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Samenvatting ‘Emile, of over de 

opvoeding’ (J.-J. Rousseau)  

Inleiding  
Kritiek op Rousseau: Wie kan het opvoedingssysteem ernstig nemen van iemand die het heeft 

gepresteerd zijn eigen kinderen in de steek te laten (hij legde zijn kinderen te vondeling). 

Frankrijk zit op die moment in een periode van Verlichting. Katholieke godsdienst wordt onderdrukt 

door de opkomst van vrijdenkers zoals Locke (hoewel hij God altijd nog een plaats toekende in zijn 

ideeën)  en Condillac. De gegevens van boek I, II en III van Emile moeten dus gezien worden in deze 

context. Boek IV is een breukpunt met deze gedachtengang (≠Engelse filosofie)� God = direct voelbaar 

in het hart + de ziel + wekt liefde op (=God der jansenisten) � Jezuïten � Emile wordt hierdoor 

veroordeeld tot verscheuring en verbranding (Parijs 9/6/1762) 

1750: Rousseau stelt zijn situatie idealiter voor: hij negeert enkele zaken en verbloemd negatieve 

zaken opdat ze positief overkomen naar de buitenwereld.  

1755:  (Pessimistisch) Rousseau � encyclopedisten (optimistisch) 

J.J.R.: De mens wordt als ‘goed geboren’ (natuur=goed); Persoonlijke wil, samenlevingen,… 

≠goed MAAR = samenlevingsmens (�natuurmens)  

  

 Regering       Soevereiniteit 

= uitvoerende macht die individuen   = respecteert de ware wet: creatie van   

verplicht       de eigen wil 

       = handelt om het welzijn van allen 

 

Verlichte wetgever 

 

Volk heropvoeden tot de cultus van de staat. 

1762: Breuk met encyclopedisten 

Rousseau verlaat Parijs voor een meer plattelandsbestaan.  

Men moet geleerd worden om verder te zien dan de individuele wil om het goede te bereiken: 

individuen zien het goede en verwerpen het. Het algemene publiek wil het goede, maar ziet het 

niet. Beiden hebben evenzeer leiding nodig.  

Emile = een burger zonder samenleving 
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We hebben onze zintuigen gekregen om onszelf in stand te houden, niet om uit te leren. 

(Descartes, Malebranche en Rousseau) 

Natuur is het goede dus alle aanpassingen en verbeteringen leiden tot het slechte.  

De leergang tot actief, maatschappelijk leven ≠ontzegging van subjectieve kansen op geluk. 

Geluk is aanwezig in ieder stadium van Emile’s ontwikkeling (�opvoeder dwaalt niet af van het 

juiste pad): het boompje wordt begrenst door balustrades en omheiningen opdat niet iedereen 

naar binnen kan.  

De eenzame wandelaar: Dit boek werd door vele plaatsen afgekeurd en Rousseau moest vluchten.  

Nederland/Holland = geen kritiek ; velen bekeken het eerder als een roman in plaats van een 

praktische handleiding.  

1772:  Emile is louter een verhandeling over de oorspronkelijke goedheid van de mens, bedoeld om 

aan te tonen hoe ondeugd en dwaling, die zijn constitutie vreemd zijn, zich daarin van buitenaf 

nestelen en hem ongemerkt misvormen. (Rousseau neemt zijn eerste versie dus minder 

‘serieus’ dan in eerste instantie bedoelt was/ overkwam voor de lezer.)  
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Boek 1  

• Rousseau legt zijn wil niet op: “Vaders en moeders, uitvoerbaar is wat u wilt uitvoeren. Ben ik 

aansprakelijk voor wat u wilt?  

• Kindertijd is ons onbekend: onderzoekers zoeken in volwassenen om over een kind iets te weten 

te komen. 

• Alles is goed zoals het uit de handen van de Schepper komt. 

• De mens wordt arm geboren � opvoeding is dus nodig 

Opvoeding door: 

o Natuur: inwendige ontwikkeling van de vermogens + organen 

o Mens: gebruik maken van die ontwikkeling 

o Noodzaak: ervaring die we zelf  verwerven die onze gevoelens en zintuigen raken. 

 

Wanneer conflict = geen opvoeding  = slecht 

Wanneer dezelfde richting en functies = goede opvoeding (geluk nodig om het geheel te 

bereiken)  

 

• Tweestrijd tussen burger en natuur: nooit een mens, nooit een burger = hij zal dus niemand zijn. 

Zodra we beginnen te leven, beginnen we te leren; onze opvoeding begint met ons; onze 

voedster is onze eerste gouverneur.  

 

• Men heeft pas geleerd als men van dat leven heeft geproefd. Een kind dat in vrijheid leeft, zal 

zich niet verwonden en moet dus niet worden ingebonden. Maar een kind dat een slechte 

moeder heeft, wordt slecht verzorgd en kan zich wel kwetsen en sterven. Een goede moeder 

wordt alles vergeven en kan de opvoeding vanzelf aan.   

 

• Alle vrouwen moeten moeder worden en goed opvoeden = de wil van de natuur.  Het 

bekorende gezinsleven =  beste tegengif voor slechte zeden. Vader kan even goed opvoeden. De 

waarde van een persoon stijgt wanneer de verzorging stijgt. Dus hoe ouder de persoon, hoe 

groter de waarde indien deze een goede verzorging heeft genoten.  

 

• Kind wordt al vlug onderworpen aan de wetten der natuur � gehard, gerijpt in alle tijden 

voorbestemd om te lijden. 

 

• Emile is denkbeeldig: gematigd gebied (want toen ging de gedachtegang zo dat men overtuigd 

was dat de intelligentie in de noordelijke en zuidelijke gebieden veel lager lag dan in de 

gematigde gebieden), rijke afkomst (maar toch op het platteland), gezond en een sterk lichaam 

(want een krank lichaam verzwakt de ziel). Rousseau koos voor de Franse afkomst omdat dit 

voor hem ook gemakkelijker uitkwam plus Frankrijk voldeed aan deze voorwaarden.  

 

Leermeesters: 
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• De opvoeder is liefst zo jong mogelijk. Des te groter het leeftijdsverschil, des te moeilijker het is 

om elkaar te begrijpen. De oudere kan wel van de jongere houden maar de jongere gaat nooit 

op dezelfde manier van de oudere houden, enkel omwille van beleefdheid en onderdanigheid.  

 

• Kind moet bewegingsruimte hebben � losse kledij en in contact met de buitenlucht komen.  

Een kind wordt klein geboren ≠ volwassen postuur. (Geen volwassene in een klein lichaam dus. 

Dat was een gedachtegang die op die moment door verschillende filosofen werd aangenomen.) 

 

• Eerste gewaarwording is louter zintuiglijk: eerste kennis verwerving.  

� pijn en plezier (baby): gewendwording aan andere zaken. 

 

• Gewoontes proberen te vermijden � verlangen moet uit behoeften komen en niet uit 

gewoontes want de gewoonte schept een nieuwe behoefte naast de natuurlijke behoefte.  

! De enige gewoonte die mag: gewoonte om  nimmer gewoontes aan te kweken.  

 

• Angsten overwinnen door er mee kennis te laten maken (voorbeelden: maskers, pluim op 

Hectors helm, onweer,…)  

� door langzame, voorzichtige gewenning maakt men man en kind in alle omstandigheden 

onverschrokken. 

Zaken worden geleerd door ontdekking:  

o Voelen 

o Bekijken 

o Beluisteren 

o Vergelijken  

o … 

 

• Baby’s huilen doordat ze behoeften uitdrukken = uiting in hun taal: menselijke creatie. Taal die 

iedereen spreekt = de kindertaal voordat de kinderen kunnen spreken (denk aan de zuigeling en 

de voedster).  

Huilen= een verzoek (afhankelijkheid, zwakte) MAAR kan omslaan in een bevel (heerschappij, 

macht). Hier moet men voor oppassen.  

                                                                                                                              Gevoed door de dienstbaarheid 

• Rede: onderscheid tussen goed en kwaad.  

� kind wilt orde scheppen in wat hij ziet: geweld toepassen zonder het te beseffen.  

OORZAAK: natuurlijke ondeugden van de mens.  

                    = hoogmoed, heerszucht, eigenliefde, boosaardigheid, besef van zwakte 

De vernietigende daad past beter bij de levendigheid van een kind dan de kalmte van een 

volwassene.  
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OPLOSSING: werkwijze van de gouverneur:  

1) Het kind is zwak: laat het alle kracht gebruiken die ze hebben maar het niet misbruiken.  

2) Helpen en suppleren (aanvullen/toevoegen) wat ze ontbreken qua intelligentie en kracht.  

3) Beperken tot concreet nuttige, nooit toegeven aan fantasie of redeloze verlangens.  

4) Hun taal en tekens bestuderen om zo hun verlangens te onderscheiden als ze onmiddellijk uit de 

natuur komen.  

 

• ! Meer vrijheid en minder macht gunnen � verlangens worden beperkt tot wat zijn kracht toestaan 

� hij zal niet missen wat buiten zijn macht ligt.  

  

ervoor zorgen dat het geen gevaar loopt + zich niet kan verwonden. � het kind zal minder huilen 

(wie alleen fysieke behoeften kent, zal enkel huilen als hij lijdt) � voordeel: men weet wanneer hij 

hulp nodig heeft. De opvoeder moet hier direct op inspelen en hulp aanbieden en dus niet liefkozen 

(� terug macht voor het kind) � des te dichter blijft het kind bij de natuurlijke staat.  

 

Indien wel voorkomt:  oplossing: negeren van het gehuil (niemand doet graag moeite voor iets, dus 

ook een kind niet.) OF: oplossing: aandacht afleiden (maar wel zuinig toepassen en zorgen dat het 

kind het niet doorheeft dat het wordt afgeleid.) 

 

• Taal:  

• Baby hoort een taal die hij niet begrijpt. Eerst enkel de toon begrijpen (die moet dan best 

ook opvallend, gemakkelijk en duidelijk te onderscheiden zijn + vaak herhaald + verband 

houdend met waarneembare voorwerpen die aan het kind worden getoond � zinloze 

stroom van woorden die voor het kind geen informatie bieden.) 

• Veel te haastig leren spreken is niet goed = het kind leert later spreken + minder 

verstaanbaar (het is belangrijk om veel te kennen, articuleren wordt dus beperkt). Dit wordt 

meegenomen voor de rest van zijn leven.   

� Accent: legt schoonheid/energie in woorden 

              Ziel van het spreken 

              verleent gevoel + waarheid 

Voorbeeld Fransen: leggen geen accent in hun spreken maar wel een air. ≠ manier 

om anderen te winnen. 

� Betekenissen zijn niet correct omdat het (1) haastig wordt aangeleerd, (2) het kind 

nog geen concreet beeld/toepassing heeft over wat het woord inhoudt. Het kind zal 

exact gaan herhalen wat de leraar hem leert. Dit is iets waarvoor moet worden 

opgelet omdat de leraar dit moeilijk kan doorzien omdat het kind wel exact de 

woorden zal herhalen (waardoor het lijkt alsof het begrijpt waarover het gaat) maar 

eigenlijk heeft het kind een leeg begrip in zijn hoofd vastgezet met de eigen 

betekenisverlening die daarbij hoort.   

Emile zou hier nooit mee in contact komen, zegt Rousseau, tenzij door andere, onvoorziene oorzaken.  
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Boek 2 

Tweede levensstadium -> einde kind-zijn 

Houding van de volwassene:  

• Kind laten leren door ervaring 

• Nu van de kindertijd respecteren 

• Zelf laten leren wat ze zichzelf kunnen bijbrengen, aanleren wat alleen wij hen kunnen aanleren 

Kind in de natuur laten: leren met vallen en opstaan 

Huilen stopt door: 

• Kind leert spreken 

• Meer lichaamskracht => kan meer zelf 

Tweede stadium: 

• Besef van zichzelf 

• Moreel wezen (kind ook zo beschouwen!) 

Geen barbaarse opvoeding want slechts de helft van de boorlingen bereikt de adolescentie -> zorgen dat 

het kind gelukkig is 

Wees menselijk! -> bemin de kindertijd (laat het kind spelen en plezier hebben) 

Je weet niet wanneer het kind zal sterven, dus je kan er best voor zorgen dat het kind een zo goed 

mogelijk leven lijdt terwijl het leeft 

Niet ‘slechte neigingen van de mens corrigeren’ zoals de pedagogen beweren, wel ‘orde der dingen’ 

(alles in een noodzakelijk geheel, natuurlijk) => eigenschappen en neigingen niet onderdrukken 

Niet te verwarren:  

• Losbandigheid en vrijheid 

• Gelukkige kinderen en verwende kinderen 

Tegenstelling met dieren: mens wil meer als alleen zelfbehoud 

Zintuigelijk wezen dat reageert op gevoelens en gewaarwordingen => gelukkig 

Menselijke wijsheid: beperken van verlangens voor zover ze onze vermogens te boven gaan -> gelijkheid 

tussen macht en wil 

Dicht bij de natuurlijk staat => kleiner verschil tussen vermogens en verlangens => dichter bij het geluk 

Onsterfelijkheid zou niet gelukkig maken -> hopen op een beter leven 
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Leven in stand houden zou een te hoge prijs zijn  als we wisten dat we het nooit zouden verliezen 

Werkelijke macht zal nooit verder reiken dan werkelijke vermogens -> steeds blijven ‘willen’ 

Grootste goed is niet autoriteit, wel vrijheid (wil alleen wat hij kan, doet wat hij wil) -> toepassen op 

kinderen 

Opvoeder moet het kind helpen zijn plaats te kennen (zwakheden kennen, afhankelijk zijn maar niet 

gehoorzamen 

Onderworpen door: 

• Behoeften 

• Ziet zelf niet wat goed voor hem is 

Vrijheid = genoeg hebben aan zichzelf om te verwezenlijken wat men wil -> begrensd: 

• Afhankelijkheid van mensen (vb. kind) 

• Afhankelijk van natuur 

� Tegenwoordig is afhankelijkheid van mensen steeds groter => maatschappelijke wetten 

Methode 

Afhankelijk doen zijn van de noodzaak 

Orde van de natuur volgen 

Niet verbieden, zelf laten ‘voelen’ -> ervaring of onmacht stellen hem de wet 

Enkel aan verlangens toegeven als hij iets nodig heeft, niet als hij iets vraagt 

Laten doen wat het wil (springen, lopen,…) -> is niet verwennen omdat het geen nutteloze verlangens 

zal hebben -> niets extra vóór het kind doen (belemmert ontwikkeling) 

Als het kind huilt niet toegeven 

Nooit de mening herzien om toe te geven 

Geen beleefdheidsformules (toverwoorden) -> vaak met meer arrogantie zelfs 

Kind is geschapen om te worden bemind en te worden geholpen 

Enkel geven aan het kind wat hij nodig heeft 

Zolang het kind niet tot rede in staat is, enkel bezighouden met het zintuigelijke! 

Rede komt vanzelf, niet met de rede starten als het kind dit niet begrijpt (starten met het begin, niet 

starten met het ‘eindpunt’) 
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Laat kinderen kinderen zijn (natuurlijk) => geen volwassen kinderen later 

Overreden tot gehoorzaamheid werkt niet -> stiekem gedrag, gehoorzaamheid uitspelen in eigen 

belang, achterbaks, oneerlijk, leugenachtig, misleidend 

Behandel uw kind naar zijn leeftijd -> op zijn plaats houden 

Nooit iets bevelen 

Niet volgzaam en soepel maken 

Geen mondelinge lessen, wel van de ervaring leren 

Niet slaan of berispen 

Hoe meer ze in uw bijzijn worden beteugeld, des te wilder worden ze zodra ze u kunnen ontsnappen 

Enige passie die de mens van nature heeft = eigenliefde 

Slechte daad wordt enkel gedaan door wie kwaad in de zin heeft => verloren 

Nieuw in de methode 

Ziel moet werkeloos blijven 

Negatieve opvoeding: Niks doen 

Handel consequent dwars tegen de gewoonte in: maak geen kleine geleerde van uw kind 

Oefen zijn lichaam, organen, zintuigen en kracht, maar laat zijn ziel, zolang het mogelijk is, werkloos 

blijven 

Uitstel = winst (geef lessen liever morgen als vandaag) 

Kind enkel blootstellen aan objecten die het aankan 

Kind inlichten over zijn rechten ipv plichten => ze horen dingen die hen interesseren 

Eerste notie voor kind zou  eigendom moeten zijn:  

• Teruggaan naar oorsprong van eigendom 

• Oorspronkelijke ideeën: recht van de eerste ingebruiknemer 

• Van daaruit naar eigendomsrecht en ruil 

Kindergebreken en aanpak (blz 113) 

Niet straffen bij wijze van morele vergelding, maar laten voelen dat ‘het kwaad zich zelf straft’ 

Liegen: 

• Feitelijke leugen: door opvoeders ontstaan -> reactie tegen wet van gehoorzaamheid 
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• Rechtsleugen: Beloften die een kind niet kan waarmaken doordat het geen besef heeft van 

ruimte en tijd 

Kind enkel laten weggeven waarvan men de waarde kent (vrijgevigheid) 

Mogelijke manieren waarop de eerste intellectuele noties worden verworven 

(blz 115) 

Ogenschijnlijk gemak waarmee het kind iets leert -> dit is niet werkelijk zo! 

Kinderen onthouden niet echt iets (enkel zintuigelijk) -> ze kunnen niet redeneren 

Kind kan niet meerdere ‘talen’ leren, enkel synoniemen voor woorden in de eigen taal 

Aardrijkskunde: Nutteloos, want kinderen weten uiteindelijk nog niet hoe ze van punt A tot punt B 

komen 

Geschiedenis: Kinderen zien enkel ‘bewegingen/gebeurtenissen’, niet de moraal erachter 

Geheugen gebruiken om oordeelskrachtige mensen te maken van kinderen 

Onversluierde waarheid aan kinderen vertellen (geen fabels/poëzie) -> te moeilijk voor kinderen om te 

begrijpen) 

• Inhoudelijk: te moeilijke (moeilijke verouderde woorden, stijl is niet zoals de spreektaal,…) 

• Moraal: vaak kiezen kinderen de kant van de ‘slechte’ (in tegenstelling tot de feitelijke bedoeling 

van de fabel) 

Lezen: 

• Drijfveer: het onmiddellijke belang -> nood om te kunnen lezen => kind verliest niet de lust om 

te lezen 

• Kind enkel laten doen waarin hij geïnteresseerd is => hij zal het niet gaan haten 

Geef het kind voldoende vrijheid om zelf te kiezen wat hij wil doen (net daar ligt de macht van de 

opvoeder) 

Kind gaat in de eerste plaats af op het zintuiglijke => boeken zijn niet voldoende => gezond lichaam 

nodig om de zintuigen ten volle te benutten 

Kleding: Niet te warm kleden (harden tegen koude) 

Harden tegen pijn en lijden 

Geen exclusieve opvoeding (leren paardrijden vb.), eerder nuttige zaken aanleren (zwemmen vb.) 

Kind laten wennen aan donker (voorkomt dat het verschijningen ziet): in het begin niet alleen en zorgen 

dat het kind nooit bang heeft 
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Benadering van de fysieke wereld: Telkens minstens twee zintuigen gebruiken (wat we zien verifiëren 

met onze tastzin) 

Kinderen prikkelen met levensechte problemen (vb. ladder hoog genoeg om kersen te plukken?) 

Tekenen als vorm van nabootsen (kind zal beter leren observeren) -> niet natekenen van andere 

tekeningen, enkel van concrete zaken in de werkelijkheid 

Opvoeder tekent mee met de leerling en blijft op hetzelfde niveau (laag niveau in het begin) => 

voortdurende gezonde ‘competitie’ 

Tekeningen ophangen in lijsten (vergulde lijsten voor tekeningen die we minder goed vinden, simpele 

lijsten voor tekeningen die er heel goed uit zien) 

Meetkunde: kind zelf zaken laten ontdekken door hem te laten observeren en vragen te stellen -> hij zal 

op die manier ‘bewijzen’ zelf inzien zonder ze ooit te hebben gezien 

Doel meetkunde: Goede figuren kunnen tekenen/maken (niet bewijzen) 

Genoeg bewegingsvrijheid bieden om te kunnen ontwikkelen (ballet, muziekinstrumenten,…) -> wel 

steeds als een spel! 

Muziek: Niet leren lezen (noodzakelijk om liederen na te zingen/spelen), wel starten met makkelijke, 

korte, ritmische en emotieloze klankenreeksen 

Voeding: simpele zaken (alledaags) -> matigheid 

Als het kind geen drang heeft om vlees te eten, dit niet opdringen (vlees maakt wreed en gewelddadig) 

Zesde zintuig (kinderlijke rede): Waarnemingen van de verschillende zintuigen combineren 

Menselijke rede: Complexe ideeën vormen uit het samenspel van verschillende enkelvoudige ideeën 

Schets van het kind van 10-12 jaar (blz 146) 

• Levenslustig, natuurlijk 

• Vertelt kinderlijke, eenvoudige waarheid 

• Heldere ideeën (weet veel uit ervaring) 

• Ziet iedereen als gelijken 

• Weet dat hij in vrijheid leeft 

• Onbevreesd 

• Sterk 

• Kent zichzelf en zijn mogelijkheden 

• Open en uitbundig 

In tegenstelling met andere opvoeders: zij zorgen ervoor dat ze het kind zaken kunnen laten zien (vb. 

spreken van een taal) zonder dat ze met hard en ziel met het kind gewerkt hebben (enkel voor het geld) 
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Boek 3 

Twaalf-dertienjarige leeftijd: krachten groeien sneller dan behoeften (menselijke zwakheid: wanneer 

behoeften groter zijn als de krachten) => kind is sterk! (hij bezit op dat moment de grootste relatieve 

kracht in zijn leven 

Welke kennis brengen we het kind bij? (blz 153) 

Kennis die ons welzijn bevordert 

Kind handelt uit nieuwsgierigheid 

Door nieuwsgierigheid en grote kracht van het kind: blik verruimen tot de volledige wereld 

Vanuit zintuiglijke naar het intellectuele (dingen tonen, niet vertellen/laten lezen) 

Blijf immer duidelijk, eenvoudig en koel in uw woorden 

Stel vragen die hem de weg wijzen naar het antwoord, die hem doen nadenken 

Analytische of synthetische methode bij de natuurwetenschappen? Vanuit de twee methodes naar 

elkaar toegroeien (vanuit de analyse en vanuit de synthese) 

Voornamelijk leren hóe aan informatie te geraken. 

Wetenschappen: vooral liefde voor de wetenschappen bijbrengen, niet zozeer wetenschappen zelf 

Leren om langere tijd aandacht te geven aan een voorwerp -> VERVELING VOORKOMEN! 

Leren redeneren: steeds kijken naar het motief voor de vragen die de leerling stelt 

Onwetendheid is een gelegenheid om iets te verhelderen 

Bij eerste tekenen van ijdelheid: oppassen en het kind een les leren 

Leermeester gaat van toegeeflijkheid naar een strengheid (langzaamaan) 

Geen proeflokaal: de machines hebben een fascinerend uiterlijk dat het kind zal afleiden -> ‘machines’ 

zelf maken (vb. weegschaal) 

Voordelen: 

• Kind wordt vindingrijker 

• Handvaardigheid 

• Zintuigen blijven actief en ‘getraind’ 

Besef verschil werk-spel: zodra het kind beseft waar zijn welzijn ligt (vooruitziende gave ontwikkelen 

door de noodzaak) -> behoeften voorzien en inzien welk profijt men later zal hebben van bepaalde 

handelingen 
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Telkens nagaan of bepaalde handelingen die het kind doet, nuttig zijn (hem de vraag stellen) -> hij zal 

dat op den duur ook bij jou doen => antwoord moet begrijpelijk/bevattelijk zijn voor het kind (anders 

ontstaat er een wantrouwen voor de opvoeder -> VERMIJDEN!) 

Kind moet zelf ontdekken wat hij belangrijk/interessant vindt, opvoeder moet hem hierin 

helpen/ondersteunen 

Soms onderwerpen laten varen als het onmiddellijke nut niet kan gezien worden door het kind 

Via een omweg het kind het nut echt laten inzien (vb. verdwalen om via de zon en kosmografie opnieuw 

te weg te vinden) -> kind zal het nut inzien 

Enkel zaken vertellen die je onmogelijk kan dóen 

Hoe kan een kind in passie geraken voor belangen die hem nog verre staan? 

(blz 173) 

Boeken zijn niet goed. Ze helpen niet bij de verbeelding van het kind. Slechts één boek i het waardig om 

gelezen te worden: Robinson Crusoë 

• Op elke leeftijd een aantrekkelijk boek 

• Schetst de staat waaraan hij alle anderen zal moeten beoordelen 

• Zich in de plaats stellen van de eenling en beslissingen maken zoals de eenling dat zou doen 

• Zowel vermaak als lering voor het kind 

• Robinson als voorbeeld, kind moet zelfs proberen het beter te doen 

• 1 man houdt zichzelf in leven/kan voor zijn eigen voorzieningen zorgen <-> meerdere mensen 

(vb. 100) kunnen voorzien in de noden van nog meer mensen (vb. 200) => mensen rusten en 

andere mensen nemen werk over => wederzijdse afhankelijkheid 

Kind vertrouwt maken met verschillende werkplaatsen 

Publieke achting mbt nut van verschillende ambachten: publieke achting is omgekeerd evenredig met 

het nut (vb. kunstenaar heeft weinig nut, toch is de publieke achting erg hoog -> rijken) 

Elke werkplaats met dezelfde ogen bekijken, de ene is niet nuttiger als de anderen omdat de publieke 

achting hoger is. 

Eerst het kind aanleren zelf te oordelen, daarna hem aanleren wat de opinie van anderen is. 

Menselijke opinie: ambachten dicht bij de grondstof (vb. katoenplukker) zijn minder waard dan 

ambachten die verder verwijdert zijn van de grondstof (vb. afgewerkt kledingstuk) <-> Rousseau: net 

omgekeerd! 

Hoe de ene vaardigheid afhankelijk kan zijn aan de andere (blz 179) 

Ruil van nijverheid, voorwerpen, signaturen en geld in onze samenleving (= handel) 
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Conventionele gelijkheid => samenleving => gemeenschappelijke maat => ruil  (geld = vergelijkende 

maat tussen de waarde van dingen) 

Kind laten filosoferen over ruilhandel (wat is iets waard?) => ideeën omtrent maatschappelijke 

verhoudingen nog voor hij zelf werkelijk lid der maatschappij kan zijn 

Verschillen tussen mensen in de maatschappij (blz 183) 

Stem de opvoeding af op de mand en niet op wat de mens niet eigen is -> we voeden onze kinderen op 

voor één bepaalde staat, dit maakt hem ongeschikt voor alle andere staten (maatschappelijke orde is 

immers onderheving aan omwentelingen) 

Mens beschikt over één enkel goed: zichzelf => zoon van rijke vader moet zijn nut óók bewijzen! 

Werken is een onontkoombare plicht voor de maatschappelijke mens 

Een beroep kiezen (blz 185) 

3 criteria: 

• Afstand tot de grondstof 

• Fundamenteel nut 

• Onafhankelijkheid van andere technieken 

Een écht beroep (technische handvaardigheid) is nodig om het zonder fortuin te kunnen stellen -> bij 

andere beroepen ben je onderhevig aan andere factoren die je niet altijd kan controleren -> je moet 

onderdanig zijn aan de grillen van anderen 

Kind zou een ambacht moeten kiezen dat een reëel nut heeft (door zijn opvoeding zal hij geneigd zijn 

zulk beroep te kiezen) 

De opvoeder moet ervoor zorgen dat het kind niet in een bevlieging een ambacht kiest 

Alle ambachtelijke beroepen zijn geschikt voor het kind. Hij kiest echter geen verwijfde, ongezonde en 

lichtzinnige beroepen 

Timmerman is het meest geschikte beroep 

Opvoeder leert samen met het kind het beroep aan 

Geen leerjongen, maar discipelen -> exact het pad volgen van de leermeester 

Ijdelheid vermijden -> werk beoordelen op basis van het product  

Door de opvoeding de leerling behoeden lui te worden 

Lichaam en zintuigen gesterkt, daarna het oordeelsvermogen ontwikkelt, daarna de twee combineren 

(kind is nu in staat om ideeën te ontwikkelen) 
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Enkelvoudige ideeën: zinsgewaarwordingen (passief oordeel) die we met elkaar vergelijken 

Mensen vergissen zich meer naarmate ze meer weten => onwetendheid voorkomt vergissingen -> door 

nieuwsgierheid willen we toch meer te weten komen! 

Emile is een wilde die gemaakt is om in de stad te wonen 

Gewaarwordingen van een bepaald zintuig  toetsen aan hetzelfde zintuig -> Geduld en omzichtigheid 

nodig! (vb. onderzoeken of een stok half in het water werkelijk gebroken is -> oordelen en redeneren) 

Eigenschappen Emile tot nu toe: 

• Emile weet dat er zaken zijn die hij niet weet -> er wordt hem aangeleerd om hiermee om te 

gaan en deze onwetendheid ‘ongedaan’ te maken 

• Generaliseren en abstraheren is hem niet bekend 

• Dood: voor Emile onbekend, hij laat de noodzaak zonder tegenstand heersen 

• Eist van niemand iets en verwacht ook niet dat iemand iets van hem zal eisen 

• Kent geen dwaling 

• Eigenliefde is hem onbekend 
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Boek 4 

• De mens wordt 2 maal geboren 

1. Geboorte voor bestaan = soort  

2. Geboorte voor leven = geslacht:  geen  verschil tussen beide geslachten tijdens 

kindertijd tot aan leeftijd voor geslachtsrijpheid � boven komen van menselijke 

passies : één fundamentele menselijke passie voor het zelfbehoud namelijk: liefde 

tot ons zelf: we moeten van ons zelf houden om ons zelf in stand te houden met als 

gevolg houden we ook van al wat bijdraagt tot ons zelfbehoud                                                            

(o.a.: hechten aan voedster en gouvernante: verschillende stappen: 1. Gehechtheid 

aan voedster en gouvernante = gewenning  2. Besef komt bij het kind dat deze hem 

niet alleen van nut zijn, maar het ook willen zijn DUS: begint hij van hun te houden)                                        

�liefde tot onszelf = voldaan ALS onze werkelijke behoeften bevredigd zijn, daar 

groeien positieve passies uit verder MAAR: eigenliefde kan nooit worden voldaan, 

daar groeien negatieve passies uit verder   

 

• Opvoeding tot nu toe: beschermt tegen invloeden van buitenaf en enkel zichzelf kennend in 

verhouding tot de dingen MAAR:  ontwaking van het seksuele instinct en nu wil hij van 

nature uit betrekkingen met soortgenoten aangaan MAAR:  dit instinct is een gevaarlijke iets 

DUS: dient de gouverneur een methode te gebruiken waarmee hij kan voorkomen dat emile 

een slaaf van de opinie(= mening van anderen) wordt                                                                                      

SAMENVATTEND:  het gaat er niet om passies en instincten te vermijden/verhinderen MAAR 

om te voorkomen dat deze negatieve vormen aannemen  

�Het seksuele instinct of de nieuwsgierigheid/verbeelding van het kind wordt geprikkeld 

door  o.a. de geheimzinnigheid over seks door volwassenen HIER kan men op 2 manieren 

mee omgaan: 1.het kind de mond snoeren als hij erom vraagt 2.hem een duidelijk antwoord 

geven voor de leeftijd waarop ze geslachtsrijp worden � Dus het kind niet misleiden MAAR: 

onderrichten  

� De opvoeding die hier plaats dient te vinden is geen kunstmatige misleiding maar een 

natuurlijke onwetendheid DUS: als gouverneur: de natuur de kans geven om te 

ontwikkelen (= zelfontplooiïng) en dus het afhouden van invloeden/opinies van buitenaf, 

die zijn verbeelding prikkelen voordat de leeftijd daarvoor is bereikt en hem plaatsen in de 

juiste omstandigheden                                                                                                                                    

� in deze periode kan de gouverneur de morele basis vormen in het kind: namelijk 

menselijkheid: o.a. het inleven in het lijden van anderen 

�3 maximes:  

1. Het is het menselijk hart niet eigen zicht te verplaatsen in mensen die gelukkiger zijn 

dan wij zelf, het verplaatst zich alleen in mensen die het slechter hebben dan wij zelf 

� we moeten het kind het leven in zijn droevige aspecten leren kennen  

2. We beklagen anderen alleen om de kwaden waarvoor we zelf evenmin menen 

gevrijwaard te zijn � adel behandeld het plebs als uitschot omdat ze zelf nooit een 
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burger of deel van het plebs kunnen zijn � laat het kind WEL kennis maken met alle 

lijden van de wereld en maak hem duidelijk dat dit hem ook te beurt kan vallen  

3. Het medelijden dat we voor anderen voelen is niet afhankelijk van de mate van hun 

beproeving, maar van het gevoel dat we de lijdende toeschrijven �Emile is 

ongevoelig door onwetendheid, hij heeft nog geen ervaring gehad met lijden  

DUS: opvoeding: tonen van zaken die zijn zinnen temperen (lijden van de mens) en niet 

prikkelen (= laten ervaren) , maar niet te vaak anders treedt gewenning op  

 

• Zodra het kind kan inleven en liefhebben (= liefde voor de mens als gevolg van de liefde tot 

ons zelf)  betreden we de morele orde  �2 soorten staten: 1. Natuurstaat: gelijkheid 2. 

maatschappelijke staat: ongelijkheid de sterke onderdrukt de zwakke � opvoeding: het 

kind heeft tot nu toe geleerd uit eigen ervaring  MAAR: zal nu enkel mogen observeren en 

dus zal, de ervaring van anderen hem ten voorbeeld worden gesteld  ANDERE METHODE: 

men zou theoretische lessen kunnen geven over de oorzaken die de neiging tot ondeugd 

geven MAAR deze methode is in strijd met de algemene principes van Rousseau’s opvoeding 

, namelijk een les dient getrokken te worden uit een voorbeeld/ervaring en niet uit theorie 

DUS: ontstaat er een 3
de

 METHODE: geschiedenis MAAR: oppassen voor al dan niet 

betrouwbaarheid van de geschiedenis DUS: men moet het kind de feiten geven en hem zelf 

laten oordelen  

 

• Eigenbelang en ijdelheid zijn gevaren voor Emile en de gouverneur laat Emile de valkuil der 

ijdelheid ervaren zodat hij hieruit leer en gaat met Emile dan troostend om  

SAMENVATTEND: MORELE KENNIS is te verwerven door ervaring van anderen of van 

onszelf, als de lering ons gevaar kan opleveren dan gebruikt men de geschiedenis in de 

plaats van eigen ervaring , als de lering ons geen gevaar oplevert kan men het kind het zelf 

laten ervaren en het eraan blootstellen. DAN: kan het kind zelf de moraal uit de fabels 

trekken volgens Rousseau en hoeft het de moraal niet af te lezen in de vorm van een 

maxime in de fabel.  

 

• Opvoeding: nu gaat Emile zijn observator rol in de wereld inruilen voor een actieve rol, 

dus men moet hem laten leren door daden/ervaring en niet door woorden/theorie  1 

 

• Rousseau wil terug keren naar de natuur,-mens, -toestand: en hij beschouwd enkel als 

onbetwistbaar eigen aan de mens alles wat iedereen op elke willekeurige leeftijd in elke 

stand of staat gemeen heeft � natuurmens = als je opgenomen in de maatschappij je niet 

laat leiden door passies, opinies (van anderen) MAAR: dat je ziet met je eigen ogen en je 

enige gezag je eigen rede is !  

RELIGIE/GODSDIENST 

                                                           
1
 Ook binnen discussie over de ene ware godsdienst komt dit terug naar boven, Rousseau is van mening dat men 

niet de godsdienst uit de boeken (vb. bijbel) moet halen, maar uit ervaring � hij gelooft dat er maar één boek is 

namelijk het boek der natuur  
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• Tot nu toe in de opvoeding heeft religie/godsdienst geen rol gespeeld, maar Rousseau gaat 

er wel vanuit dat religie/godsdienst natuurlijk is MAAR:OPPASSEN: het kind gelooft wat hij 

kan bevatten, en de woorden die het christelijke geloof hem oplegt zijn weinig bevattelijk 

voor het kind, zodat het even gewillig het tegengestelde zou zeggen als u dat het kind leert 

DUS: kan het kind een verkeerd notie van de religie/godsdienst hebben DAN is het beter er 

totaal geen notie over te hebben MAAR: bij Emile hoeven we hiervoor geen angst te 

hebben, want hij zal zich onverschillig gedragen ten opzichte van alles dat hij niet begrijpt en 

zich pas vragen stellen wanneer zijn rede ontwikkelt  (zelfontplooïing)  

 

• het geloof van de mens is een kwestie van geografie/landstreek, van opinie DUS: Rousseau 

wil Emile leren wat hij uit zich zelf in elke land zou kunnen leren � DUS: in welke godsdienst 

zullen we hem opvoeden ? � we zullen hem in geen enkele godsdienst inwijden , MAAR: 

we zullen hem in staat stellen zelf te kiezen wie hem het beste gebruik van zijn rede wijst � 

op het terrein van de rede dient men het kind te overtuigen: door hem het gevoel te laten 

volgen als leidsman en niet de rede/intellect zelf                                                                                                                             

*intermezzo: geloofsbelijdenis van de Savoyaardse kapelaan  

� geweten = voelen/het gevoel  

� passies  (stem van het lichaam) VS.  Geweten (aangeboren� mens  is van nature goed) = 

de stem van de ziel en dit volgt altijd de natuur DUS: hierop vertrouwen = zelfontplooïing 

SAMENVATTEND: wie het geweten volgt gehoorzaamt de natuur                                                                               

� enkel twijfelen/nadenken over zaken die u van belang zijn � eerste waarheid: de mens 

ervaart passief (= voelen)  gewaarwordingen (beeld, dingen = materie: alles wat ik gewaar 

wordt buiten mezelf), maar zodra hij de voorwerpen van deze gewaarwordingen kan 

vergelijken wordt hij een actief wezen (= oordelen) MAAR: de waarheid is in de dingen en 

niet in mijn geest die over de dingen oordeelt                                                                                       

� materie verkeerd van nature in rust: de wil is de eerste oorzaak van beweging van 

materie DUS: het universum word door een wil bewogen en de natuur wordt door een wil 

bezield  = 1
ste

 geloofsartikel   

�de bewogen materie toont me een wil en de volgens bepaalde wetten bewogen materie 

toont me een intelligentie DUS: er is sprake van een actief denkend wezen = 2
de

 

geloofsartikel  

�de natuur heeft een orde gecreëerd en maatregelen genomen om deze orde te 

verzekeren en niet te laten verstoren � eigen plaats nagaan in de orde der dingen 

�de mens bestaat uit 2 substanties: het materiële lichaam en de immaterïele ziel DUS: de 

mens is dus vrij in handelen en als zodanig bezield door een immaterïele ziel = 3
de

 

geloofsartikel  ZO: gaat de mens uit eigen keuze het goede doen DUS: de mens wordt slecht 

door misbruik te maken van onze vermogens gegeven door de natuur, DUS: enkel de mens 

kan zichzelf kwaad doen  MAAR: van nature is de mens goed en bedeeld met vermogens 

om uit eigen keuze het goede te doen  
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SAMENVATTEND: de mens is gelukkig en goed als ze de natuur en de wetten der natuur 

volgen en dus uit eigen keuze het goede doet en de mens is ongelukkig en slecht als ze 

ontrouw zijn aan hun natuur  

 

• Er wordt een natuurreligie geschetst 

 

• Er zou nooit meer dan één godsdienst zijn geweest als de mens naar God en het 

gevoel/geweten had geluisterd � van alle verschillende bestaande godsdiensten is er een de 

ware om deze te weten te komen moeten we ze allemaal bestuderen en mogen we ze niet 

veroordelen � nochtans veroordelen de verschillende godsdiensten elkaar onderling  (zie ook 

voetnoot 1)  

 

• Indien men alleen zou opgroeien op een onbewoond eiland zou je nog door je rede te 

ontwikkelen en te gebruiken en door je aangeboren vermogens (= geweten) te benutten God 

eer aan doen DUS: men heeft de menselijke kennis van godsdienst (= openbaring) niet nodig !  

=je richten op de natuur, is op je eigen natuurlijke ontwikkeling vertrouwen = zelfontplooïing  

 

• Toch verwerpt de kapelaan niet het christelijke geloof, hij verwerpt enkel de verplichting tot 

geloof in de openbaring 

 

• SAMENVATTEND: ongeachte welke godsdienst je kiest, elke godsdienst stelt de plichten der 

moraal (geweten MAAR: is aangeboren dus vandaar speelt het geen rol welke godsdienst je 

kiest, zolang je maar goed handelt)  als essentieel  

 

• Opvoeding: zolang de invloeden van buitenaf worden vermeden kan het natuurlijke onderricht 

niet meer tonen dan een natuurreligie aan Emile � hierdoor gaat Emile enkel handelen vanuit 

het geweten ( de deugd) NU: wordt Emile een vriend in plaats van een leerling � je kan er nu 

voor kiezen om zijn aandriften te stimuleren (snel mogelijk huwen) of om ze te bestrijden 

(negeren)  MAAR: beste mogelijkheid is het zelf verantwoordelijk maken voor zijn handelen 

TOT dan heb ik zijn (seksuele) driften bedwongen door onwetendheid nu ga ik dat doen door 

zijn rede � we gaan de seksuele mysteries als hij er rijp voor is (schaamte duidt op rijpheid) 

onthullen d.m.v. de volgende methode: hem laten ervaren � hem eerst tonen m.b.v. de 

natuur en dan pas spreken � hierdoor zal Emile zelf aan de gouverneur aanbieden vanuit zijn 

wil dat hij nog steeds zijn leerling wil zijn (vroeger was dit dus uit onwetendheid en zwakheid)  

 

• Emile gaat nu deel uitmaken van de maatschappij  en deze bestuderen DAARNAAST heeft hij 

nood aan een vrouw en deze gaat Rousseau schetsen in zijn verbeelding (= Sophie) waardoor hij 

verleidingen sneller kan afslaan 
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• Wat hem nu nog van het goede pad kan brengen is zoals al vermeld de opinie (meningen van 

anderen, slechte vrienden, enz.) en hij zelf (zijn verbeelding, instinct: en dit dient men te 

reguleren en niet vernietigen)  

 

• Goede smaak: (moraal) mensen maken enkel mooie dingen als ze de natuur volgen anders 

wordt het bepaald door de mens en wat hun opvalt en heeft de mens geen eigen 

oordeel/gevoel meer  MAAR: volgen ze enkel bevoorrechten in hun smaak  

 

• Rousseau ziet het Latijn als onmisbaar voor een goed gebruik van het Frans  

 

• Als Rousseau enorme rijkdom zou bezitten zou hij zich nog steeds laten leiden door de natuur 

en er zich op richten en het vertrouwen  
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Boek 5 

P. 332-361  

SOPHIE OF DE VROUW  

• verschillen ( = kwantitatief)  en overeenkomsten tussen de 2 seksen � alles wat ze gemeen 

hebben behoort tot de soort en alles waarin ze verschillen behoort tot de 

sekse/geslachtelijkheid 

 

• beide hebben een verschillende morele betrekking: man moet sterk en actief zijn (wil en macht), 

de vrouw moet passief en zwak zijn (weinig weerstand bieden) DUS: de vrouw is speciaal 

geschapen om de man te behagen (= onderwerpen)  = de wet van de natuur  MAAR: de vrouw 

is in bezig van schaamte en kuisheid om de sterke mee te onderwerpen   

 

• DUS: in principe is de sterke (=man)  afhankelijk van de zwakkere (= vrouw) = wet van de natuur 

WANT het is voor de vrouwen makkelijker de begeerte van de mannen te prikkelen dan het is 

voor de mannen om deze te bevredigen SAMENVATTEND: de natuur wil dit zo  

 

• Vrouwen zijn voor hun begeertes EN hun behoeftes afhankelijk van de mannen terwijl de 

mannen enkel voor hun begeertes afhankelijk zijn van de vrouwen DUS: de mannen zouden 

eerder zonder de vrouw kunnen dan omgekeerd  

 

• De methode van opvoeding van de vrouw dient anders te zijn dan die van de man WANT: een 

man is alleen van zichzelf afhankelijk en kan het oordeel van de publieke opinie trotseren als hij 

het goede doet MAAR: een vrouw heeft, als ze het goede doet pas de helft van haar taak 

volbracht en is de publieke opinie van groot belang � de opvoeding van de man is in handen 

van de vrouw DUS: moet de opvoeding van de vrouw in het teken staan van de man � de 

natuur en de rede schrijven een bepaalde levenswijze voor aan de vrouw, namelijk: binnen het 

huis zorg dragen voor het gezin en het huishouden  DUS: van nature uit gaat kind spelen met 

speelgoed en belangstelling hebben voor technieken en lering die haar bij deze levenswijze later 

ten goede gaan komen  

 

• Vrouwen moeten als jong gewend worden aan dwang WANT: ledigheid en ongehoorzaamheid 

zijn de gevaarlijkste gebreken voor de vrouw � ze zijn hun hele leven lang onderworpen aan de 

constante dwang van betamelijkheid (cfr. Publieke opinie) SAMENVATTEND: door gewenning 

aan dwang groeit er bij hun een volgzaamheid en gehoorzaamheid die zijn hun hele leven lang 

nodig hebben omdat ze onderworpen zijn aan een mens of aan het oordeel van de mensen 

(publieke opinie)  

 

• De kracht van de vrouw zit in haar geest (gevormd door haar list) zo kan zij voordeel halen uit de 

voordelen van de man � ze regeert de man door hem te gehoorzamen  
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• Het is van levensbelang voor de vrouw om te weten hoe ze een man moet behagen WANT ze is 

afhankelijk van de man voor haar behoeftes en begeertes HIERDOOR: moet ze goede smaak 

hebben: o.a. conversatie en omgangsvormen  

 

RELIGIE/GODSDIENST:  

• Ligt buiten het bereik van een vrouw om zich een notie van het geloof te vormen DUS: moeten 

we er al zeer vroeg met hun over praten � omdat de vrouw haar gedrag is onderworpen aan de 

publieke opinie is haar geloof ook onderworpen aan gezag, namelijk de godsdienst overnemen 

van de echtgenoot, moeder, vader, enz. En is dit toch niet de ware godsdienst dan wordt deze 

zonde vergeven door God omdat de vrouw GEHOORZAAM is aan de orde der natuur � 

godsdienstlessen voor vrouwen volgens Rousseau: voorbeelden stellen van vroomheid (het 

goede handelen, hoe ze dat praktisch moet doen)  

 

• Voor de wet der publieke opinie staat de wet van het innerlijk gevoel = het geweten DUS: is er 

scheidsrechter nodig namelijk: de rede MAAR: dan rijzen er vragen over de macht van de vrouw: 

2 wegen mogelijk: 1. Vrouw af afhankelijke persoon die men binnenshuis houdt of 2. Vrouw die 

onafhankelijk is en ook de rechten van de man opeist MAAR: dan laten we haar meerdere zijn in 

de eigenschappen van haar sekse en maken we haar gelijke in al het overige EN DAN 

verplaatsen we de superioriteit die de NATUUR de man heeft gegeven naar de vrouw MAAR: als 

de vrouw de feiten redelijk onder ogen ziet zal zij zich neerleggen en schikken naar haar plichten 

en dus afhankelijk zijn van de man  

 

• Vrouwen zijn niet geschikt voor abstracte kennis MAAR: wel voor praktijk DUS: hun studie moet 

altijd op de praktijk gericht zijn � De vrouw moet de man kunnen manipuleren dus moet ze de 

menselijke geest bestuderen in de praktijk DAARDOOR: heerst de vrouw over de man  

 

• Opvoeding: men moet de vrouwen/meisjes laten ERVAREN om te leren � Zo leren ze wat een 

goede echtgenote en moeder is  

 

Vrouw  Man  

- Publieke opinie is van belang  

- Zegt wat behaagd  

- Bezit goede smaak  

- Aangename dingen kiezen als onderwerp  

- Vraag stellen: ‘Wat voor indruk zal dat 

maken ?’  

- Rijker aan geest  

- Neemt waar  

- Publieke opinie is niet van belang  

- Zegt wat hij weet  

- Bezit kennis  

- Nuttige dingen kiezen als onderwerp 

- Vraag stellen:’ Waar is dat goed voor?’  

- Rijker aan verstand  

- Redeneert  
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• SAMENVATTEND: de vrouw kent het geloof enkel als morele praktijk en wijdt haar hele leven 

aan God door het goede te doen DUS: dit wordt haar allesoverheersende passie en als haar 

driften zijn hieraan ondergeschikt  

 

• Men laat de keuze voor de echtgenoot bij Sophie zelf MAAR: er wordt wel naar de mening van 

de ouders gevraagd  

P. 362-391 (eerste paragraaf)  

• Sophie vertelt een deel van haar verhaal  maar haar moeder voelt dat er meer gaande is en gaat het 

boek ‘Avonturen van Telemachos’ erbij halen. Sophie weet dat ze zich aangetrokken voelt tot de 

prins ook al weet ze dat deze verzonnen is.  

 

• Rousseau koos ervoor om Sophie niet gelijktijdig met Emile op te voeden omdat hij toen nog niet 

zeker wist of de natuur met zekerheid het goede was.  

 

• Sophie moet van dezelfde stand zijn, anders zou het niet kunnen klikken. Mensen uit de laagste 

stand hebben weinig besef van wat schoon en eerzaam is.  

 

• De mens denkt niet van nature na, dat wordt aangeleerd.  

 

 

           

Mensen die denken   Mensen die niet denken 

(1
e
 klasse)    (2

e
 klasse; enkel arbeiders)  

  

 

                   Onderscheid wordt gemaakt door de opvoeding. 

Een man uit de 1
e
 klasse moet niet samengaan met een vrouw uit de 2

e
 klasse want dan doet hij 

het denkwerk alleen ≠ bekoring  

MAAR onwetendheid schaadt noch de rechtzinnigheid noch het fatsoen. Het is niet omdat men 

niet weet wat deugdzaam is, men het niet kan zijn.  

De vrouw moet zich best bezighouden met het huishouden en het gezinsleven. Welbespraaktheid 

zorgt ervoor dat ze zal sterven als oude vrijster indien niet alle mannen van de eerste klasse komen.  

• Emile is opgevoed om te genieten, niet om te verlangen of in verwachting te leven. De zoektocht 

naar een vrouw is er dus eentje die hij doormaakt als reiziger, niet bezighoudend over begin- en 

eindpunt maar bij de weg die wordt afgelegd. “Overal waar het me bevalt, daar blijf ik.”  

 



23 

 

• Liever te voet omwille van de onafhankelijkheid. “Wie alleen maar zijn eindpunt wil bereiken kan 

een snelle postwagen nemen; maar wie wil reizen moet te voet gaan.” 

 

• Emile en Rousseau komen aan in een herberg. Het blijkt de herberg van Sophie en haar ouders te 

zijn. Emile krijgt pas interesse in Sophie wanneer hij haar naam hoort en weet dat zij de vrouw is 

waar hij naar op zoek is. Bij het horen van haar stem is zijn hart verloren.  

Emile krijgt raad van Rousseau, Sophie van haar moeder.  

 

• Emile kan niet meer bij of in de buurt van Sophie slapen nu hij haar minnaar is. Dit voor de eer van 

Sophie te behouden. Hij moet dus niet alleen aan zijn eer denken maar ook aan die van haar. De eer 

van het ene geslacht is niet gelijk te stellen met die van het andere.  

Man: enkel de eer van de man 

Vrouw: afhankelijk van de anderen 

 

• Rousseau is de bemiddelaar in de liefde tussen Emile en Sophie. 

 

• Emile en Sophie spreken over godsdienst, ze zien elkaar als volmaakte schepselen.  

 

• Sophie houdt de boot af omwille van zichzelf te beschermen tegen de liefde.  

 

• Emile is jaloers: de minnaar voelt honderdmaal zoveel haat tegen zijn rivalen als liefde voor zijn 

minnares (komt voort uit eigenliefde).  

 

• Emile wordt zwak in de ogen van Rousseau, zwak door de jaloezie uit liefde. De ernstige Emile is het 

speeltuig van een kind geworden. 

 

• In de dagen dat hij haar niet ziet, werkt hij bij een meester als timmerman. Wanneer Sophie’s 

moeder hem uitnodigt om zijn werk te laten en met hun mee te komen naar de herberg, wijst hij de 

uitnodiging af omdat hij zijn woord heeft gegeven aan de meester. 

 

• Emile: “Sophie, mijn lot ligt in jouw hand, dat weet je. Je kunt me doen sterven van verdriet; maar 

hoop nimmer dat je me mijn menselijke plichten kunt doen vergeten; want die zijn me heiliger dan 

alle plichten die jij me oplegt; nooit zal ik ze omwille van jou verzaken.” � Sophie biedt haar hand 

aan als reactie op deze bekentenis.  

 

• Emile komt nu voor een nieuwe vijand te staan: zichzelf (zijn begeertes) want dat kan hij niet 

volledig bepalen.  

 

• “Alles wat we liefhebben zal ons vroeg of laat ontsnappen, en toch hechten we ons eraan alsof het 

eeuwig zal bestaan.” 

 

Haar eer aantasten = jezelf tekort doen indien je de 

oorzaak bent van dat anderen haar tekort doen. 
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• “Wil je leven als een gelukkig, verstandig man? Hecht dan alleen aan de schoonheid die 

onvergankelijk is, laat je omstandigheden je begeerten inperken, laat je plichten voorgaan boven je 

aandriften, pas de wet van de noodzaak toe op zaken van de moraal,[…] Dan en dan alleen zul je 

gelukkig zijn[…]”  

 

• Emile vraagt Rousseau hoe hij dit kan vermijden. Deze geeft de raad om Sophie te verlaten. Emile 

ziet dit niet zitten want hij wilt de namen ‘verrader’, ‘schurk’ en ‘woordbreker’ niet dragen.  

 

Blz 391-420 

Rousseau meent dat het geluk dat Emil ervaart bij Sophie vergankelijk is. Eerst moet Emile zijn plaats 

leren kennen in de maatschappij zodat hij de rol van gezinshoofd en vader op zich kan nemen. 

Emile verlaat Sophie. Sophie zoekt steun bij Rousseau (weet dat ze door hem te manipuleren Emile zou 

kunnen terug krijgen) Rousseau staat garant voor beiden dat ze elkaar zullen terug zien. 

Sophie is roerloos bij het afscheid, Emile toont zijn verdriet veel luidruchtiger 

OVER HET REIZEN 

Goed voor de mens of niet? 

• Boeken zijn de dood van de wetenschap. Mensen moet reizen en zaken zien! 

• Door reizen ziet men meerdere soorten mensen en zal men ‘de mens’ beter leren kennen 

o Spanjaarden bekijken wat belangrijk is wanneer ze reizen (politiek, zeden en regering 

van een land) 

o Mensen zijn kunnen alsmaar minder in categorieën verplaats worden doordat er veel 

meer contact is tussen verschillende landen 

• Lering die we uit reizen halen is tegenwoordig bepaald door het doel -> mensen leven het liefst 

in grote steden met andere mensen (meer voedsel) => kennen enkel de grote volkeren 

• Geleerden reizen niet meer om te leren, maar voor geld dat ze krijgen van het hof 

• Reizen kan gevaarlijk zijn (zich laten meeslepen) 

• Reizen moet gebeuren met een duidelijk doel (<-> ronddwalen) -> Emile: zichzelf beschouwen 

naar zijn maatschappelijke betrekkingen met zijn medeburgers 

o Aard van regeringen bestuderen 

o Verschillende regeringsvormen bestuderen 

o Specifieke regeringsvorm waarin hij is opgegroeid bestuderen 

o Beoordelen of hem dit bevalt (het is zijn recht het land te verlaten als hij hier niet 

tevreden mee is) 

o Emile moet zelf keuzes maken over het leven dat hij wil gaan lijden 

• Emile kiest voor een eigen akker en vrouw -> vrouw heeft hij, akker moet hij nog vinden 

o Rekening houden met verschillende factoren (rijkdom, regering,verdraagzaamheid,…) 

o Moeilijk, maar eerzaam plan 



25 

 

o Emile en Rousseau gaan tijdens hun reis op zoek naar een goede plaats om te wonen 

• Politiek: door de mens gecreëerd => veranderbaar (<-> natuur) -> Emile kan er voor kiezen in 

een bepaalde maatschappij te leven 

• ‘Meten’ van verschillende ‘politieken’ 

Rousseau’s visie op politiek: 

• Kracht is een belangrijk begrip! 

• De samenleving ontstaat wanneer het voortduren van de menselijke soort in gevaar brengt 

• Mensen bundelen hun krachten tegen de natuurstaat om te overleven 

• Mensen doen afstand van hun individuele rechten, iedereen wordt gelijk => rechten en plichten 

worden vastgelegd 

• Natuurlijke vrijheid maakt plaats voor maatschappelijke vrijheid (vb. bezit wordt eigendom en 

kan niet meer afgenomen worden wanneer de kracht verzwakt) 

• Afstand doen van de individuele spontane behoeftebevrediging 

• Er is sprake van een gemeenschappelijke wil die uiting geeft van het gemeenschappelijk 

belang/algemeen nut 

• Leden moeten goed geïnformeerd worden/blijven 

• Er kunnen geen belangengroepen zijn 

• Enkel algemene doelstellingen, geen speciale gevallen (algemene wet -> hieraan moet 

gehoorzaamd worden) 

• Wetgevende macht (regering) en uitvoerende macht (zeggenschap in bijzondere gevallen) 

• Grotere staat => minder vrijheid en regering moet zich harder concentreren 

• Democratie (enkel mogelijk bij met een hoog moreel niveau), aristocratie (klein aantal 

gezagsdragers -> bij kleiner volk), monarchie (krachtigst en gemakkelijkst -> moet bekwaam man 

zijn) of mengvormen 

• Demografische ontwikkeling van een volk als maatstaf 

• Tussen verschillende staten heersen nog steeds de natuurwetten -> oplossing: statenbonden 

Reizen zoals ze tegenwoordig georganiseerd worden zijn vruchteloos: enkel berust op amusement (van 

de organiserende leraar) 

Hoofdsteden met een groot aantal inwoners zijn allen hetzelfde. Veel nuttiger is het om verschillende 

provincies met elkaar te vergelijken 

Steden zullen een positieve demografische ontwikkeling ondergaan wanneer ze ‘veilig’ zijn en geen 

verplichtingen opleggen (om te trouwen enzoverder) 

Een staat is het krachtigst wanneer het volk gelijkmatig verdeeld is => hoofdsteden zijn nadelig voor een 

land 

Om een staat te bestuderen, moet je bij het volk zelf onderzoeken/hen bestuderen: dichter bij de natuur 

is beter/minder ontaarding 
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In grote steden kunnen jongeren besmet worden met de ontaarding => vermijden 

Lichaamstaal is verschillend bij verschillende volken 

Emile houdt contact met mannen van verdienste uit verschillende volkeren => vooroordelen zullen 

vermeden worden 

Emile ziet in dat hij overal kan leven (“Overal waar mensen zijn verkeer ik temidden van broeders; overal 

waar geen mensen zijn, ben ik thuis bij me zelf”) 

Vrijheid bestaat niet in (er zijn altijd wetten), maar aan de natuurwetten moeten we altijd gehoorzamen 

(door geweten en rede in de grond van zijn hart gegrift) 

Sophie en Emile zullen in Frankrijk op het platteland wonen en er door hun weldaden de gouden eeuw 

doen herleven 

Raad van Rousseau voor het liefdespaar: Een knoop die men te strak bindt, gaat al gauw los (zowel Emile 

als Sophie moeten baas blijven over hun eigen leven) 

Sophie eigent haar het recht toe om niet met Emile te slapen -> Rousseau geeft aan dat ze niet aan haar 

grillen moet toegeven want dat zou haar Emile kunnen kosten 

Emile en Sophie verwachten een kind -> Rousseau zal hen helpen dit kind op te voeden 


