
Filosofieochtend op 26 januari door 

Wim Dooge 

Jean-Jacques Rousseau 

  

De Zwitsers-Franse denker Jean-Jacques  

Rousseau, die ruim 300 jaar geleden op 28 juni 1712 in Geneve werd geboren, heeft een 

ongekend grote invloed gehad op de Westerse filosofie.  

Zijn gedachtegoed heeft op vele gebieden van ons denken 

doorgewerkt: op onze ideeën over de opvoeding, over de politiek, 

over de natuur, etc.  

In 1742, dus pas op 30 jarige leeftijd en na een lange 

voorbereidingstijd, komt hij in Parijs aan en begint deel te nemen 

aan het rijke salonleven in deze stad. In de jaren 1761 en 1762 had 

hij als schrijver een zeer vruchtbare periode: het ene werk na het 

andere vloeit uit zijn pen en wordt gepubliceerd: Heloise (1761), het 

Contract social (1762) en Emile (1762). 

Na een zeer turbulent leven voelt Rousseau vanaf 1766 de 

behoefte om een aantal autobiografische geschriften te schrijven: 

Bekentenissen, Dialogen en Overpeinzingen van een eenzame 

wandelaar.  Deze werken zullen alle echter pas na zijn dood verschijnen. De motivatie voor 

deze geschriften lijkt mede ingegeven door de behoefte om zichzelf voor zijn levenswandel 

te rechtvaardigen. 

De beroemde openingszinnen van de Bekentenissen lijken nogal pretentieus: ‘Ik ga iets 

ondernemen dat nooit eerder is gedaan en dat, als het eenmaal is uitgevoerd, niet zal 

worden nagevolgd. Ik wil aan mijn medemensen een mens laten zien zoals hij werkelijk is en 

die mens, die ben ik zelf.’ Want grote denkers waren hem in dit genre reeds voorgegaan, 

denkers die ook aan introspectie en zelfanalyse deden, zoals Augustinus en Montaigne, 

schrijvers waarnaar hij nota bene ook in de Overpeinzingen verwijst.  

De Overpeinzingen zijn een vervolg op zijn Bekentenissen, waarin hij zichzelf als een 

psychiater-avant-la-lettre doorlicht en zijn zielenleven probeert te doorgronden. En hoewel ze 

niet voor publicatie bedoeld waren, werden ze in 1782, vier jaar na zijn dood, als bijlage bij 

de Bekentenissen uitgegeven. 

In deze lezing zal ik u o.a. aan de hand van enkele fragmenten uit de Overpeinzingen van 

een eenzame wandelaar, introduceren in de gedachtewereld van deze belangrijke Zwitsers-

Franse filosoof. 

  

Voor de Filosofieochtend geldt: 

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn, 

Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden. 

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur. 

Entree: €  7,50 voor ASGM leden (op vertoon van de ledenpas), niet leden betalen €  10,00. 

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost deze € 0,50. De koffie of thee in de pauze 

is gratis. 

  



 


