
Verantwoording

Op 14 juli 1789 werd de Bastille in Parijs bestormd en nam de Franse Re
volutie een aanvang. De bestorming zelf stelde niet veel voor, maar de 
val van het fort groeide uit tot het symbool van de ineenstorting van het 
bewind van de autocratische Lodewijk xv i .  Het koningschap zou onder 
de guillotine eindigen, het ‘Ancien Régime’ was voorgoed voorbij en 
voortaan zouden de in opstand gekomen burgers de lakens uitdelen. 
Ruim een maand later, op 26 augustus, werd de Verklaring van de rech
ten van de mens en de burger opgesteld. De grondgedachten van de Re
volutie waren hierin bondig samengevat in de leuze ‘vrijheid, gelijkheid 
en broederschap’ . De ideeën die in de periode voorafgaande aan de Re
volutie, ten tijde van de Verlichting, al door verschillende auteurs naar 
voren waren gebracht, konden nu worden gerealiseerd. Althans, dat was 
het voornemen. Het verloop van de Revolutie, met haar ‘eredienst van 
de Rede’ maar ook haar ‘Terreur’ onder leiding van de Jacobijnen, heeft 
laten zien dat de toepassing van die ideeën niet zonder problemen ver
liep.
Desalniettemin bleef het gedachtengoed van Verlichting en Revolutie 
grote invloed uitoefenen op het politieke denken, tot in het heden toe. 
Niet voor niets heette de eerste, op nationale basis georganiseerde, poli
tieke partij in Nederland de Anti-revolutionaire Partij (a r p  -  1879). Zij 
keerde zich tegen de haars inziens verderfelijke invloed van de ideeën 
van de Franse Revolutie die negentig jaar na dato in Nederland blijkbaar 
nog krachtige bestrijding vereisten. Ook in onze eeuw zijn vele politieke 
discussies gevoerd langs de lijnen die tijdens de Verlichting en de Revo
lutie waren uitgezet. Soms gebeurde dit door rechtstreeks aan de revolu
tionaire gebeurtenissen te refereren, vaak vond dit op meer indirecte wij
ze plaats.

Deze doorwerking van de ideeën van Verlichting en Franse Revolutie in 
het gedachtengoed van de Nederlandse politieke partijen staat in dit 
boek centraal. Na een inleiding op het thema en een overzicht van de si
tuatie in het midden van de 19de eeuw voorafgaande aan het ontstaan 
van de moderne politieke partijen, wordt deze doorwerking in een zestal 
op elkaar volgende periodes onderzocht. In de laatste bijdrage worden
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ten slotte enkele grote lijnen getrokken door de twee eeuwen die sinds de 
Franse Revolutie zijn verstreken.

De in dit boek opgenomen beschouwingen zijn de bewerkte bijdragen 
aan het symposium dat in maart 1989 werd gehouden ter gelegenheid 
van het vijftienjarig bestaan van het Documentatiecentrum Nederlandse 
Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen.
Bij de voorbereiding van dit symposium waren de adviezen van dr. 
D .F .J. Bosscher, prof.dr. E .H . Kossmann, dr. A .P .M . Lucardie, dr. 
C .A . Tamse en drs. G . Voerman van grote waarde. Dank zij de mede
werking van prof.dr. I. Lipschits en prof.dr. E .H . Kossmann als discus
sieleiders en de inzet van mw. M . Dallinga en drs. G . Voerman bij de or
ganisatie, kan op een geslaagde symposiumdag worden teruggezien. 
Vanzelfsprekend gaat grote erkentelijkheid uit naar de inleiders op het 
symposium, van wie de bijdragen in deze bundel naar ik hoop vele lezers 
mogen boeien.
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