natuur of natuurtoestand is geen historisch feit, maar metafoor van een ideaal. Of: natuur moet 
veeleer worden verstaan als een term voor wat de mens ten diepste is of zou moeten zijn. In de natuurtoestand, blijkt uit 
Het maatschappelijk verdrag, waren sommige mensen feitelijk onvrij. Cultuur kan die onvrijheid versterken. Het begint 
met een list, een term die ik eveneens als beeld versta: iemand omheint een stuk grond, zegt hardop ‘Dit is van mij!’ en 
treft in zijn omgeving mensen aan die dit geloven. Zo ontstaat de vanzelfsprekendheid van grondbezit, het begin van het 
culturele verval. Maar in Het maatschappelijk verdrag lijkt Rousseau het bezetten van grond te accepteren – een volk-in-
wording moet toch érgens wonen – en verbindt er op pagina 70 drie voorwaarden aan: het stuk grond moet nog door 
niemand worden bewoond, je moet alleen nemen wat je voor je levensonderhoud nodig hebt en je moet het niet in bezit 
nemen door een inhoudsloze ceremonie – bijvoorbeeld door plechtig paaltjes in de grond te slaan – maar door het te be-
werken en te bebouwen. Let wel: dit zijn rationele, ethische voorwaarden, zeker geen romantische. Kortom, een mens kan 
niet zonder cultuur. Het sluiten van het maatschappelijk verdrag ís al cultuur. Dus Rousseau schrijft cultuur niet in haar 
geheel af, wel díe vormen van cultuur die de mens onnodig beknotten in zijn vrijheid, gelijkheid, onbevangenheid en 
spontaniteit. Het felst ageert hij tegen cultuur die zichzelf als vooruitgang of als verbetering ziet. Dit hoogmoedige idee 
rekent hij de Verlichting aan. Natuur en cultuur vormen bij Rousseau weliswaar een tegenstelling, maar slechts een rela-
tieve. In mijn eigen woorden: er is osmose tussen beide. Natuur zoekt altijd de kieren van de cultuur en sijpelt er zachtjes 
door.  
  
 
 
 
 



POLITIEK TUSSEN DROOM EN DAAD                                        10                                       Liever een vierkante cirkel dan geen  

Het preludium van de Franse Revolutie  
De kracht van Het maatschappelijk verdrag zit hem vooral in het hameren op het 
evangelie dat élk mens vrij en gelijk geboren wordt. Hierin zijn de bazuinen van de 
Franse Revolutie en het trompetgeschal van de mensenrechten al hoorbaar. Daarop is 
het concept van de volkssoevereiniteit gebaseerd. Ongehoord in die tijd. En geen aan-
genaam geluid voor de aanhangers van de absolute monarchie. Zelfs niet voor het 
hoogste rechtscollege in Frankrijk, het Parlement van Parijs, dat Rousseau in 1762 
veroordeelt voor het publiceren van Émile, ou De l’education en Du Contrat Social. 
 
Alleen pasgeboren baby’s gelijk 
‘Elk mens wordt vrij en gelijk geboren’ is een axioma. Ben ik het ermee eens? Het 
volgende wil ik erover kwijt: met het begrip gelijk heb ik de minste moeite. Pasgebo-
renen blèren als ze honger en dorst hebben en poepen onbekommerd luiers vol. Het 
maakt niet uit of hun wieg in een koninklijk paleis of krot staat. In díe zin zijn ze vol-
strekt gelijk. Maar met hun verblijf op aarde neemt ook de ongelijkheid toe. Dat dan-
ken we aan het DNA en de opvoeding. Ik zeg maar zo: fijn, dat mensen óngelijk zijn. 
Dat maakt het leven boeiend. Rousseau bedoelt natuurlijk gelijkwaardig. Ik onder-
streep dit voor honderd procent. Maar, voeg ik eraan toe, weet wél dat dit een punt 
van gelóóf is, géén feit. Het koude, kille universum en het eten en gegeten worden van 
de evolutie hebben hier lak aan.  
 
Vrijheid bevrijd 
Meer moeite heb ik met het begrip vrij in het credo van Rousseau. Het stadium van 
pasgeborene is immers het minst vrije moment in het leven van een mens. Ánders dan 
bij andere zoogdieren, is de menselijke baby volstrekt afhankelijk van zijn verzorgers 
en vele anderen. Vrijheid groeit langzaam maar zeker in de loop van een mensenleven, 
mits de opvoeding daarop gericht is en het ingroeien in de cultuur succesvol verloopt. 
Maar hoe vrij of autonoom een mens ook wordt, het blijft altijd vrijheid-in-
gebondenheid. Vrijheid is niet het vóórgegeven dat de mens in de natuurstaat doet 
besluiten zich bij anderen aan te sluiten om samen soeverein te worden, maar vrijheid 
bestaat in het beamen of willen verbeteren van het staatsverband waarin men zich al 
bevindt. Niet voor niets legt Het maatschappelijk verdrag het primaat bij het staatsli-
chaam dat als zedelijke persoon wordt gezien. Eigenlijk hoor ik Rousseau zeggen: 
‘De mens behoort principieel als een vrij wezen te worden gezien, niet geketend aan 
culturele instellingen als slavernij of feodalisme, maar dient de grootst mogelijke 
ruimte te krijgen om de talenten die hij in zich heeft verder te ontwikkelen’. Die vrij-
heid moet je noodzakelijk vooronderstellen als je het begrip volkssoevereiniteit van 
een fundament wil voorzien.  
 
Volkssoevereiniteit boven alles 
Daarmee zijn we bij de kern: volkssoevereiniteit is het belangrijkste begrip in het ver-
toog van Rousseau. De consequenties ervan brengt hij duidelijk en zonder concessies 
voor het voetlicht. Neem die ene zin op pagina 82: ‘Trouwens, iedere boosdoener die 
het maatschappelijk recht aantast, wordt door zijn misdrijven opstandeling tegen en 
verrader van het vaderland; door de wetten te schenden is hij er niet langer lid van en 
voert hij er zelfs oorlog tegen’. Ondanks die strenge interpretatie omarm ik het begrip 
volkssoevereiniteit. In onze tijd is dit beginsel algemeen aanvaard. 
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Verbindend imaginair concept 
Moeite heb ik met het begrip algemene wil. Het is alsof Rousseau bedoelt: érgens is er 
een moment waarop alle mensen die een volk willen vormen het unaniem met elkaar 
eens zijn. Ik gaf het al aan: in werkelijkheid gebeurt dat niet. Nog nooit zijn mensen 
bij elkaar gekomen met de intentie een volk te worden. De algemene wil is een ver-
bindend imaginair concept tussen vrijheid en gelijkheid aan de éne kant en volkssoe-
vereiniteit aan de ándere kant. Het werkt hooguit als politiek ideaal. Of als legitimatie 
achteraf: je bent burger van Nederland, dus word je geacht met dit staatslichaam en 
zijn grondwet in te stemmen, alsóf je als vrije burger aan het begin van de wording 
van deze staat met alle andere vrije burgers een maatschappelijk verdrag gesloten hebt. 
 
IJlend naar de volksvergadering 
Volkssoevereiniteit lijkt bij Rousseau een absoluut begrip. Je hoeft maar íets ver-
keerds te doen en zij is foetsie! De soeverein vertegenwoordigen kan niet. Geld beta-
len voor functies die je als burger zélf zou moeten vervullen is uit den boze. Rousseau 
wil geen luie burgers maar gedrevenen die zich naar de volksvergadering spoeden! 
Heel het volk? Toe nou! Volkssoevereiniteit zonder vertegenwoordiging, lastgeving 
en mandatering lijkt mij onmogelijk. Maar vertegenwoordigers, lasthebbers en ge-
mandateerden zullen zich te allen tijde tegenover het volk moet verantwoorden, dat 
wel. Daarvoor zijn allerlei politieke instituties denkbaar.  
Kortom, Rousseau slaagt er nauwelijks in aan te geven hoe je concreet vormgeeft aan 
volkssoevereiniteit. Unanimiteit is onhaalbaar, consensus het hoogst haalbare.  
 

Toe aan een onderhoudsbeurt 
Het politieke landschap in onze tijd maakt dat 
zichtbaarder dan ooit. Veel democratieën worden 
op de proef gesteld door polarisatie, versnippering 
en demagogie. Door de sterke opkomst van het 
populisme zitten nogal wat staten opgescheept met 
incompetente regeringsleiders. Volksvertegen-

woordigers kijken vaak niet verder dan vier jaar vooruit. Terwijl de échte grote pro-
blemen van dit moment, zoals de klimaatcrisis en de impact van de sociale media op 
ons leven, om oplossingen vragen waarbij men juist vér vooruit moet kijken. Inhoude-
lijk en moreel zouden regeringsleiders uit het allerbeste hout gesneden moeten zijn.  
Alom groeit het besef dat de vertegenwoordigende democratie met haar parlementaire 
stelsel aan een grote onderhoudsbeurt toe is. Dit krijgt schoorvoetend vorm in diverse 
initiatieven. De manier waarop de abortuswetgeving in Ierland tot stand is gekomen 
lijkt veelbelovend: een willekeurig samengestelde groep burgers heeft de opdracht 
gekregen zich te buigen over dit probleem met z’n uitgesproken voor- en tegenstan-
ders en met voorstellen voor wetgeving te komen. Het met elkaar in gesprek gaan, 
debatteren en het selecteren van haalbare voorstellen is op een zeer intelligente ma-
nier verlopen. Daardoor kon het uiteindelijke voorstel in het parlement een hamerstuk 
worden. Nog een voorbeeld: de burgerpanels in Frankrijk die de Europese democratie 
moeten vergroten. President Macron toont daarmee in ieder geval zijn goede wil. Nu 
het resultaat nog. Gaat het lukken? En een voorbeeld uit eigen land: de voorstellen 
van de Commissie Remkes – denk aan het correctief bindend referendum, het invoe-
ren van een gekozen formateur en het terugzendrecht van de Eerste Kamer – zouden 
een stap in de goede richting kunnen zijn. Dit soort initiatieven houden bij mij de 
moed erin.  
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Politiek tussen droom en daad 
Maar … het vormgeven aan volkssoevereiniteit blijft per definitie een proces van val-
len en opstaan. Het is altijd politiek tussen droom en daad. Denkers geven soms de 
schitterendste vergezichten, maar concrete handvatten ontbreken. Als de werkelijk-
heid érgens weerbarstig is, dán in het politieke handwerk. Rousseau zelf begint het 
eerste hoofdstuk in Het maatschappelijk verdrag veelzeggend met déze zin: ‘De mens 
wordt vrij geboren, en is alom geketend’. En toch wil ik liever een vierkante cirkel 
dan geen. 
 
De dood als troost 
Ik eindig mijn opiniestuk over Rousseau en Het maatschappelijk verdrag met de me-
tafoor van het natuurlijk lichaam. Rousseau wordt niet moe te benadrukken, dat dit tot 
bloei komt en een keer doodgaat. Troostrijk is wat hij schrijft op pagina 135:  
 

Zo staat het met de natuurlijke en onvermijdelijke neiging van de best opge-
bouwde regeringen. Als Sparta en Rome ten onder zijn gegaan, welke staat 
kan dan de hoop koesteren altijd te blijven bestaan? Als we vorm willen geven 
aan een duurzaam bestel, laten we er dan dus niet over mijmeren het eeuwig te 
maken. Wie wil slagen moet niet het onmogelijke proberen en zich niet in-
beelden aan mensenwerk een hechtheid te geven die menselijke zaken niet ei-
gen is. 

 
 
Rijswijk, 
16 juni 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Jean-Jacques Rousseau, Het maatschappelijk verdrag, of beginselen der staatsinrichting, tweede uitgave, Boom, Amsterdam1, 
vertaald door Bert van Roermund in samenwerking met Sandra van den Braak, ingeleid door Bert van Roermund 
2 Doorman, Maarten, Rousseau en ik, Over de erfzonde van de authenticiteit, Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam, 20136 
3 De link is: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau (15 mei 2020) 


