Openbaarheid en Vrouwe Fortuna. Montesquieu
versus Rousseau

Tjitske Akkerman

Feministische theoretica's hebben herhaaldelijk aangetoond dat wouwen uitgesloten worden van de openbare sfeer. Susan Moller Okin schrijft bijvoorbeeld dat
vrouwen in het westerse politieke denken steeds opnieuw gedefinieerd zijn als
echtgenotes en moeders. (1) Volgens Joan Landes zijn vrouwen sinds de Franse
Revolutie verdreven naar huis en haard. (2) Uitsluiting is echter een relatief begrip.
Zoals Jean Bethke Elshtain opmerkt moet openbaarheid niet als een ruimte worden
gezien, maar als een geheel van vaak conflicterende perspectieven, claims en verantwoordelijkheden. (3) In het licht van zo'n benadering van openbaarheid kan
ook de waag opkomen welk perspectief op 'insluiting' eigenlijk gehanteerd wordt.
Zijn die stromingen in het politieke denken waarin een publieke rol van vrouwen
positief gewaardeerd wordt automatisch zoveel beter of hangt dat af van wat 'insluiting' impliceert? In dit perspectief valt ook nog maar te bezien of de Verlichting
in feministische zin geherwaardeerd moet worden op grond van de ontdekking dat
deze niet zo 'masculien' is als vaak aangenomen werd, maar wel degelijk perspectieven op een vrouwelijke openbaarheid biedt. (4)
Ik wil in dit artikel twee 18e eeuwse visies op openbaarheid bespreken waarin
wouwen een belangrijke publieke rol spelen, namelijk die van Montesquieu en
Rousseau. Beiden zijn nogal eens beschouwd als voorstanders van de uitsluiting
van vrouwen. (5) Rousseau is het wel haast stereotiepe voorbeeld geworden van
een complementaire opvatting van sferen, waarin vrouwen naar het huiselijke domein verbannen worden. Het is niet de inzet van dit artikel om daartegenover
Rousseau nu eens als een feministische denker te presenteren; ten eerste vind ik
Rousseau niet per definitie feministischer als aangetoond wordt dat hij wouwen
wel een publieke rol toekent en ten tweede gaat het mij er niet om Rousseau te rehabiliteren, maar hem als voorbeeld te gebruiken voor een andere benadering van
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de kwestie priv6lopenbaar.
Naar mijn idee wordt met een ruimtelijke voorstelling van openbaarheidvoorbijgegaan aan het eigen karakter van uitsluiting in de moderne tijd; het besef dat de
plaats van vrouwen bepaald wordt door veranderlijke en veranderbare maatschappelijke verhoudingen is sinds de 18e eeuw niet meer weg te denken uit debatten
over privÃen openbaar. Zelfs degenen die zoals Rousseau een republikeins ideaal
voor ogen hebben, waarin privÃ©sfee
en openbare sfeer gescheiden zijn naar sekse,
kunnen niet om een dergelijk besef van de veranderlijkheid van maatschappelijke
verhoudingen en van de bestemming van vrouwen heen. Uitsluiting wordt sinds
de 18e eeuw in principe een relatief begrip: devaste grond waarop een grens getrokken kan worden tussen 'domeinen' verdwijnt als men zich realiseert dat de
maatschappijin beweging is.
Zowel Montesquieu als Rousseau erkennen dat een natuurlijke scheiding tussen priv6 en openbaar onmogelijk is geworden. Dit betekent niet dat Rousseau een
dergelijke scheiding niet zou wensen of dat bij Montesquieu, die ik als een modernist beschouw, niet enige nostalgie naar een statische maatschappij te bekennen
zou zijn. Voor beiden geldt dat het tijdelijke karakter van sociale verhoudingen een
gegeven is waar rekening mee gehouden moet worden. Rousseau bijvoorbeeld
schrijft dat er een tijdperk van revoluties aangebroken is; in zijn visie rijn sociale
omwentelingen een structureel gegeven geworden. Van de ene generatie op de andere. kunnen maatschappelijke verhoudingen totaal op hun kop gezet worden en die
fundamentele onvoorspelbaarheidvan de toekomst betekent bijvoorbeeld dat men
de opvoeding van kinderen niet meer kan baseren op hun afkomst, zoals hij laat
zien in zijn boek Emile (6)
Voor zowel Montesquieu als Rousseau is de rol die vrouwen spelen in het openbare leven in Frankrijk, met name in de salons, een symbool voor het onvoorspelbare en grillige karakter van een maatschappij waarin sociale bestemmingen
niet meer vastliggen. Dat zij aan die positie van vrouwen in de salons zo'n symbolische betekenis hechten, maakt duidelijk dat een dergelijke openbare rol van vrouwen allesbehalve vanzelfsprekend is. Dat ligt niet zozeer aan het feit op zich dat
vrouwen zo'n dominerende rol spelen in de openbaarheid, maar aan het soort openbaarheid dat sinds het begin van de achttiende eeuw vorm begint te krijgen.
Vrouwen speelden al een belangrijkerol in de saloncultuur van de zeventiende
eeuw, maar deze werd nog gedomineerd door het hof. In het begin van de achttiende eeuw verschuift het centrum van de saloncultuur echter van het hof naar Parijs en ontstaat er langzamerhand een hoofdstedelijke vorm van openbaarheid
waarin ook de burgerij een rol gaat spelen. (7) Deze ontwikkeling van een cultureel
centrum los van Versaillesis temg te vinden in het werk van Montesquieu, die
hoewel hij een tijd lang ook in de kringen rond het hof verkeert, toch een kritische
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visie ontwikkelt ten opzichte van de hofcultuur. (8) Het is deze nieuwe vorm van
een niet meer aan stand gebonden openbaarheid die Montesquieu en Rousseau
voor ogen staat als zij de voors en tegens van de rol die vrouwen in het openbare
leven in Frankrijk spelen tegen elkaar afwegen.
Die afweging valt bij beiden geheel verschillend uit. Montesquieu verdedigt
deze nieuwe openbaarheid als een tegenwicht tegen een despotische staat. Rousseau verwerpt hem als een nieuwe, veel geraffineerdere vorm van despotisme. (S)
Tegenover de salonniÃ¨rstelt Rousseau een alternatieve vrouwelijke ml, die van de
republikeinse moeder. Aan de hand van een vergelijking tussen deze twee 'publieke vrouwen', de salonniÃ¨ren de republikeinse moeder, zal ik laten zien welke
betekenis Montesquieu en Rousseau toekennen aan een dynamische openbaarheid
waarin sociale bestemming onvoorspelbaar is geworden en wat dat betekent voor
hun visie op de plaats van vrouwen in de maatschappij.
Het is misschien enigszins misleidend om de Parijse openbaarheid in de visie
van Montesquieu en Rousseau te identificeren met de saloncultuur. Zij hebben het
steeds in veel bredere zin over de Parijse levenswijze en dan voornamelijk over de
frivole kanten van de vrouwelijke ml daarin. Waarom belichten Montesquieu en
Rousseau vooral het mondaine leven van vrouwen in Parijs, zoals de luxe die
vrouwen ten toon spreiden, het vermaak dat zij zoeken, de behaagzucht, de cultivering van 'esprit', de kunst van het converseren en natuurlijk de galante liaisons
die de dames er op na houden? Naar mijn idee heeft dat te maken met het feit dat zij
de Parijse openbaarheid bekijken tegen het licht van een bepaalde politieke traditie,
namelijk het republikanisme. Daarin wordt een publieke rol van vrouwen van
oudsher beschouwd als een bron van corruptie die het verval van de republiek
aankondigt.
Montesquieu en Vrouwe Fortuna
Montesquieu is een bewonderaar van de heroÃ¯schdaden waarmee burgers van
klassieke republieken hun toewijding aan de staat tonen. In de republikeinse tradi8
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tie zijn deze politieke vastberadenheid en morele integriteit van de burger, die naast
opofferingsgezindheid een grote militaire en politieke daadkracht impliceren, een
belangrijke waarborg voor de stabiliteit van de staat
klassieke visie zoals die door Polybius uitgewerkt
blijvend is. (10) Andere staatsvormen zijn onderhevig aan een c
opkomst, bloei en verval. Daar volgt de geschiedenis het rad van fortuin
cycliscbeproces geeft het gedrag van Vrouwe Fo
In de republiek wordt Vrouwe Fortuna op een andere manier
grillige karakter; zij wordt op haar knieÃ«gedwongen door de daadkracht en
raktervastheid van de burger. Een dergelijke visie vindt men
die Vrouwe Fortuna omschreef als een grillige hoer die door brut
met geweld bedwongen kan worden. (1 1)
Maar er is nog een andere interpretatie van Machiavelli mogelijk,
quieu ontdekt in Engeland en die van belang is voor zijn relativering v
sieke ideaal ten gunste van een aan de moderne handelsnatie aangepas
In deze Engelse variant vormen morele integriteit en toewij
meer de nntonbeerlijke garantie voor stabiliteit. Corruptie, dat wil zeggen het
tonen van karakterzwaktes door het laten prevaleren van andere belangen bov
die van de staat, leidt in deze visie niet noodzakelijk tot verval van de staat, zo
dat in de klassieke theorie het geval was. Voor een dergelij
ruggegrepen op Machiavelli's realistische visie dat corrup
digheden als rationeel beschouwd kan worden en dat morele integriteit soms
tioneel kan uitwerken. (13) Vernieuwing kan d
dat zich achter de ruggenvan de mensen om voltrekt. De
vemieuwing de uitkomst is van een heroÃ¯schoverwinni
in Machiavelli's idee van de Stichter, maakt plaats voor
vernieuwing niet meer herleid kan worden tot oorspronkelijke, h
De heroÃ¯evan de burger is niet langer een waarborg voor het voortbestaan v
een staat. In deze Machiavellistische versie van vernieuwing is Vrouwe Fortu
nooit helemaal te bedwingen. (14) Corruptie, dat wil zeggen de aantasting van
absolute waarden van de staat, verliest dan haar dreigin
hangt nu van de omstandigheden af welke gevolgen
gunste of in het nadeel van de staat werkt. Dat betekent dat ook
wen en de privc5waarden die zij vertegenwoordigen niet meer per definitie
geud rijn voor de stabiliteit van de staat. Terwijl bijvoorbeeld het conflict
staat en gezin in de klassieke versies alleen opgelost wordt door een ondersc
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king van de laatste, ontstaat nu de mogelijkheid van een vreedzame coÃ«xistentie
Tegen deze achtergrond moet Montesquieu's visie op de publieke rol van
wouwen in Parijs geplaatst worden om te begrijpen hoe hij deze tegelijk als cornipt en als nuttig kan beschouwen.
Doux commerce
Typerend is dat Montesquieu de Parijse openbaarheid en de rol van vrouwen daarin niet verdedigt door de deugdzame kanten ervan naar voren te halen, maar dat hij
probeert aan te tonen dat frivoliteit, dat wil zeggen onstandvastigheid van karakter,

onbedoelde positieve gevolgen kan hebben. Het model dat Montesquieu voor ogen
staat en waarop hij zijn verdediging van de Parijse vrijheid van wouwen baseert is
dat van de markt. Montesquieu kan als een aanhanger van de in de 18e eeuw wijdverbreide these van de 'doux commerce' beschouwd worden. (15) Die these houdt
in dat de expansie van handel en nijverheid, die in de klassiekerepubliek altijd beschouwd werd als bedreigend voor de stabiliteit van de staat, indirect het effect kan
hebben dat ze juist de stabiliteit en samenhangvan een natie bevordert. Want handel en nijverheid maken mensen en naties onderling afhankelijk van elkaar en dat
noopt iedereen ertoe om gematigde en vreedzame omgangsvormen te zoeken. Naar
analogie van de markt verdedigt Montesquieu de rol van vrouwen in de saloncultam.Het beeld dat hij van Parijs geeft is dat van een markt waar vrouwelijke sex
en geld op soortgelijke wijze het gemeenschapsverkeer bepalen.
Dat beeld komt vooral naar voren in zijn roman Lettres Persanes waarin
Frankrijk vergeleken en gecontrasteerd wordt met een despotische maatschappij.
(t 6) Deze roman, de titel zegt het al, bestaat uit een briefwisseling van twee Perzische reizigers, die Parijs bezoeken en hun bevindingen uitwisselen met familie en
vrienden in PerziÃen elders. Viadeze brieven wordt niet alleen een levendig beeld
geschetst van Parijs en de vrijheid die wouwen daar genieten, maar door middel
van de briefwisseling van de oudste Pers, Usbek, met de vrouwen en eunuchs van
zijn harem, ontstaat ook een contrasterend beeld van de positie van vrouwen in een
despotische samenleving. Via de ogen van de Perzen typeert Montesquieu de Parijse vrouwen als een bezit waar men niet zeker van kan zijn. "Een echtgenoot die
zijn wouw voor zichzelf wil houden wordt beschouwd als een gek die de zon voor
zichzelf wil hebben", schrijft Rica, de jongste van de twee Perzen, die zich erg
vermaakt over de Parijse zeden. (17)
De parallel tussen vrouwen en geld bestaat daarin dat ook geld in Parijs een
onzeker en fictief bezit is geworden. De Franse koning laat rijn onderdanen geloven dat een stukje papier geld waard is, maar ieders fortuin kan er van de ene dag
op de andere omslaan door deze speculatie. Geld wordt niet verdiend met goederen, maar met verzinsels. Men heeft er bijvoorbeeld het talent om les te geven in
15 Zie bijvoorbeeld A. Hirschmann, 'Rival Interprelalionsof Market Society: Civilizing, Destruclive, or Feebie? in: Jownal olEconomic Lilerature. Vol. XX. dec. 1982.
De Lettres Persanes werden in 1721 anoniem gepubliceerd in Holland. Ikverwijs naar: Persian Letters. Londen 1985.
17 Pefsian Letters. A w., p. 118.
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academische onderwerpen waar men niets van weet. Men moet er zijn geld aan
anderen toevertrouwen om van geld geld te kunnenmaken, wat in schril contrast
staat tot het isolement en wantrouwen in PerziÃdat iedereen daar er juist van weerhoudt om geld uit te lenen. Evenals geld functioneren vrouwen in Parijs dus als
een onzeker bezit dat de onderlinge afhankelijkheid bevordert en tot misschien
vaak hypocriete, maar niettemin elegante en vreedzame omgangsvormen leidt.
De frivoliteit van vrouwen heeft daarnaast ook een stimulerendeml voor de
nijverheid en bevordert zodoende indirect een aantal goede karaktereigenschappen.
In Parijs is sprake van een 'economie de luxe' zoals Montesquieu dat noemt: de
verfijnde en mondaine smaak van vrouwen stimuleert er de bedrijvigheid. Modes
rijn belangrijk, aldus Montesquieu. Als men frivoliteit van karakter toestaat zullen
de handel en nijverheid toenemen. "Als een vrouw het in haar hoofd krijgt dat ze
zich speciaal wil Heden voor een bepaalde gelegenheid wordt het prompt voor
vijftig vaklieden onmogelijk nog te slapen of te eten. Dit enthousiasme om te werken en deze passie om rijk te worden verspreidt zich door de hele natie; overal ziet
men vindingrijkheid en nijverheid. Waar is dan die verwijfde natie waar je het over
hebt?", schrijft Usbek. (18)
In de Franse maatschappij vormt de luxe die vrouwen zich aanmatigen dus een
stimulans voor de economie. Hier heeft luxe het effect dat men er harder door gaat
werken. Zolang dat het geval is zijn de ondeugden die ermee gepaard gaan, zoals
ambitie en gierigheid, niet slecht. (19) Alleen een luxe die deze ondeugden oproept
in combinatie met nietsdoen leidt tot verval volgens Montesquieu. In Perzie bijvoorbeeld is luxe een vorm van verkwisting en leidt ze niet tot nijverheid. Rijkdommen zijn er nutteloos, zoals ook het bezit van wouwen er nutteloos wordt.
In de harem dient al die luxe nergens toe. De vrouwen maken zich mooi voor
niets, zij liggen's nachts eenzaam te verlangen. Deze opvatting van de harem
houdt vermoedelijkverband met Montesquieu's visie op het nut van sex, namelijk
als een middel tot voortplanting en bevolkingsgroei. Montesquieu is de eerste die
een bevolkingstheorie ontwerpt. Zijn visie komt erop neer dat bevolkingsgroei een
1 8 Idem, p,. 1195.
19 Zie over deze beoordelingvan ondeugden als gierigheid en ambitie: P.T. Manicas, 'Montesauieu and thw Eiahteenlh Centuw Vision of the State'in: Histow of Politica! Thouoht Vol. ll.
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'Montesquieu and the Classics. Republican Government in Tha Spirit of Laws'in: J. CrOpsey
(ad.), Ancients and Modems. Essays on the tradition ofpoliticalphilosophy in honor of Lm
Strams. New YorktLonden 1964. Dit is een belangwekkend punt, want als het onderscheid
tussen slavernij en nijverheid een fundamenteel criterium is ir. Montesquieu's vergelijking van
staatsvormen, dan moeten het oosterse despotisme en (de Spartaanse variant van) het
klassieke republikanisme in zijn ogen een fundamentele overeenkomst hebben. Bovendien
komt daarmee een interpretatie naar voren die ongeveer het spiegelbeeld vormt van de
'sceptische' Montesquieu die slechts negatieve grenzen zou trekken en een ondeugd als
wreedheid (waarvan de slavernij een belangrijke uitdrukking is) voorop zou stellen. Deze
interpretatie, die zeer overtuigend door Judith Shklar is uitgewerkt, zou dan niet zozeer
onjuist als wel eenzijdig zijn. Zie J. Shklar, Ordinary Vices. Cambridge 1984.

stimulans vormt voor de economie. (20) Hij maakt zich grote zorgen over de door
hem waargenomen daling van de omvang van de bevolking. EÃ©van de oorzaken
daarvan is volgens hem het celibaat, waardoor in katholieke landen de bevolldngsgroei in grotere mate dan elders zou stagneren. Hier trekt Montesquieu een parallel
met de harem; monniken en eunuchs zijn in dit opzicht met elkaar te vergelijken.
Het klooster en de harem zijn beide instituties die demaatschappelijke ontwikkeling doen stagneren; zij potten geld en sex als het ware op. Er worden bezittingen
vergaard die vervolgens werkeloos blijven liggen. Zo'n geÃ¯soleerdlevenswijze
maakt het onmogelijk om vreemde invloeden en nieuwigheden, zoals die de harem
binnendringen via de brieven uit Parijs, op vreedzame wijze te integreren. De coufrontatie met Parijs leidt dan ook tot een geweldsspiraal die eindigt in een revolte
van de vrouwen en een gewelddadige onderdrukking d m a n door de eunuchs.
Vernieuwing gaat in een despotische maatschappij gepaard met een beroep op absolute principes en met conflicten op leven en dood.
Roxana, de eerste vrouw in de harem, verzet zich tegen de absolute macht van
Usbek door zich te beroepen op het natuurrecht, en geeft daar daadwerkelijk uitdrukking aan door heldhaftig zelfmoord te plegen. Usbek op zijn beun beroept
zich op de absolute waarde van reinheid, die de opsluiting van vrouwen in de harem rechtvaardigt. In Parijs wordt echter ook Usbek &vloed door de heersende
relativering van deugdzaamheid en begint hij te twijfelen aan de noodzaak van
kuisheid voor vrouwen. Maar terug in PerziÃrest hem geen andere uitweg dan de
oude orde in de harem te herstellen.
Met de vergelijking tussen Parijs en Per&' toont Montesquieu aan dat in de ene
maatschappij corruptie tot desintegratie en verval kan leiden, terwijl ze in een andere maatschappij juist de stabiliteit kan bevorderen. Wat in de ene maatschappij
irrationeel is, kan heel goed rationeel verklaard worden in de context van een andere maatschappij. (21) De vrijheid van vrouwen heeft in de ene maatschappij dan
ook andere gevolgen dan in de andere. In Frankrijk hoeven vrouwen niet in huis
opgesloten te worden en kan de waardevan vrouwelijke kuisheid gerelativeerd
worden. In Per&' daarentegen leidt een grotere vrijheidvan vrouwen tot een vergaande destabilisatie. Montesquieu historiseert dus de positie van vrouwen radicaal. Naar zijn idee heeft de geschiedenis zoveel invloed dat de menselijke natuur
er volkomen door kan veranderen. Zo formuleert hij als een feminist avant la lettre
de stellingname dat men niet als vrouw geboren, maar tot vrouw gemaakt wordt.
Een dergelijke historicistische visie hoeft echter nog niet te betekenen dat vrouwen geen 'natuurlijke' plaats hebben, ook al is die afhankelijk van de maatscbappelijke context. In statische maatschappijen, zoals de oosterse, horen vrouwen
volgens Montesquieu binnenshuis. (22) In andere maatschappijen is de vrijheid
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van vrouwen een 'natuurlijke' uitdrukking van het open en dynamische karakter
dat de sociale verhoudinsen er aaneenomen hebben. Dat dynamische karakter
wordt in westerse maatschappijen met name veroorzaakt door de expansie van
handel en nijverheid en het rijn dan ook de instabiele bezitsverhoudingen op de
markt die ~ o n t e s ~ u i als
e u maatstaf neemt voor de publieke ml van Gouwen.
Daarmee wordt duidelijk dat ook de vrijheidvan vrouwen zo haar eigen 'prijs'
heeft, zoals een uitsluiting van die vrouwelijke waarden die op de markt niets opbrengen en een bevoorrechting van 'verdiensten' als jeugd en schoonheid. De preoccupatie met vrouwelijkheid als een kwestie van uiterlijk schoon is bijvoorbeeld
duidelijk merkbaar in het werk van Montesquieu. Maar dat ook deze dynamische
vorm van openbaarheid zijn in- en uitsluitingsmechanismes kent, is op zich nog
geen reden Montesquieu's visie te verwerpen.
Een feministische beoordeling van deze openbaarheid waarin vrouwen een belangrijke rol spelen, kan niet volstaan met tevredenheid over het feit dat vrouwen
nu eens niet uitgesloten worden of met de kritiek dat sommige vrouwen nog steeds
uitgesloten worden. In plaats van uitsluiting tot beoordelingscriterium te maken,
zou de vraag centraal moeten staan op welke gronden in- en uitsluiting, ook van
vrouwen, gerechtvaardigd kan worden. Het model dat 'c an openbaarheid ten
grondslag wordt gelegd speelt daarbij een belangrijke n,l. Zijn bijvoorbeeld
marktverhoudingen en het daarbijbehorende principe van welbegrepen eigenbelang
een beter uitgangspunt voor openbaarheid dan huiselijke verhoudingen? Om dat te
kunnen beoordelen zal ik nu werk van Rousseau bespreken, waarin hij stelt dat
openbaarheid niet op de markt gegrondvest moet worden, maar op een model van
huiselijke verhoudingen.
Rousseau en Vrouwe Fortuna
Rousseau heeft in tegenstelling tot Montesquieu zijn privÃ©levevolledig in de
openbaarheid gebracht in zijn Confessions (1770). Daaruit wil ik een klein voorval navertellen om te demonstreren dat Rousseau afhankelijkheidsverhoudingen
via geld en vrouwelijke sex in tegenstelling tot Montesquieu negatief beoordeelt.
Rousseau had de vriendschap van zijn aristocratische vrienden, Madame de Luxemburg en haar echtgenoot, aanvaard op &&nvoorw; irde, namelijk dat zij hem
op voet van gelijkheid zouden behandelen en zich niet zouden bekommeren om
zijn beurs. Met de maarschalk de Luxemburg ging dat goed, maar met Madame
viel het hem moeilijker. Hij voelde zich niet op rijn gemak in haar salon, was beducht voor haar scherpzinnige humor en verdacht haar ervan dat zij de spot met
hem dreef. Om zichzelf de verlegenheid van een gesprek te besparen, las hij haar
iedere ochtend aan haar bed gezeten voor uit rijn roman Julie OU la nouvelle HeloÃ¯s waaraan hij aan het schrijven was. Madame de Luxembourg was gek op
Julie en op haar auteur. Ze vroeg hem een copie te maken op dezelfde voorwaarden waarop hij ook een copie maakte voor zijn meest intieme vriendin, Sophie
d'Houdetot, die de inspiratiebron van zijn roman was. Dit voorstel van Madame de
Luxembourg vormde de aanleiding tot een klein incident.
Rousseau schreef haar een brief waarin hij haar beleefd bedankte, althans dat

was zijn intentie. Madame de Luxembourg antwoordde daarop met een brief
waarin ze hem wees op een passage in zijn brief. Ze schreef: "Ik ben opgetogen en
bijzonder tevreden; uw brief heeft mij onnoemelijk plezier gedaan. Ik haast me om
u dat tevertellen en u te bedanken. Dit zijn dewoorden die u schreef: 'Hoewel u
zeker een goede klant bent vind ik het moeilijk uw geld aan te nemen. Eigenlijk
zou ik u moeten betalen voor het plezier dat ik heb door voor u te werken'." Na
deze woorden van Rousseau geciteerd te hebben eindigde ze de brief met: "Ik zal
over dit onderwerp verder zwijgen." Rousseau wist niet hoe hij deze hint moest
begrijpen. Hij antwoordde: "Sinds mijn laatste brief heb ik de bewuste passage
honderden malen opnieuw gelezen. Ik heb de gewone, natuurlijke betekenis ervan
overwogen en alle andere interurekaties die men eraan kan zeven: en ik verzeker u
Madame dal ik nog steeds niet weet of ik me moet verontschuldigen, of dat u mij
een excuus schuldig bent." Tien jaar later begreep hij nog steeds niet wat ze zo beledigend had gevonden in deze passage. (23)
Elegante omgangsvormen, die Montesquieu zozeer waardeert als een mogelijkheid om in een dynamische maatschappij toch tot overeenstemming te komen,
worden door Rousseau gewantrouwd als een middel om ongelijkheid in stand te
houden; zij vormen een obstakel voor een vriendschap tussen gelijken met de
daarbijbehorende volledige oprechtheid en famiiiariteit.
In ziin boek Emile rrobeert Rousseau biivoorbeeld een alternatieve omeane
tussen de seksen gestalte te geven die oprechtheid en familiariteit mogelijk maken.
(24) Emile krijgt daartoe een rationalistische opvoeding. De lichamelijke passies
worden zo lang mogelijk uitgesteld tot de rede ze onder controle kan houden. Ook
verzint de gouverneur de ideale vrouw voor Emile, Sophie genaamd. Emile is verliefd op dit beeld voor hij Sophie werkelijk ontmoet, wat typerend is voor zijn platonische opvoeding. Maar deze filosofische poging om een vriendschappelijke
omgang tussen de seksen tot stand te brengen mislukt, zoals Rousseau in het onafgemaakte vervolg op zijn boek laat zien. (25) Het rationalistische ideaal blijkt niet
bestand tegen de corrumperende invloeden van Parijs. In plaats van een platonisch-filosofische opvoedingsstrategie kiest Rousseau dan voor een dialectischhistorische strategie. Dat wil zeggen: hij begint bij de maatschappij zoals die is. De
heersende maatschappelijke corruptie, met name tussen de seksen, wordt rijn
nieuwe uitgangspunt. Het kwaad kan namelijk een goede functie krijgen als het tegelijk de remedie biedt om het te bestrijden, luidt vanaf nu Rousseau's dialectische
redenering.
u

u

.

Corruptie als levenselixer en dodelijk gif

Over de stelling dat corruptie een positieve functie kan hebben, zijn Rousseau en
Montesquieu het dan weliswaar eens, maar bij Rousseau vormt dit uitgangspunt
een dramatisch gegeven, terwijl het bij Montesquien een contradictie is die met
23 The Confessions of Jean-Jacques Rousseau. 1987, pp. 483-486.
24 Emile OU de l'6ducathn. A.W.
25 'Emiia et Sophie OU les solitaires' in: Oeuvres Compldtes de J.J. Rousseau. Parijs 1969.

enige ironie en geamuseerdheid gadegeslagen wordt. Beide auteurs vergelijken
corruptie met zout. Montesquieu schrijft dat een beetje wispelturigheid als zout is het voorkomt bederf en het voegt smaak toe. (26)Een typerende redenering voor
Montesquieu: cormptie is lekker en bovendien nog nuttig ook. Rousseau daarentegen maakt een veel dramatischer vergelijking. Ondeugden zijn als vlugzout,
schrijft hij. Het is een soort gif dat men nodig heeft om de deugd tot leven te wekken. (27)Zo wordt in zijn roman Julie OU la nouvelle Heloiie de omweg van de
ondeugd gevolgd.
In Julie wordt getoond hoe een gevallen jonge vrouw zich kan verheffen tot
een deugdzame moeder. (28)De deugdzame moeder, in de persoon van Julie,
wordt door Rousseau ten voorbeeld gesteld aan de Parijse vrouwen. Zij is een heroÃ¯schmoeder, die de grondslag legt voor een nieuwe vorm van openbaarheid.
Als men de publieke sfeer wil hervormen, moet men beginnen hij de huiselijke
sfeer, vindt Rousseau. (29)
Maar ook al kritiseert Rousseau de Parijse openbaarheid, het is verre van hem
om de leidende rol die wouwen ten opzichtevan mannen hebben gekregen als een
kwaad te beschouwen. (30)Mannen zullen immers altijd zijn wat wouwen van
hen maken. Daarom moet men vrouwen leren wat grootheid van geest en deugd is.
Rousseau ziet voor vrouwen een grootse rol weggelegd om de maatschappij te
vernieuwen en de klassieke deugden nieuw leven in te blazen. Hij kan zich voor
een schets van die rol echter niet op historische voorbeelden baseren, want Rousseau veroordeelt zowel de publieke rol van wouwen in de klassieke stadsstaat als
in de moderne natie. Hij vindt de wouwen van Sparta manwijven, terwijl in
Frankrijk de vrouwen de mannen verwijfd maken. Wat hem vooral bezig houdt als
hij denkt aan een publieke rol van de wouw, is dat vrouwen de liefde voor het gezin nooit mogen onderschikken aan de liefde voor hun land. De vrouwelijke weg
tot hervorming van de publieke moraal moet de liefde vmr het gezin tot uitgangspunt nemen. In plaats van zich te beroepen op de geschiedenis neemt Rousseau
zijn toevlucht tot de roman om de leidende rol die vrouwen kunnen spelen voor het
voetlicht te brengen.
Julie OU la nouvelle Heldse speelt zich af aan de voet van de Alpen en vertelt
de geschiedenis van een jonge vrouw van adellijke afkomst, die door haar leraar
St. Preux verleid wordt. Haar vader verbiedt een huwelijk tussen de geliefden en
Julie trouwt tenslotte met de kandidaat van haar vader. Samen met haar echtgenoot
sticht ze een kleine, zelfvoorzienende agrarische gemeenschap, waar ieder spoor
van corruptie uitgewist wordt. Maar dan zijn we al bij het tweede deel van het boek
26 Perslan Letters. A.W., p 92.
27 'Discours sur la vertu du h6ros' in: Oeuvres Compl&es de J.J Rousseau. A.W., dl. 11, p.
1265
28 De ioman, gepubliceerd in 1761, werd onmiddellijk een groot succes. Rousseau is wel de eerste romanschrijver genoemd die literatuurtot een levensstijl raakte Zijn werk werd gelezen
alsof het raadgevingen van een intieme vriend bevatte en de azers, die niet meer alleen tot
de mondaine kringen in Parijs behoorden, maar ook tol de provinciale burgerij in de provincie,
stapten als het ware in het boek alsof hel hun eigen leven was. Zie onder andere R. Darnton,
The Graat Cal Massacre and Other Episodes in French CulturalHistory New York 1985.
29 Julie OU la nouvelle Heloise. Parijs 1967, p. 582.
30 'Discours sur les sciences et les arts' in: Oeuvres Complhtes de J J Rousseau. A.w , dl. 111.
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waarin deze statische, op routine gebaseerde gemeenschap met zijn strikte scheiding van het dagelijks leven van mannen en vrouwen, beschreven wordt.
Het eerste deel van deze dialectische geschiedenis u ordt beheerst door Julie's
innerlijke strijd om de liefde te overwinnen en te transformeren tot vriendschap.
Julie en St. Preux worden gedreven door een lichamelijke passie en dat is bijzonder gevaarlijk; ze sleept de geliefden voortdurend mee naar de afgrond. Deze passie is als vergif dat de ziel binnendringt. Hun liefde bergt echter zowel het kwaad
als de remedie daartegen in zich. Ze draagt de sporen van de grootstedelijke corruptie, maar verschilt toch ook van de Parijse galante liaison, die ongeveer even
lang duurt als een visite. In Parijs doet het er niet toe met wie men de liefde bedrijft, iedere man is er &Ã©n
De liefde van Julie en St. Preux is echter romantisch en
individualiserend en vormt een tegengif tegen de anonimiteit van Parijs. Julie zorgt
ervoor dat de passie tussen haar en St. Preux een duurzaam karakter krijgt door
een lichamelijke afstand te creÃ«renDe lichamelijke nabijheid wordt omgezet in een
verbeelde nabijheid; zo draagt St. Preux het portret van fulie bij zich om te verhinderen dat het beeld van Julie, zijn 'goddelijke model', vervaagt wanneer hij in Parijs verblijft. Dromen worden voor de geliefden belangrijker dan de werkelijkheid
en krijgen een voorspellend karakter. St. Preux droomt bijvoorbeeld dat Julie sterft
en deze droom wordt aan het eind van de roman ook bewaarheid. Doordat Julie al
haar innerlijke kracht gebruikt om de liaison te transformeren tot een liefde op afstand, onderscheidt ze zich van de vrouwen in Parijs die op elkaar gaan lijken en
inwisselbaar worden.
Maar ook een dergelijke romantische individualiseringimpliceert nog een aantasting van de oorspronkelijke principes van de republiek, namelijk de liefde voor
familie en vaderland. Julie valt dan ook ten prooi aan een innerlijk conflict; moet zij
kiezen voor haar familie en zich hij haar vaders verbod op een huwelijk neerleggen, of moet zij haar hart volgen en er vandoor gaan met haar geliefde? De meest
gebruikelijke romantische oplossing zou rijn om de vrije liefde te kiezen. Julie is
echter niet alleen maar een hervormster van de privÃ©sfee
maar ook een republikeinse heldin. Zij maakt een innerlijke revolutie door die haar in staat stelt haar
vaders wil te verenigen met haar liefde voor St. Preux. Door te trouwen met de
kandidaat die haar vader uitgezocht heeft, maar tegelijk nieuwe familieverhoudingen te scheppen die de grondslag vormen voor een nieuwe samenleving, probeert
ze ook haar liefde voor St. Preux te transformeren tot vriendschap. Haar gewezen
geliefde wordt in de familiekringopgenomen als vriend en opvoeder van haar kinderen.
Deze kleine gemeenschap aan de voet van de Alpen is niet meer te vergelijken
met een republiek. Immers, de klassieke voorbeelden hebben allemaal het manco
dat het conflict tussen de liefde voor het gezin en de liefde voor de staat er onverzoenlijke vormen aanneemt. De tussenkomst van een individualiserende en romantische liefde vormt in de versie van Rousseau de onontbeerlijke schakel naar
een nieuw soort huishouding dat model kan staan voor de hele gemeenschap. Julie
bemiddelt tussen de koele, rationele echtgenoot, die als een bijna absolute vader
het gezag personifieert, en de persoonlijke levens van bedienden en arbeiders. Via
die bemiddeling wordt absoluut gezag vertaald in een innerlijke overtuiging en
komt een vreedzame bemiddeling tussen g e i n en staat .ot stand.

Rousseau's ideaal vraagt echter een hoge prijs. In zijn utopie moet elke kiem
van corruptie weggewist worden en dus ook de hele geschiedenis, die in het eerste
deel van het boek plaatsvond. Een individualiserende, romantische verhouding
tussen de seksen vormt een bedreiging voor de stabiliteit van familie en gemeenschapsverhoudingen. Julie blijkt echter haar verleden niet te kunnen vergeten,
maar er ook niet mee te kunnen leven. Voor haar is de romantische liefde zowel
een levensnoodzaak als een dodelijk vergif en op haar sterfbed bekent ze dat ze
nog steeds van St. Preux houdt. Pas met haar dood wordt het verleden uitgewist
en ontstaat er een tijdloze orde, waarin de scheiding der seksen een natuurlijk karakter aanneemt Toch is het de vraag of Rousseau een dergelijke gesloten en statische gemeenschap werkelijk mogelijk acht, want aan het eind van het boek dient
een Volgende heldin zich al aan in de gedaante van het dochtertje van Julie's hmsvriendin, dat vanwege haar sprekende gelijkenis tot een kleine Julie wordt uitgeroenen.
Karaktervastheid onder alle omstandigheden, een ideaal waarmee Ernile opgevoed wordt, hoort niet bij de leidende en vernieuwende rol van Julie. Voor haar is
een moment van zwakte net zo onontbeerlijk als vlugzout; ze heeft het nodig om
een heroÃ¯schdeugdzaamheid tot leven te wekken, maar tegelijk werkt het als een
vergif dat haar tenslotte doodt. Zij kan haar geschiedenis niet verloochenen en in
dat opzicht is zij trouw aan Vrouwe Fonuna.
Rousseau's gemeenschapsideaal wordt dus beschreven als ware het een familieroman. Ook in zijn politieke geschriften trekt hij een parallel tussen familie en
natie. In zijn Vertoog over de Politieke Economie vergelijkt hij de natie met een
moeder, de burgers met broers. (31) De 'verwijfde natie' die als metafoor voor
Montesquieu's moreel relativisme gezien kan worden, vindt bij Rousseau zijn
pendant in de 'moederlijke natie'. Morele integriteit en absolute principes zoals de
liefde voor familie en vaderland worden in ere hersteld door middel van een moederlijke opvoeding. De publieke rol van vrouwen vorm: zo de schakel tussen eigenbelang en algemene wil.
Montesquieu en Rousseau breken beiden met een republikeinse verabsolutering
van polieke deugden en dat schept de mogelijkheid voor 'insluiting' van vrouwelijke waarden. Montesquieu ziet af van een politiek-morele fundering van openbaarheid en wendt zich tot de wetenschap. Hij beoordeelt de vrijheid van vrouwen
in Frankrijk en de huiselijke slavernij in PerziÃbinnen een sociologisch kader op
hun functionaliteit. Rousseau verwerpt een dergelijk moreel relativisme en zoekt
een nieuwe fundering van absolute waarden in de persoonlijke sfeer; een authentieke literaire taal wordt door hem tot de moedertaal van een nieuwe openbaarheid
verheven.
Met dan aan Baukje Prins en Marianne Boenink voor hun zorgvuldige commenlaar^
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