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De h o t t e n t o t d i e n i e t t e r u g k e e r d e
P i e t e r Pekelharing en I n g m a r W e s t e r m a n

Vanaf het midden van de achttiende eeuw duikt in verschillende geschriften het verhaal
van de Hottentot op. In Rousseau's Vertoog over de ongelijkheid (1755) neemt het een
centrale plaats in, in John Millars De oorsprong van het onderscheid van standen
(1779, derde herziene druk) wordt het en passant vermeld. Het verhaal luidt als volgt:
eind zeventiende eeuw besluit een zekere Van der Stel, een Hollandse gouverneur aan De
Kaap, een jongeHottentot overeenkomstig Europese zeden en gewoonten op te voeden.
De gouverneur, die onder de indruk van zijn intelligentie is, zendt hem naar de secretaris-generaal in Batavia. Na daar enige tijd in de compagnie te hebben gewerkt, keert de
Hottentot naar De Kaap terug. Kort daarop brengt hij een bezoek aan zijn stamgenoten.
Plots verschijnt hij in schapevel gehuld voor de gouverneur. Hij legt zijn gewaden in
een bundel aan diens voeten neer en kondigt aan dat hij besloten heeft "te sterven in het
geloof, de gewoonten en zeden van mijn voorvaderen". De enige gunst die hij de
gouverneur waagt is zijn halsketting en sabel te mogen houden "als eerbetoon van mijn
liefde voor u". Nog voor Van der Stel ja of nee heeft kunnen antwoorden maakt de
Hottentot zich uit de voeten en blijft voorgoed weg. "Hij keert terug naar zijn
gelijken", staat plechtig onder de titelplaat van Rousseau's Vertoog. Hij was "blij dat
hij zijn Europese kleren voor een schapevel had ingeruild en liet zijn hoop vooruit te
komen varen ter wille van het gezelschap van zijn verwanten en landgenoten", aldus
Milar. (1779, p. 246)
In de tijd van Rousseau en Millar werd men enorm door deze daad gefascineerd. Voor
Rousseau onderstreepte de episode met de Hottentot de waarheid van zijn these over het
corrupte karakter van alle beschaving. De reactie van de Hottentot was een illustratie
van het feit dat de staat waarin wilden verkeerden natuurlijker dan de beschaafde staat
was. De Hottentot was een edele wilde, iemand die de gekunsteldheid en hypocrisie van
de moderne maatschappij doorzag. Voor de Schotse Verlichter Millar, daarentegen, paste
de geschiedenis van de Hottentot in een theone over de "natuurlijke progressie van onwetendheid naar kennis, en van ruwe naar beschaafde manieren". (1779, p.176) Voor
Millar was het beschavingsproces natuurlijk en dat hield in dat elke staat, Rousseau
ten spijt, even natuurlijk was. De gemeenschap van Hottentotten verkeerde nog in de
'ruwe fase' van het beschavingsproces. Dit was meteen ook de verklaring waarom hij
naar zijn stam terugwilde. Dergelijk heimwee, dat volgens Millar ook nog hij Zwitsers
voorkwam, was kenmerkend voor een volk naarmate het meer "the ages of rudeness and
simplicily" benaderde. (p.245)

Wie zoals Mllar een verhaal over de natuurlijke progressie van de mensheid schrijft,
heeft een vertrekpunt nodig. Millar dacht daarbij onder meer aan Indiaanse volkeren, die
zich volgens hem nog aan het begin van het beschavingsproces bevonden. Informatie
over het continent Amerika en zijn bewoners druppelde Europa binnen in de vorm van
reisverslagen, dagboeken, rapporten en kronieken. De auteurs van deze werken waren
zeelieden, handelaars, veroveraars, missionarissen of ambassadeurs, die een verschillend
publiek en verschillende doelen voor ogen hadden. Hun werken werden vervolgens weer
gebruikt door dichters of universitair geschoolde theoretici die zelf weer andere oogmerken hadden. Het was in de context van deze interpretaties van interpretaties van vreemde
volkeren dat langzaam maar zeker een etnografisch debat over beschaving ontstond.
Aangezien Mllars civilisatietheoriein dit debat thuishoort zullen we kort de contouren
ervan proberen aan te geven.
Natuurlijk spraken de reisverslagen over Amerika niet alleen dichters en geleerden
aan. In 1492 werd plotseling een prille, nieuwe wereld ontdekt. In de verhalen die rondgingen, in de literaire verbeelding, werd het nieuwe continent bezongen als een ontluikende tuin, waarin edele wezens leefden waar hun broeden in Europa een voorbeeld aan
konden nemen. Sommigen meenden de hof van Eden te hebben ontdekt, waarvan de bewoners nog in de oorspronkelijke staat leefden. De ontdekking van Amerika werd als
een voorteken van de spirituele regeneratie van Europa opgevat. Daarnaast werd het
continent binnen de kortste keren met figuren uit de middeleeuwse fantasie-wereld bevolkt. Het gonsde van berichten dat er in Amerika reuzen, pygmeeen en satyrs waren
gezien. Columbus meldde zijn opdrachtgevers dat hij waarschijnlijk de Amazones en
hun mensenetende dienaren, de Caraibiers, had ontdekt, maar dat hij nog geen monsters
was tegengekomen.
Deze mengeling van feiten en fictie zorgde er voor dat het woord 'barbaar' voor de
ontdekte volkeren van Amerika al gauw te vlak werd bevonden: Tuiten waren barbaren,
maar de wonderlijke volkeren die hier waren ontdekt verschilden daar hemelsbreed van.
De immense reis door de ruimte - de aarde was veel groter dan verwacht - werd al vrij
snel als een reis door de tijd ervaren. Naar Amerika reizen was naar het begin terugkeren. "In the beginning al1 the world was America", stelde Locke vast.
De discussie die in Europa over de status van de Amerikaanse Indiaan losbrandde had
belangrijke politieke consequenties. Ze was van grote invloed op de vraag welk recht de
Spaanse kroon bezat om de pas ontdekte gebieden en volkeren aan zich te mogen onderwerpen. Een groot deel van het continent werd officieel in 1493 door paus Alexander
V1 "op gezag van de almachtige God" aan koning Ferdinand en Isabella geschonken. Dit
riep onmiddellijk interpretatieproblemen op, omdat onduidelijk was hoe de Indianen
volgens de bul van de paus aan de kroon overhandigd waren. Volgens sommigen waren
ze uitsluitend ter kerstening geschonken, volgens anderen vielen ze na de gift geheel
onder het domein van de kroon. Ofschoon deze discussie aanvankelijk in zuiver juridische termen werd gevoerd, mondde ze al spoedig in een debat over de ontologische status van de Amerikaanse Indiaan uit: wat was zijn natuur, waar kwam hij vandaan en
hoe kon zijn aanwezigheid in overeenstemming met het scheppingsverhaal worden gebracht? Geleerden hoopten dat het antwoord op deze vragen uitsluitsel over de juiste
handelwijze tegenover de Indianen zou geven.

Al spoedig werd duidelijk dat het begrip 'barbaar' in de discussie een cruciale rol
speelde: hoe barbaars waren de Indianen? Debatten over barbaren in de middeleeuwse
kerk hadden tot de conclusie geleid dat barbaarse gemeenschappen vrij over hun eigen
gebied (dominiurn) konden beschikken en dat christenen niet zonder meer het recht hadden dat te onteigenen. Toen deze discussie door de ontdekking van Amerika werd heropend, nam de Spaanse scholasticus Francisco de Vitoria (14867-1546) dan ookeen oud
standpunt in, toen hij zei dat de zojuist ontdekte volkeren, die volgens hem hadden bewezen een redelijk leven te leiden, volgens het goddelijk recht moesten worden behandeld, dat voor alle volkeren gold.
Het debat spitste zich vrijwel onmiddellijk toe op de vraag in welke mate Vitoria
gelijk had toen hij zei dat de Indianen een redelijk leven leidden. Dat was namelijk bepalend voor de vraag of ze vMr de komst van de Spanjaarden als heer en meester over hun
eigen gebied konden worden beschouwd. Vitoria's tegenstanders waren van mening dat
de inwoners van Amerika zo weinig van hun rede gebruik hadden gemaakt dat ze als 'natuurlijke slaven' konden worden beschouwd, een kwalificatie die reeds door Aristoteles
was gebruikt om aan te duiden dat sommige mensen het aan hun natuur te danken hadden dat ze slaaf waren geworden. Zulke mensen waren volgens Aristoteles rationeel genoeg om orders te ontvangen, maar niet rationeel genoeg om zich zelf te besturen. De
groep professoren rond Vitoria, die ookwel de School van Salamanca wordt genoemd,
beschouwde de notie van natuurlijke slaven als een vorm van godslastering; het was
blasfemisch te veronderstellen dat God natuurlijke slaven had geschapen en mensen een
rede zou hebben gegeven waar ze vanwege hun natuur geen gebruik van konden maken.
Wie dat beweerde zei met zoveel woorden dat God een fout bij de schepping had gemaakt, dus volmaakt noch almachtig was.
In plaats daarvan opperde Vitoria dat de inwoners van Amerika nog de status van
kinderen bezaten. De politieke implicatie daarvan was dat de Spaanse kroon slechts tijdelijk, als plaatsververvangend voogd, het bewind over de Indianen mocht voeren en
verder uitsluitend het recht van evangelisatie bezat. De eerste taak van de kroon was dan
ook de Indianen op te voeden. Het was de ethismus, de vorming van Indianen, die voor
hun gebrekkige gebruik van de rede verantwoordelijk was. De Indianen waren geen natuurlijke slaven die blijvend, maar kinderen die tijdelijk onwetend waren.
Om deze stelling hard te kunnen maten, moesten Vitoria en de zijnen kunnen uitleggen waarom de beschaving van de Indianen nog in de kinderschoenen stond. De verklaring daarvoor luidde dat het zeer lang had geduurd voordat deze volkeren een sedentair
leven waren gaan leiden. Aangezien ieder mens van Adam afstamde en Amerika het
verst van de plek lag waar Adam door God geschapen was, hadden de inwoners van
Amerika er langer dan andere volkeren over gedaan hun uiteindelijke plaats van bestemming te bereiken. Dat was de reden waarom ze nog niet beschaafd waren geworden
en sommige volkeren nog als jagers en verzamelaars door de wouden zwierven. De
Indiaan bezat volgens Vitoria geen tijdloze natuur meer, maar werd net zoals ieder ander
mens door zijn communicaliones met de omgeving bepaald. Hierdoor werd voor het
eerst een etnografische verklaring van het barbaarse gedrag van de Indiaan mogelijk.
Vooral het werk van Bartolom6 De Las Casas (1474-1566) is voor deze ontwikkeling belangrijk geweest. Met een indrukwekkende verzameling van, vaak bizarre, histo-

rische en empirische feiten probeerde deze, uit de School van Salamanca afkomstige,
Spaanse missionaris duidelijk te maken dat de meeste Indiaanse gemeenschappen weliswaar barbaars waren, maar wel degelijk een redelijk leven leidden. Hij onderscheidde vier
soorten barbaren: l) mensen die tijdelijk of blijvend de controle over zichzelf hadden
verloren en door passies overmand werden, iets wat volgens Las Casas in elke beschaving kon voorkomen; 2) volkeren die geen geschreven taal bezaten en dus "niet in siaai
(waren) om uit te drukken wat ze denken"; 3) mensen die uit gebrek aan vroomheid of
als gevolg van het barre klimxat en slechte omstandigheden barbaars waren: hier plaatste Las Casas de volkeren die geen steden, wetten, vriendschappen. konurn geen 'politiek (civiel) leven' kenden; en tenslotte 4) diegenen die geen christenen waren: zelfs filosofen, schrijft Las Casas, zelfs mensen die "politiek in de volle zin van het woord
zijn", kunnen barbaarse misdaden begaan zolang ze geen christelijk geloof bezitten.
Nadat hij deze onderscheidingen had aangebracht, kon Las Casas aantonen dat barbaren
in de derde betekenis van het woord nauwelijks in Amerika voorkwamen, terwijl ze in
de eerste betekenis overal konden voorkomen. Bleven dus alleen die barbaren over, die
geen schrift kenden en niet christelijkwaten. Tegenover dit soort barbaren, waar men in
Europa al langer mee te maken had gehad, was het duidelijk dat de kroon uitsluitend het
recht van kerstening maar niet van onteigening bezat. De vernietiging van Indiaanse
steden en levens diende volgens Las Casas dan ook onmiddellijk door de Spaanse kroon
verboden te worden.
Praktisch hadden de argumenten van de School van Salamanca weinig succes: anderhalve eeuw nadat Columbus voet aan wal had gezet was 90 procent van de bevolking
van het nieuwe continent door brandschatting, plundering, ziekte en ontberingen omgekomen. Voor de theorievorming over de relatie tussen Europese en barbaarse volkeren
waren de argumenten van Las Casas en de zijnen echter buitengewoon belangrijk. Uit
Las Casas' indeling volgt een impliciete beschavingstheorie: stedelijke culturen met een
geschreven taal en een christelijke religie blijken op de hoogste Uap van beschaving te
staan. Uit de indeling volgt bovendien dat nomadische volkeren een inferieure civilisatie
bezitten: wie van de ene plek naar de andere zwerft is barbaarser dan iemand die op een
vaste plaats verblijft. Voor Las Casas is het duidelijk dat de stadstaat de bron van alle
beschaving vormt. De stad vonnt niet alleen een locatie waar mensen beschermd samenleven en in hun behoeften voorzien, het is ook de plaats waar mensen geciviliseerd
raken. Alle civilisatie is naar de civilas (dei) gemodelleerd. Alleen in een (wereld)stadstaat, een (kosmo)polis, waar mensen niet in clan- of familieverband leven, maar als
vrije en gelijke burgers de'publieke zaak', de respublica, dienen, worden de voorwaarden voor beschaving geschapen. Dit is een veronderstelling die Las Casas met zowel de
klassieke oudheid als het christendom deelt. Nieuw aan het werk van de School van
Salamanca was hun poging de zojuist ontdekte volkeren met deze beschavingstheorie in
overeenstemming te brengen.
Geheel in de lijn van klassieke voorgangers als Aristoteles en Thomas van Aquino,
ging Las Casas er vanuit dat communicatie en conversatie een belangrijke rol bij het
ontstaan van de civitas hadden gespeeld. Hoe rijker en fijner het web van commumcationes, hoe uitgebreider het netwerk van relaties, verkeer en uitwisseling, hoe hoger de

trap van civilisatie. Mensen vormen in deze visie complexe en complexiteit zoekende
wezens.
Het interessante is dat deze opvatting niet alleen iets over het begin van alle beschaving zegt, maar ook over het mogelijke einde ervan. Als een samenleving zo complex
wordt dat mensen elkaar onderling niet meer begrijpen, houdt de betreffende civilisatie
op een civitas te zijn; wanneer er geen consensus omnium of commonsense meer is,
schiet de civilisatie de civitas voorbij en dreigt ze opnieuw tot barbarij te vervallen.
Zoals Thomas van Aquino al zei, zijn "degenen die hun eigen spraak, de taal die onderling wordt gesproken, niet begrijpen, barbaren in relatie tot zich zelf geworden". Deze
angst voor barbarisering van binnenuit is later van grote betekenis geweest in de discussie over de gevolgen van de maatschappelijke arbeidsdeling. Millar en de Schotse
commonsense-filosofen waren zeer bezorgd over de steeds rigoureuzer wordende scheiding tussen hand- en hoofdarbeid. Ze vreesden dat de handwerkers, die net in het civilisatieproces waren opgenomen, weer uit datproces zouden worden gestoten.
De vruchten van deze beschavingstheorie konden echter pas geplukt worden nadat
het debat over Indiaanse culturen een andere wending had genomen. Het probleem was
dat het door Vitoria gestarte onderzoeknaar de ethismus van Indianen aanvankelijk geheel in dienst werd gesteld van de speurtocht naar de oorsprong van de Indiaanse bevolking. Sommigen, zoals de humanist Isaac La Peyrkre (1596-1676). vroegen zich af of
er geen pre-Adamitische volkeren hadden bestaan en of de Indianen niet daartoe behoorden; anderen, zoals Hugo de Groot (1583-1645). riepen uit dat dit blasfemisch was en
trachtten aan te tonen dat de Indianen wel degelijk van Adam afstamden. In het kader
van deze kwestie van de oorsprong werden geleidelijk steeds scherpere instrumenten
voor de vergelijking van culturen ontwikkeld en kwam een nieuw genre geschiedschrijving op, gebaseerd op een meer formele en methodischereflectieop de omgang met het
verleden en de ml van empirische observaties daarbij. De vraag naar de oorsprong bleef
echter beslissend.
Dit veranderde pas in de achttiende eeuw toen het debat vnj abrupt een andere
wending nam. Ronald Meek heeft vastgesteld dat het debat zich ineens in een discussie
over subsistentie-wijzen vertakte. Oorsprongshistorici waren steevast van de veronderstelling uitgegaan dat culturele overeenkomsten tussen volkeren min of meer bewezen
dat ze van elkaar afstamden. Op basis van steeds strenger beargumenteerde vergelijkingen hadden onderzoekers achtereenvolgens aangetoond dat de Indianen van de oude Joden, de Germanen, de Denen en de Chinezen afstamden. Dergelijke Indianenverhalen
zullen er mede de oorzaak van zijn geweest dat het onderzoek rond het midden van de
achttiende eeuw een nieuwe loot kreeg. Verschillende onderzoekers kwamen vrijwel tegelijk op de gedachte dat culturele overeenkomsten tussen volkeren niet zozeer bewezen
dat ze van elkaar afstamden, alswel dat ze op gelijke omstandigheden gelijk gereageerd
hadden.
Hiermee komen we dan eindelijk bij Millar terecht. Het waren vooral de Schotse
Verlichters, waartoe Millar behoorde, die de leer dat mensen op gelijke omstandigheden
gelijk reageren tot grondslag van hun geschiedstheorie maakten. In de tweede helft van
de achttiende eeuw leidde deze leer al spoedig tot het idee dat het mogelijk moest zijn
een 'universele geschiedenis' van de mensheid op te stellen. De achterliggende gedachte

is door de Schotse filosoof David Hume als volgt beschreven: "Gelijke geheimenissen
volgen uit gelijke oorzaken. Ambitie, hebzucht, eigenliefde, ijdelheid, vriendschap,
edelmoedigheid, burgerzin; deze passies, in verschillende mate gemengd en verspreid
door de samenleving, zijn vanaf het begin van de wereld de oorsprong geweest van alle
handelingen en ondernemingen welke men bij de mensheid heeft waargenomen, en zijn
dit nog altijd. (..J In dit opzicht meldt de geschiedkunde ons niets nieuws of vreemds.
Haar grootste nut is gelegen in de ontdekking van de constante en universele beginselen
van de menselijke aard, door de mens te laten zien in alle verschillende omstandigheden
en situaties, en door ons de stof te leveren waarop onze waarnemingen zijn gebaseerd,
en volgens welke wij bekend raken met de reguliere bronnen van menselijke handelingen en gedragingen." (1748, p.83) Voeg aan deze formulering het idee van evolutie
toe, en je krijgt het soort geschiedenis dat de Schotten conjectural history noemden.
John Millars studie is daar een welsprekend voorbeeld van. Zijn geschiedschrijving was
om verschillenderedenen conjectural. E n daarvan was dat betrouwbare informatie over
het vroegste verleden ontbrak. Volkeren zonder schrift waren volkeren zonder documenten, en dat betekende dat men naar hun geschiedenis slechts gissen kon. Millars vraagstelling was bovendien nieuw. Zelfs geschreven bronnen gaven daar maar indirect antwoord op.
Wat was er dan nieuw aan zijn vraagstelling? Nieuw was de Mandevilliaanse invalshoek. Bemard Mandeville had in zijn beroemde satire, de Fabel van de bijen (1714), de
stelling verdedigd dat het niet het verlangen naar gezelschap, gemoedelijkheid, minzaamheid en andere bevalligheden, maar juist de "verachtelijkste en meest onsympathieke eigenschappen" van mensen waren, die hen voor een welvarende en florerende samenleving geschikt maakten. Ofschoon natuurrechtstheoretici en een aantal Franse moraalfilosofen dit al eerder hadden beweerd, zorgde de stijl waarmee Mandeville zijn boodschap bracht voor enorme opschudding. De meeste geleerden probeerden het werk van
Mandeville met de grond gelijk te maken. Vervolgens gebeurde wat zo vaak gebeurt:
zijn thesen werden van hun scherpe kanten ontdaan en met verve in de bestaande wetenschap opgenomen. Hnme en Adam Smith, de leermeester en latere vriend van
Millar, hebben veel van zijn werk gebruik gemaakt. In zijn colleges over jurisprudentie
verkondigde SmiÃ®dat het afgelopen moest zijn met de geschiedenis van koningen en
veldslagen. In plaats daarvan diende de aandacht sterker op de banale kanten van de
jurisprudentie te worden gericht. Hoe er in een land gegeten, geproduceerd en gemind
werd, zei volgens Smith meer over de werkwijze en het nut van een regering dan een
geschiedenis die zich louter en alleen op de nobele woorden en daden van regeerders
orienteerde. In zijn Colleges over jurisprudentie (1762-63 & 1766) klonk Smith het
meest Mandevilliaans als hij het over depolÃ¯cede inferieure aspecten van het regeren,
had: "In zekere zin neigen alle kunsten, de wetenschappen, recht en regering, wijsheid
en zelfs de deugdnaar Ã©Ãen hetzelfde: de mens te voorzien van voedsel, drank, kleding,
en beschutting, wat gewoonlijk tot de minderwaardigstebezigheden wordt gerekend en
als geschikt voor de laagste en minst waardige van alle mensen."(1762-3, p.338)
'Honger, dorst en sexuele begeerte" hadden volgens Smith "de grote steunpilaren van de
mensheid gevormd; die driften waren de belangrijkste beschavingsmechanismen ge-

weest. Op dezelfde wijze had de lage neiging "10 truck, barter and exchange'' aan de oorsprong van alle kunsten en wetenschappen gestaan. (1766, p.300)
Smilh's colleges moeten voor Millar, die in 1761 professor in het burgerlijk recht
in Glasgow werd en van heinde en verre studenten naar zijn colleges trok, een openbaring zijn geweest. Al direct aan het begin van de Standen maakte Millar duidelijk dat
hij niet zozeer in de wijze van regeren, als wel in de regerende leefwijze was geinteresseerd. Door de "customs and manners of nations" te bestuderen wilde hij een tweeledig
doel bereiken: de politieke oordeelsvorming van toekomstige politici scholen en orde
aanbrengen in de overweldigende hoeveelheid wetten, gewoonten en politieke systemen,
die de mensheid in de loop der tijd ten toon had gespreid. Net zoals Newton orde achter
de chaos van natuurverschijnselen had ontdekt, zo hoopte Millar in zijn studie van de
universele geschiedenis van de mensheid regelmaat in de chaos van maatschappelijke
verschijningsvormen te kunnen ontdekken.
Uit deze twee doeleinden volgt vanzelf de opzet van het boek: nagaan hoe maatschappijen geleidelijk vooruitgang hadden geboekt en hoe deze verbeteringen "the manners, the laws, and the govemment of a people" hadden beÃ¯nvloedDe ontwikkeling die
Millar schetst ziet er grofweg als volgt uit: in den beginne bezaten mensen vrijwel
niets, daarna kregen ze het geleidelijk beter, het aantal mensen nam toe, het priv6bezit
weid geinstalleerd, het leven werd comfortabeler,de noden en behoeften werden gevarieerder, de omgangsvormen verfijnden zich, kunsten en wetenschappen kwamen op,
mensen gingen zich sterker van elkaar onderscheidenen er ontstonden steeds wisselende
ordeningen van standen en rangen. Aan de hand van de bestaande reisverslagen, kronieken en verhalen over vreemde volkeren meende Millar aannemelijk te kunnen maken
dat de mens een viertal stadia had doorlopen: als jager en verzamelaar begonnen was hij
eerst op veeteelt en vervolgens op landbouw overgegaan, om tenslotte het stadium van
de commercie te bereiken.
In zijn Standen besteedt Millar zeer veel aandacht aan het ontstaan van "arts and
polished manners". Er valt wat dat betreft bij de Schotse Verlichters een duidelijke verschuiving van belangstelling van politieke geschiedenis naar beschavingsgeschiedenis,
van de civitas naar het civilisatieproces waar te nemen. Millars werk is het schoolvoorbeeld van een gedistantieerde, polite geschreven zedengeschiedenis, met duidelijk
Mandevilliaanse ondertonen. Hij was zich er sterk van bewust dat zowel zijn vraagstelling als zijn manier van schrijven met het onderwerp, de commercialisering, verband
hielden. Wat Millar beschreef was de opkomst van een maatschappij die letterlijk van
associatie, handel, goede manieren, uitwisseling, verkeer, krediet, en circulatie (van zowel goederen als meningen) aan elkaar hing. Daaruit waren nieuwe vormen van sociale
en politieke (zelf)controle ontstaan, die tot een andere verhouding tussen staat, onderdaan en burgerlijke maatschappij hadden geleid.
Aan het eind van Millars leven werd dit soort analyses 'politieke economie' genoemd. Deze term gaf helder aan in welke richting de wetenschap der jurisprudentie zich
dankzij het werk van Smith en Millar had ontwikkeld. Politieke economie verwees naar
een complexe vorm van reflectie op de morele, culturele, politieke en economische condities van het leven in geavanceerde, gecommercialiseerde maatschappijen; een vorm
van reflectie die zowel in Smith's onderzoek naar de oorzaken van de welvaart van naties

als in Millars Standen viel terug te vinden. In beide gevallen ging het om een brede,
kritische kijk op de morele en politieke praktijk van het regeren, van sovernmenr en
self-government, in gecommercialiseerdemaatschappijen.
Daar dwars doorheen speelde echter nog steeds de vraag naar de juiste verhouding
tussen civitas en civilisatie. Voor de politieke economen was het duidelijk dat de moderne civilisatie nog maar weinig met de oude civitas, de waarden en deugden van de
klassieke enlof christelijke republiek, gemeen had. Wilde men van civilisatie kunnen
spreken, dan moest die naar andere maatstaven dan die van de civitas worden gemeten.
In gecommercialiseerde maatschappijen was een ander soort mens ontstaan, een type dat
in termen van de oude waarden en deugden hopeloos verbrokkeld en inferieur leek; moderne mensen waren jachtige wezens geworden, zonder innerlijke rost, die zich voortdurend aan anderen spiegelden, constant nieuwe behoeften ontplooiden en weinig interesse voor de publieke zaak toonden. StoÃ¯schburgers waren in hectisch levende individuen veranderd.
Millar besefte dat de Hottentot van Rousseau geen Hottentot, maar een modelburger
van de klassieke republiek was: een Spartaan, een Romeinse stoÃ¯cuof wijze christen,
wiens eenvoud, wilskracht en soberheid in schril contrast met de welgemanierde mateloosheid van de moderne beschaving stonden. Net als Hume en Smith bracht hij tegen
Rousseau in dat je de zaak net zo goed kon omdraaien: als Hottentotten en Indianen
zoveel op edele stoÃ¯cen Spartanen leken, dan leken stoici en Spartanen ook op hen.
Dat betekende dat het leven van deze edellieden tamehjk bruut en primitief moet zijn
geweest. Hume, Smith en Millar wezen er dan ook fijntjes op dat stoici slavenhouders
waren geweest en constant oorlog hadden gevoerd. Voorzover ze iets van zichzelf hadden
gemaakt was dat ten koste van hun medemensen gegaan. Dat de maatschappelijke condities voor burgerschap geleidelijk in condities voor individualisering waren veranderd,
was wat dat betreft zo slecht nog niet. In gecommercialiseerde maatschappijen waren
mensen in ieder geval niet langer van de grillen van hun heer en meester afhankelijk.
Bovendien had hun grotere individiduele bewegings- en associatievrijheid hen gewetensvoller en bedachtzamer gemaakt. Millar legde op een heldere manier uit dat de toenemende persoonlijke vrijheid samenhing met ieders groeiende afhankelijkheid van de gehele maatschappelijke figuratie: mensen moesten zich daardoor in iedereen, in plaats
van in slechts enkele personen inleven. Vergeleken met de complexiteit van het moderne leven maakten de klassieke helden een stijve, hardvochtige, weinig menslievende indruk.
Mensen gedroegen zich misschien niet meer zo edel als vroeger, maar dat nam niet
weg dat moderne maatschappijen volgens Millar in 6Ã©opzicht met sprongen ten opzichte van het verleden vooruit waren gegaan: de groei van handel, kunsten en wetenschappen hadden "the virtue of justice in al1 its branches" bevorderd. De volgende passage is tekenend voor zijn werk:

"By commerce and manufaclures, the contracts and transuctions of a country are
multiplied almost without end: and the possessions of individuals are extended and
varied in proportion; whence the injuries arising from the breach ofpromise,from
dishonesty and fraud, or from any violation of property, are more sensibly felt, and
productive of more sympathy and regret (...J According as the intercourse of society
is extended, it requires more and more of a mutual trust and confidence, which
cannot be maintained without the uniformprofession and rigid practice of hanesty
andfair-dealing. Whoever is unable in this respect, to maintuin a fair character,finds
himseÃ- universally reprobated, is of course disqualifled for the exercise of any
lucrative profession, and becomes a sort of outcast, who, like the stricken deer, is
carefully avoided by the whole herd." (1787, p.384)
Intercourse is in deze passage een veelbetekenend woord. Het vervult bij Milar ongeveer dezelfde functie als het woord 'gemeenschap' in hetNederlands. De uitbreiding van
de handel beduidde voor Millar niet alleen dat de gemeenschap van mensen groter was
geworden, het beduidde ook dat ze vaker gemeenschap met elkaar hadden. Velen vreesden dat mannen en vrouwen zelfs te veel intercourse hadden. De overgang van verkeer
naar verkering, van relaties naar verhoudingen, was vaag en vloeiend. Het is beslist
geen toeval dat een groot deel van de Standen over de veranderde relatie tussen de seksen gaat. Tjitske Akkerman heeft al laten zien dat handel en vrouwelijkheid tijdens het
Ancien R6gime alles met elkaar te maken hadden. Velen waren bezorgd dat handel en
verkeer de mannen week zouden maken en zij brachten de groei van de commercie in
verband met de uit hun hand gesprongen behoeften van vrouwen. De commercie dreigde
nu iedereen vrouwelijk te maken. Demda's term 'fallocentrisme' geeft de discussie goed
weer. Millar hoorde hij degenen die hoopten dat het fallocentrisme door de groei van
welvaart en luxe zou verdwijnen. Het was de klassieke civitas, niet de moderne beschaving, die fallocentrisch was geweest. Dankzij de gestegen welvaart waren mannen
"more at leisure to exert the social affections, and to cultivatethose arts which tend to
soften and humanize the temper". (1779, p.238) Bovendien hadden vrouwen dankzij de
toegenomen welvaart meer kansen gekregen buitenshuis te werken; daardoor nam hun
hun status toe en konden ze makkelijker als vrienden en compagnons worden beschouwd, in plaats van louter sexuele objecten te zijn.
De grootste zorg van Millar ging uit naar de gevolgen van de maatschappelijke arbeidsdeling. Ofschoon het inmiddels wel duidelijk is dat hij niets van de verheerlijking
van "the rode and savage life" moest hebben, was hij beslist geen kritiekloze voorstander van de moderne civilisatie. Millar vreesde dat het proces van verdergaande specialisatie ten koste van de ontwikkeling van het individu zou gaan. Het idee dat je alles
aan de economische ontwikkelingen zou kunnen overlaten wees hij af. Er waren politieke hervormingen nodig, wilde de maatschappelijke ontwikkeling niet tot verdergaande
a t o m i s e ~ gen verbrokkeling leiden. De groeiende welvaart dreigde mensen materieel
rijker, maar cultureel armoediger te maken. Als intellectuelen uitsluitend van hun ogen
en arbeiders van niets anders dan hun handen gebruik maakten, dan zou de ene partij
steeds aprioristischer en speculatiever, de andere steeds materialistischer en bijziender
worden. Het vermogen zich in elkaar in te leven, de basis van elke intellectuele en mo-

rele omgang tussen mensen en het fundament van alle beschaving, dreigde volgens
Millar weg te kwijnen. In plaats van het proces van uitwisseling en communicatie op
gang te brengen, dreigde de opkomst van handel en verkeer precies het omgekeerde resultaat voort te brengen.
EiÃ©van de redenen waarom Millar vrij kort na zijn dood in vergetelheid is geraakt,
was dat hij gelijk kreeg. Het proces van arbeidsdeling zette zich ook op de wetenschappelijke markt door. Het werk dat Millar had verricht werd onderwerp van verschillende,
strikt gescheiden specialisaties. Van een historisch geÃ¯nformeerdeethisch-comparatieve
wetenschap veranderde de politieke economie in een hypothetisch-deductievediscipline.
De didactische, brede, literaire benadering van de eerste politieke economen maakte
plaats voor een benadering die specialistischer en technischer was. Nog geen vijftien
jaar na het verschijnen van de Standen schreef een commentator in de Edinburgh Review dat het werk van Millar weliswaar in een mooie, vloeibare en goed toegankelijke
stijl was geschreven, maar dat het eerder 'elegant conversation' dan serieus wetenschappelijk onderzoek was.
Een andere reden waarom Millar in vergetelheid raakte was de Franse Revolutie.
Alle intellectuele aandacht vestigde zich op de gebeurtenissen in Frankrijk. Men had het
gevoel dat de wereld nadien radicaal was veranderd. Het geduld voor conjectural hisiory
leek de eerste jaren na de Franse Revolutie op: "Recente gebeurtenissen hebben meer afschrikwekkende praktijklessen opgeleverd betreffende elk onderwerp van de politiek dan
voorheen de ervaring van eeuwen." (Mackintosh 1835, p.365) Bovendien had de
revolutie het ideaal van de civitas in diskrediet gebracht: het was niet de bourgeoisie,
het waren jakobijnse ciloyens, burgers die van de civilisatie een civitas poogden te
maken, die deze idealen in bloed hadden gesmoord. De behoefte de moderniteit tegenover
de oudheid te legitimeren nam af. Zoals de politieke filosoof Benjamin Constant vaststelde, "zegt het ons niet zoveel meer dat het woord 'civilisatie' van het woord civitas
afstamt; het is overduidelijk dat de betekenis van het woord in de loop der tijd is veranderd. Ongeacht of het nu om voor- of tegenstanders gaat, civilisatie duidt niet langer
op wat mensen geschikt voor het samenleven maakt, maar op dat wat het leven van
ieder lid van de maatschappij aangenamer maakt." (1829, p.157)
Na de Franse Revolutie werd de Hottentot opnieuw een embleem voor vrijheid,
maar nu op een andere wijze. Ook deze opvatting valt reeds hij Rousseau terug te vinden. Je zou kunnen zeggen dat de Holtentot voor hem twee soorten vrijheid verbeeldde:
enerzijds leverde hij het bewijs dat mensen zich collectief, als burger, vnj konden maken; anderzijds had de Hottentot zich niet als als burger, maar als 'eenzame wandelaar'
vrijgemaakt, door alleen in de ongetemde natuur te verdwijnen. Lees voor 'ongetemde
natuur' 'de grote stad' en je hebt de moderne vrijheidservahg par excellence: vrij is degene, die de kunst verstaat onzichtbaar en ongrijpbaar voor de macht te verdwijnen en
onder te gaan m de ongetemde massa's van de grote stad. Het is een visie die meer met
een opvatting van beschaving als wasteland dan met een verhaal over de natuurlijke
progressie van de mensheid heeft te maken.
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