
De bezwering van een afwezig spook

Nederlandse opinies over de Franse Revolutie 1848-1900

S. STUURMAN

‘Oom knorde een beetje na op de Franschen. ’t Was wat moois: dat liber- 
té, égalitê, fraternité dat tot vervelens toe op elk openbaar gebouw was ge
grift. Ze herhaalden het zeker zoo dikwijls, zeide hij, om zichzelf wijs te 
maken dat ze het geloofden.’
Brieven aan een Vriendin, Algemeen Handelsblad 17 maart 1889

De Franse Revolutie markeert het begin van de ‘nieuwste tijd’ . Regeren 
diende te geschieden in het belang van allen; gelijkheid voor de wet was 
de norm; sociale verschillen konden slechts gerechtvaardigd worden 
door het gemene nut, zoals het in het eerste artikel van de Verklaring van 
de rechten van de mens en de burger van 1789 heette; rationele admini
stratie, rechtsstaat en constitutionele regering waren de grondslagen van 
een geciviliseerde maatschappij. Welke weldenkende I9de-eeuwse bur
ger kon zich niet herkennen in deze fraaie beginselen?
Maar de herinnering aan de Grote Revolutie was eveneens verbonden 
met minder aanlokkelijke beelden: geweld, terreur, volkswoede en cha
os. Ook de doctrine van de volkssoevereiniteit kon niet op de onverdeel
de geestdrift van de I9de-eeuwse ‘bon bourgeois’ rekenen. In de tweede 
helft van de eeuw werd het begrip ‘revolutie’ bovendien steeds meer het 
intellectuele eigendom van de arbeidersbeweging. Niet voor niets werd 
de arbeidende klasse in het spraakgebruik van die tijd vaak de ‘vierde 
stand’ genoemd die in M arx o f Lassalle zijn Sieyès gevonden had. 
Ondanks een vage en onbestemde angst voor toekomstige uitbarstingen 
was het zelfvertrouwen van de burgerij in landen als Engeland en N e
derland redelijk groot: revoluties, zo meende men te weten, waren geen 
universeel verschijnsel maar veeleer een speciale Franse ziekte. De Fran
se burger, merkte de Britse rechtsgeleerde Waker Bagehot in 1874 °P ; 
‘ lives in the constant presence o f a revolutionary force, and is always 
imagining an outbreak o f it’ .1 In Nederland meende het liberale Alge
meen Handelsblad in 1889 dat Frankrijk ten gronde dreigde te gaan aan
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politieke hartstochten en een gebrek aan ‘grootmoedigheid’ : ‘Men kan 
aldaar niets goeds in de tegenstander zien. Men haat elkander op absolu
te wijze.’2 In Frankrijk zelf waren er velen, vooral in de kring van het li
beralisme, die er niet anders over dachten: de hoop op verzoening tussen 
de aanhangers van de Revolutie en die van de restauratie bleek -  he
laas! -  steeds vergeefs, zo verzuchtte Prévost-Paradol in 1868, om mis
moedig te besluiten: ‘ 1’équitable postérité les condamnera tous ensem
ble’ .3 Tegenover het door de hartstochten verscheurde Frankrijk plaat
ste men veelvuldig het bedaarde Engeland waar een vasthoudende bur
gerij een gezeten aristocratie het terrein betwistte zonder dat dit tot een 
toestand van latente burgeroorlog leidde.4
Anderen zagen toch wel enig goeds in de revolutionaire Fransen; zonder 
hun schrikaanjagende erupties zouden de krachten van de reactie het in 
Europa als geheel wellicht veel langer uitgehouden hebben.

Nederland, Frankrijk en Engeland
In het Nederland van de tweede helft van de 19de eeuw gaven de libera
len de intellectuele toon aan. Tegen het einde der eeuw liepen weliswaar 
steeds meer andere politieke stromingen tegen hen te hoop, maar dat on
derstreept slechts de centrale positie van het liberalisme als politieke en 
geestelijke stroming. Het is daarom gerechtvaardigd om met hen te be
ginnen. Zij waren de makers van de Constitutie van 1848 die zonder de 
Franse omwentelingen van dat jaar niet mogelijk zou zijn geweest; en zij 
waren de verre erfgenamen van de Bataafse Republiek die er zonder 
‘1789’ niet gekomen zou zijn; maar zij waren, in feite en naar eigen ge
voelen, ook de behoeders van de constitutionele monarchie van 1815 die 
het onmiddellijke resultaat van de Franse nederlaag was. Niet allen kon
den zij instemmen met Samuel van Houten die de politieke toestand van 
vóór 1848 eens heeft omschreven als ‘orangistische dictatuur met schijn- 
vertegenwoordiging’ .5 Terug naar de verhoudingen van voor 1848 wilde 
echter bijna niemand, op een slinkend groepje verstokte conservatieven 
na. Een onversneden omhelzing van de ‘beginselen van 1789’ ging vele 
liberalen echter weer te ver. En het begrip ‘revolutie’ vermocht al zeer 
weinig geestdrift te wekken in de kring der beschaafde heren.
Hoewel ook in Nederland de opvatting dat revoluties een specifiek 
‘Frans’ verschijnsel waren, tamelijk gangbaar was, waren de meesten 
toch niet vergeten dat ook hun eigen land een omwenteling had doorge
maakt, o f eigenlijk twee: een mislukte in de jaren na 1784 en een door 
Frankrijk geleide in 1795. De liberalen van de periode-Thorbecke waren
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zich er daarenboven van bewust dat de Belgische Opstand en de Grond
wetsherziening van 1848 ten nauwste verbonden waren geweest met de 
Franse omwentelingen van 1830 en 1848. En deze laatste maakten inte
graal deel uit van de grote cyclus van Europese revoluties die in 1789 be
gonnen was. Ten slotte is het belangrijk ons te realiseren dat al deze ge
beurtenissen voor de generaties van de tweede helft van de eeuw nog tot 
de eigentijdse geschiedenis behoorden: de generatie van Thorbecke had 
1830 en 1848 zelf nog meegemaakt;6 de leeftijdgenoten van Van Houten 
en Kappeyne beleefden de revolutie van 1848 als kind en waren later ge
tuige van de Parijse Commune.7 Voor de generatie van de jaren tachtig 
was 1848 even ver weg als voor ons de Tweede Wereldoorlog. Frankrijk 
en de revolutie domineerden het historische en politieke bewustzijn van 
de 19de eeuW.
Gezien de ambivalente verhouding van de Nederlandse liberalen tot het 
vraagstuk van de maatschappelijke hervorming in het algemeen zal het 
wel niemand verbazen dat zij over Frankrijk en de Revolutie evenmin 
eenstemmig dachten. Toch kan een dominante visie op de problematiek 
van revolutie en hervorming worden aangewezen: plotselinge omwente
lingen zijn in de ogen van de liberalen de symptomen van een ziek maat
schappelijk lichaam; tijdige en bedachtzame hervormingen zijn de geëi
gende remedie; kortzichtig conservatisme bij staatslieden en excessieve 
hartstochten bij iedereen zijn de directe oorzaken van het kwaad; en Ne
derland is gelukkig een land waar de bezadigdheid het in de regel van de 
blinde hartstocht wint. Zo schrijft De Gids in januari 1849 in een terug
blik op ‘het merkwaardige jaar, het wonderjaar 1848’ :
‘ ...de handhaving en overdrijving van het democratisch element, de 
woeste pogingen van socialisten en communisten, zijn ze niet het na
tuurlijk en noodwendig uitvloeisel van handelingen en feilen, door de 
staatslieden en regelaars van Europa op het congres te Weenen en daar
na gepleegd?... Vorsten en volken mogen door de dure ondervinding van 
het afgeloopen jaar hebben geleerd, dat geene omkeering schenkt, wat 
zij belooft, en dat toch het snoeijen en zuiveren van den boom boven het 
omhouwen en afkappen der wortels te kiezen is. Tijdige hervorming al
leen is het, die tegen revolutie behoudt en behoedt. Gelukkig daarom 
Nederland, waar de wijsheid des Konings het gevaar voorzag en voor
kwam.’8
De schrijver van het Gzds-commentaar polemiseert tegen de Antirevo
lutionair Groen van Prinsterer die te negatief oordeelt over de Grond
wetsherziening van 1848. Over Frankrijk oordeelt de auteur ietwat mee
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warig: de ‘cyclus zijner omwentelingen’ zal nog wel niet afgelopen zijn. 
Dan doet men het in België beter: daar gaat men met bedachtzame tred 
voort op de weg der verbetering. Ook Engeland komt in het Gzds-artikel 
ter sprake. Met bewondering spreekt de schrijver van de nieuwe voor
stellen voor financiële hervorming die door Richard Cobden gedaan 
zijn. Gevaar voor omwentelingen dreigt daar niet, daartegen waakt ‘de 
aloude, erfelijke wijsheid der Engelsche staatslieden’ . Het behoeft nau
welijks vermelding, vervolgt de schrijver, dat mannen van zo praktische 
zin als Cobden ‘niet enkel afbreken, maar duidelijk aanwijzen, waar en 
hoe kan worden opgebouwd’ . En ten slotte wordt de lezer de geschied
schrijving van Macaulay ter lering aanbevolen.9
Het beeld dat hier wordt opgeroepen is exemplarisch. De ‘Whig Inter- 
pretation o f History’ is de maatstaf waaraan de politieke gezondheid van 
een land gemeten wordt. De Franse ‘cyclus der omwentelingen’ geldt 
daarentegen als hét symbool van de politieke pathologie. De Britse poli
tici zijn praktisch en bedachtzaam, de Franse lijden aan emotionaliteit 
en fraseologie. In De Gids, het toonaangevende.orgaan van de liberale in
telligentsia in de decennia na 1848, komen we dit denkschema vele ma
len tegen. We vinden het bij J.C .J. van der Schalk die in 1853 voor de af
schaffing van het coalitieverbod pleitte.10 S. Vissering, een der meest ge
lezen economen van die tijd, verwijst ook al naar de ‘bezadigder’ vakver
enigingen in Engeland.11
Ook in de jaren zeventig en tachtig is dit soort geluiden niet zeldzaam. In 
1874 noemt de vooruitstrevende liberaal De Roo van Alderwerelt de Fran
se bourgeoisie zeer weinig ontwikkeld in vergelijking met de Nederland
se.12 Op het bekende kerstcongres van het a n w v  in 1878 komt voorzitter 
B.H. Heldt te spreken over de verschillen tussen de door hem voorgestane 
links-liberale koers en het programma van de sociaal-democraten. Als van
zelfsprekend contrasteert hij ‘practische Engelsche werklieden’ met 
‘Fransche heethoofden’ .13 In een doorwrochte beschouwing over het so
cialisme schrijft H. Goeman Borgesius in hetzelfde jaar over ‘Engeland..., 
een land waar het volk te practisch is om in communistische bespiegelin
gen behagen te scheppen’ . Hij besluit zijn essay met de vaststelling dat die 
naties die door onophoudelijke revoluties de zin voor ‘trapsgewijze ont
wikkeling’ geheel verloren hebben, het diepst te beklagen zijn.14 De lezer 
kan gemakkelijk raden welke natie hier allereerst bedoeld wordt. In een 
korte levensschets van de Britse radicale liberaal John Bright die Abram 
Muller in 1889 het licht deed zien, wordt alweer het ‘zooveel gelukkiger 
Engeland’ afgezet tegen het omwentelingszieke Frankrijk.15
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De Franse en de Bataafse Revolutie toch gewaardeerd 
Er waren ook andere geluiden. Vele liberalen, vooral de meer vooruit- 
strevenden onder hen, hadden oog voor de positieve resultaten die de 
Franse Revolutie, met name voor Nederland zelf, gebracht had. Sommi
gen vergeleken de strijd tussen liberalen en conservatieven in hun eigen 
tijd met de strijd tussen democraten en aristocraten in de nadagen van de 
Republiek. Menigeen bleek zich scherp bewust van de innerlijke ver
deeldheid van de Patriotse beweging van de 18de eeuw, en bijna altijd 
gaat de sympathie dan uit naar de democratische Patriotten.16 In meer o f 
minder bedekte termen polemiseren sommige liberale auteurs tegen een 
eenzijdig negatief beeld van de ‘Franse T ijd ’ . In de voorrede bij zijn 
proefschrift over Gogel schrijft Sillem:
‘ ...men stelt ons de revolutie geheel en al voor als het werk der Fran- 
schen, waarbij alle Nederlanders zich volkomen lijdelijk gedroegen, be
halve die enkele patriotten o f verraders (bij velen zijn die woorden syno
niem), die het vaderland aan den vijand verkochten.’
Maar, vervolgt Sillem, is dat geschiedbeeld toereikend? Zeker is ons 
land vernederd door de vreemde overheersing, echter: ‘heeft niet ons 
land te midden van die vernedering voor het eerst kennis en ondervin
ding opgedaan van self-government en van constitutionele instellin
gen?’ 17 Soortgelijke opmerkingen waren al in 1856 door P .A.S. van Lim 
burg Brouwer gemaakt in een uitvoerige bespreking van De Tocquevil- 
les L ’Ancien Régime et la Révolution: ‘Ook wij hebben toch ons “ ancien 
régime” gehad,’ merkt Van Limburg daar op, en net zoals de Franse Re
volutie was de onze natuurlijk, noodzakelijk en onvermijdelijk.18 
Nog scherper wordt het door Fruin gesteld in zijn bekende opstel over 
‘De Drie Tijdvakken der Nederlandsche Geschiedenis’ . In politieke zin 
was de revolutie in Nederland ingrijpender dan in Frankrijk:
‘Voor niet éênen staat misschien is de groote omwenteling zoo radicaal 
geweest als voor dien der Vereenigde Nederlanden. Ik spreek niet van de 
sociale, maar van de politieke strekking dier Omwenteling. In het maat
schappelijke moge de revolutie in Frankrijk nog dieper hebben doorge
tast; in het politieke heeft zij Frankrijk, vergeleken met Nederland, 
slechts oppervlakkig aangedaan. Tocqueville heeft bewezen, dat de 
staatsinrichting, zoo als die na de omwenteling voltrokken is, reeds on
der de oude régime was aangevangen. Bij ons daarentegen is al het be
staande tot in zijn grondslagen vernietigd en door een geheel nieuw ge
bouw vervangen.’19
Hoewel Fruin zich over de Revolutie zelf niet waarderend uitlaat, ver

29



oordeelt hij deze zeker niet: de bouwvalligheid van de Republiek is het 
voorwerp van zijn bijtende kritiek; de schok van de Revolutie van 1795 
wierp slechts omver wat toch al op instorten stond.
V ijf jaar na de publikatie van Fruins opstel is het de Groningse liberaal 
B .H .D . Tellegen die in een rede over ‘Duitschland en Nederland’ de 
Franse Revolutie ter sprake brengt. Tellegen vreest een te grote in
vloed van Duitsland in Europa en wijst in dat verband nog eens op de 
betekenis van Frankrijk voor de voortgang der Europese beschaving. 
Hij roemt Voltaire en Montesquieu, en benadrukt ‘hoe de Fransche re
volutie voor de oude wereld de aanvang is geweest eener nieuwe orde 
van zaken, hoe met al het leed, dat het Fransche volk in de laatste 100 
jaar over Europa heeft gebracht, gepaard is gegaan de invoering van 
veel, zeer veel, wat in ’t bijzonder ons Nederlanders dierbaar is, en dat 
wij helaas!, niet door eigen kracht ons hebben kunnen verwerven’ .20 In
teressant is dat Tellegen naar aanleiding van deze toespraak een brief 
van Thorbecke ontvangt waarin deze laatste zijn waardering uitspreekt 
voor Tellegens positieve opmerkingen over de Franse bijdrage aan de 
Europese beschaving.21
In 1884 komt Tellegen hier nog eens op terug in zijn boek De Wederge
boorte van Nederland. In het voorwoord deelt hij mede dat hij het boek 
heeft geschreven om de verkeerde opvattingen over Nederlands politie
ke geschiedenis te bestrijden. Immers:
‘Men begint weder het verband te miskennen, dat er bestaat tusschen 
1813 en volgende jaren en de revolutie van 1795 met hetgeen er op ge
volgd is. Men is er weder op uit, de beteekenis dier revolutie in de scha
duw te stellen, men sluit de oogen daarvoor, dat met haar de staatseen- 
heid niet alleen maar ook het streven naar staatshervorming hare intrede 
hebben gedaan in ons vaderland. Daarom vooral scheen het mij plicht
matig tot deze uitgaaf te besluiten.’22
Tengevolge van de Franse Revolutie werd ten onzent een einde gemaakt 
aan ‘het veelhoofdig monster der oude republiek’, stelt Tellegen met 
kennelijke instemming vast.
Ook de radicaal Samuel van Houten oordeelt in hoofdzaak positief over 
de Franse Revolutie. In Liberale Politiek op Historischen Grondslag (1871) 
ontwikkelt hij een brede kijk op de moderne geschiedenis. Aanvankelijk 
was het ‘protestantsch beginsel’ de drijvende kracht van de Europese re
voluties. Hieruit toch ontsproten onze Opstand en de val der Stuarts in 
Engeland. Maar later werd ditzelfde protestantisme een rem op de voor
uitgang:
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‘Vrijheid van geweten en zelfbeheer, regering naar eigen inzigten en be
hoeften, zijn de beide groote beginselen van den opstand tegen Spanje. 
Zij hebben geene volledige verwezenlijking gevonden. De oligarchie, de 
uitsluiting der dissenters van het staatkundig gebied, en de vaststelling 
eener geloofsleer, met uitdrijving der ketters uit de kerk, passen niet in 
het kader van de beginselen dier revolutie. Het onverdraagzaam calvi
nisme heeft den voortgang van de werking dier beginselen weten te stui
ten, en eene partieele verwezenlijking geconsolideerd. Eerst door de im- 
pulsie der Fransche revolutie zijn de banden weder losgemaakt, en is op 
nieuw een stap vooruit gedaan.’23
Ook de Franse Revolutie maakte echter de fout een nieuwe ‘godsdienst 
der rede’ te willen opleggen, en de centraliserende Jacobijnen ‘verwoest
ten in naam van vrijheid en republiek de zelfstandigheid der deelen’ . 
Onder de toen bewerkte overmatige centralisatie lijdt Frankrijk nog 
steeds. Intussen is Van Houten geen voorstander van revolutie als zoda
nig. Zijn liberalisme op ‘historische grondslag’ behelst juist een pleidooi 
voor tijdige hervormingen. Toch kan revolutie, ja zelfs geweld, als uiter- 

, ste middel gerechtvaardigd zijn. Het kan immers zijn ‘dat de tijd voor 
nieuwe toestanden gekomen is, en dat de dragers van bestaande regten 
tegenover allen aandrang een “ non possumus” stellen’ .24 Maar zelfs dan 
moet men alles doen om een gewelddadige confrontatie te vermijden. De 
verstandige politicus vreest niets zozeer ‘als die convulsieve bewegingen 
van revolutie en contrarevolutie, waardoor aan den voorspoed van een 
land zoo onberekenbare schade wordt toegebracht’ .25 
Zes jaar later publiceert Van Houten een uitvoerig opstel over ‘De Echt- 
scheidings-Wetgeving der Fransche Revolutie’ . Van het standpunt der 
mensheidsgeschiedenis als geheel is geen periode zo belangrijk als die 
der grote revolutie, schrijft hij in de inleiding; de omwenteling was een 
groots moment:
‘De fransche maatschappij schudt voor een korten tijd alle conventio- 
neele regelen, alle historische overleveringen af... Voor een korten tijd is 
het recht, dat met den mensch wordt geboren, meester over het recht, 
dat als eeuwige ziekte in wetsartikelen van geslacht tot geslacht over
erft.’26
De grote historische tegenstelling is volgens Van Houten de strijd tussen 
vrijheid en dwang; het centrum van alle dwingelandij is de rooms-katho- 
lieke kerk waarin de geest van het ‘ancien régime’ nog voortleeft. Voor 
zover het Nederlandse protestantisme van Dordtse oorsprong dit soort 
dwang, bij voorbeeld op het gebied van de huwelijkswetgeving, even- 3
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eens wenst te handhaven, is het ‘een kryptokatholicisme’ .27 In Frankrijk 
zegevierde de katholieke partij ten tijde van de Restauratie althans op 
één terrein: de echtscheiding die in 1792 door de ‘Assemblêe Constituan
te’ was ingevoerd, werd afgeschaft. Dit brengt Van Houten tot een 
beoordeling van de resultaten der Revolutie:
‘Overziet men de loop der gebeurtenissen sedert de revolutie, dan is het 
duidelijk, dat van de doeleinden, welke men zich in het revolutionair 
tijdvak stelde, de materieele vrijmaking van het juk van adel en geestelijk
heid is gelukt, maar de zedelijke en geestelijke vrijmaking is mislukt.’28 
De kwestie van de echtscheiding staat thans wederom op de agenda van 
de Franse politiek, besluit Van Houten, en eens zal de macht van de kle- 
rikalen gebroken worden.
Geestverwanten van Van Houten zijn soms minder uitgesproken, maar 
de Revolutie is ook volgens hen een grote stap vooruit geweest, ook al 
hebben de Jacobijnen met hun drieste gewelddadigheid veel bedorven.29 
Pekelharing publiceert in 1883 een doorwrocht opstel over de geschiede
nis van de Derde Stand, de sociale klasse die de Revolutie maakte. Het 
klinkt als een lofzang op de burgerij:
‘Vaderlandsliefde en toewijding, kennis en bekwaamheid, volharding en 
beleid, zij openbaarden zich in ruime mate onder deze vertegenwoordi
gers des volks, wien de eer toekomt van... met medewerking van enkele 
uitmuntende leden der beide andere standen het “ ancien régime” voor
goed te hebben vernietigd.’30
Pekelharing verwoordt hier de in de 19de eeuw gangbare visie dat de Re
volutie het werk van de burgerlijke klassen was. Hij wijst er vervolgens 
uitdrukkelijk op dat de ‘zegeningen’ van de arbeid van de Derde Stand 
niet tot Frankrijk beperkt bleven: ‘Geheel het beschaafde Europa heeft 
daarvan vruchten geplukt, ons vaderland voorzeker niet in de laatste 
plaats o f in de geringste mate.’31 Voorstander van revoluties is Pekelha
ring overigens niet. Hij besluit zijn relaas met een les uit de geschiede
nis: de laatste door hem vermelde gebeurtenis is de val van het ministe- 
rie-Turgot. De slotzin luidt dan: ‘Voor hervorming was de tijd vruchte
loos verstreken; voor de omwenteling daarentegen de volheid der tijden 
gerijpt.’32
Een wat radicaler toon slaat de vrijdenker Feringa aan. In zijn in 1871 
verschenen bundel Democratie en Wetenschap neemt hij de vaderlandse 
voorliefde voor geleidelijkheid en gematigdheid op de hak: ‘Een edele 
wedijver bezielt onze liberalen zoowel als onze conservatieven, wie hun
ner op de meest bezadigde wijze de bezadigdheid vertegenwoordigt.’33

32



De uitdrukking ‘gematigd liberaal’ hoort volgens Feringa in dezelfde ru
briek thuis als ‘gematigd eerlijk’ . Hij moet ook niets hebben van het ge
lamenteer over Franse hartstochten:
‘De onvruchtbaarheid der revolutiën te willen afleiden uit “ fransche 
lichtzinnigheid” en niet uit gebrek aan kennis, is even dwaas als de 
pruissische democraten te prijzen om hunne bezadigdheid. Dat de fran
sche democraten veel schreeuwen en zich gedragen als kwajongens, of 
erger, is waar; doch de reden van het goed gemotiveerde, maar daarom 
nog niet prijzenswaardige zwijgen der pruissische democraten is deze 
dat zij... nog niet ter wereld zijn gekomen en de fransche “ kwajongens” 
zijn althans deze ongeboren vruchten vóór.’34
Met Feringa staan we op de uiterste grens van het vooruitstrevende libe
ralisme. Nog een stap verder, en de vraag is niet langer o f de Franse Re
volutie niet te ver ging, maar o f zij wel ver genoeg ging. We zullen nog 
zien dat deze laatste opvatting in 1889 door enkele radicale liberalen en -  
het zal niemand verbazen -  door de socialisten verdedigd wordt.
Tot dusverre hebben we voornamelijk liberalen aan het woord gelaten.35 
Hun opvattingen blijken, bij alle verschillen, enkele treffende overeen
komsten te vertonen. Allen zien zichzelf als ‘erfgenamen’ der Franse Re
volutie; allen zien de Revolutie als het onvermijdelijk gevolg van het fa
len der hervormingspolitiek; allen beschouwen zij de Revolutie als het 
werk van de ‘derde stand’, de burgerij; maar de Revolutie werd ook ge
maakt door en uit naam van ‘de natie’ o f ‘het volk’, en over de vraag wie 
er precies tot volwaardige burgers van de natie zouden kunnen behoren, 
waren de liberalen het onderling niet eens. En daarmee evenmin over de 
vraag in hoeverre de Revolutie onvoltooid was.
De vooruitstrevende liberale auteurs polemiseren bij tijd en wijle tegen 
de geringschatting van de betekenis van het revolutionaire tijdvak voor 
Nederland zelf. Hun oordeel over de politieke instellingen van de Repu
bliek is bijna altijd negatief: ‘oligarchisch’ en ‘particularistisch’ zijn hier 
de trefwoorden. Zij zijn de Franse bijdrage aan de sloop van dit bouwsel 
niet vergeten, ondanks hun eensgezinde bewondering voor de 19de- 
eeuwse Britse staatsmanskunst. Evenmin zijn zij het jaar 1848 vergeten.36

Polemieken en commentaren bij een Centenaire
Om meer dan één reden waren in het jaar 1889 de ogen op Frankrijk ge
richt. Naast de Centenaire van de Grande Révolution was daar de ope- 
ning van de Parijse Wereldtentoonstelling; vooral de bouw van dat nieu
werwetse ijzeren gevaarte, de Eiffeltoren, trok de aandacht.
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Maar er was ook beweging op politiek terrein. De agitatie van de aan
hangers van generaal Boulanger leek er op te wijzen dat Frankrijk weer 
een nieuwe cyclus van politieke onrust en chronische instabiliteit tege
moet ging. De bespiegelingen over het Franse volkskarakter en de Parij- 
se decadentie waren dan ook niet van de lucht. Een recensent in De Gids 
meende bij voorbeeld het volgende te berde te moeten brengen:
‘Het is niet altijd zonder gevaar, Fransche romans Hollandsche lezers 
aan te bevelen. De eischen van kieschheid, zedelijkheid en zedigheid, 
welke ons publiek aan den roman stelt, zijn in den regel zóo streng, dat 
er maar weinige Fransche romans van artistieke waarde gevonden wor
den, welke daaraan voldoen kunnen.’37
Weliswaar, vervolgde de bespreker, kwam er deze keer geen echtbreuk 
in het verhaal voor, maar gewaagd en scabreus was het U'el. Ook de Fran
se politiek lijdt aan ijdelheid en gebrek aan ernst. Naar aanleiding van de 
oprichting van een standbeeld van Rousseau te Parijs geeft het Algemeen 
Handelsblad een typering van de Franse politieke stijl:
‘ ...Wordt gevraagd een toneelheld, die zoeven het sociale vraagstuk op
lost met eenige voortreffelijk gestyleerde phrasen, welke als klokken 
klinken; een overwinnend generaal, die, eer het scherm valt, omschit- 
terd met Bengaalsche vlammen, en terwijl de Marseillaise speelt, voor 
het voetlicht een militair saluut brengt.’38
Ook het weer zit de Fransen niet mee: de n r c  meldt dat er op de ‘qua- 
torze juillet’ zware regenbuien vielen terwijl het daarvoor weken achter
een zonnig geweest was.39
De Parijse correspondent van de n r c  ziet in het optreden van Boulan
ger een slecht voorteken. De Fransen hebben in de honderd jaren sedert 
de val van de Bastille ‘alle mogelijke en onmogelijke regeringsvormen af
gehold’, en die holpartij zal nog wel even doorgaan. De Fransen willen 
altijd ‘ iets anders’ , dat is de ziekte van hun staatkunde:
‘Daarvoor heeft men honderd jaar lang de eene regering na de andere 
omvergeworpen, tientallen van grondwetten versleten, en duizenden 
menschen doodgeschoten die hetzij voor, hetzij achter eene barricade 
stonden...’40
Zowel de correspondent van het Handelsblad als die van de n r c  melden 
van tijd tot tijd met genoegdoening dat het Parijse publiek grote belang
stelling toont voor het model van een Javaanse kampong op de Wereld
tentoonstelling. Intussen heeft zich bij de opening van de tentoonstel
ling een politiek incident voorgedaan. De meeste leden van het corps di- 
plomatique zijn demonstratief weggebleven omdat deze opening in het
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teken van het eeuwfeest van de Revolutie stond. De correspondent van 
de n r c  vindt dat maar kinderachtig. De Revolutie heeft nu eenmaal 
plaats gehad en bovendien viert de massa van de Franse bevolking geen 
feest ‘om de uitspattingen der Fransche omwenteling te verheerlijken, 
maar om zich te verheugen in de aanschouwing van al het goede en 
grootsche dat de negentiende eeuw heeft voortgebracht’ .41 
De vraag waar het in de serieuze commentaren om draait is natuurlijk 
precies deze: wat is het verband tussen de Revolutie van 1789 en al het 
‘goede en grootsche’ dat de 19de eeuw heeft voortgebracht? De beide 
grote liberale bladen verschillen hier van mening. Het oordeel van de 
n r c  valt duidelijk positiever uit dan dat van het Handelsblad. Het Rot
terdamse blad wijst op de Europese betekenis van de Franse omwente
ling. Met name vraagt de redactie zich a f o f Nederland, ‘zoo het niet in 
1794 overstroomd waren door de wateren der omwenteling, die over de 
grenzen instormden’, wel op eigen kracht de ‘ jammerlijke’ politieke toe
stand van de Republiek, met haar ‘gesloten regentencolleges’ had kun
nen overwinnen. De medaille heeft ook een keerzijde; de schrijver ont
veinst zich dat niet, maar:
‘Op dezen dag gedenken wij ook de onheilen en de gruwelen, die de om
wenteling heeft gesticht; met afschuw, zeker, maar niet zonder te beden
ken dat de botsing tusschen de voorstanders der oude en der nieuwe be
langen, dat de werking der menschelijke hartstochten en der menschelij- 
ke zwakheden, dat de driften der eerzuchtigen en de volgzaamheid der 
zwakken, steeds en overal in de wereld, wanneer belangrijke hervormin
gen geboren worden, rampen veroorzaken, als over het tijdperk der re
volutie hunne bloedrode schaduwen geworpen hebben. De rampen zijn 
geleden, de hervormingen zijn gebleven.’42
De slotsom luidt dat de Franse Revolutie met een ‘gulden merk’ in de 
jaarboeken der geschiedenis verdient te worden opgetekend.
Het Handelsblad is heel wat minder te spreken over de Revolutie. Het 
commentaar van het blad is één lange tirade tégen revoluties in het alge
meen en de Franse in het bijzonder. Niet geheel onkundig van onze va
derlandse historie vraagt het blad zich allereerst af:
‘Is de opstand van de Nederlanden tegen den koning van Spanje wel een 
juist voorbeeld van een revolutie? Was het niet meer de afwerping van 
een buitenlandsch juk?’ En, vervolgt het stuk, ‘gelooft ge dat de revolu
tie der Britse koloniën in Amerika niet duur betaald is en nog duur be
taald moet worden? ...Was op grond van Amerika’s eigen voorbeeld de 
rebellie der Zuidelijke Staten niet geoorloofd?’
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Revolutie als grondslag voor een nieuwe staat is altijd een onheil, maar 
de Franse Revolutie spant de kroon in verderfelijkheid:
‘Is er ooit een verachtelijker handvol leiders opgetreden om een volk van 
onderdrukking te redden, dan de mannen van het schrikbewind? Zette 
na Nero’s tijd ooit een afschuwelijker wezen dan Robespierre den voet 
op den nek van een volk?... Toont de Fransche revolutie, toont de ge
schiedenis der Jacobijnen niet een bijna volkomen afwezigheid van groo- 
te mannen, als men haar b.v. vergelijkt met de Engelsche revolutie van 
Hampton [sic!], Cromwell en Milton?
Hoe kunnen Franschen een revolutie eeren, die hun volk van de slecht
ste zijde leerde kennen, daar zinnelijkheid en wreedheid hand aan hand 
gingen.’43
De constructieve hervormingsbeweging, door het Handelsblad als libe
raal getypeerd, was in de 18de eeuw reeds begonnen en werd slechts ver
traagd door de Revolutie en de reactie die erop volgde. Bovendien is re
volutie nog steeds een gevaar: de ‘moordzuchtige opstand der Commu
ne’ en de ‘nijdige woede van het proletariaat’ zijn daar om het te bewij
zen. De politieke strekking van het commentaar laat niet aan duidelijk
heid te wensen over. De redactie hoopt dat de diepe overtuiging zich zal 
vestigen ‘dat ieder hartelijk mede moet werken met de liberalen, die 
door geleidelijke overgangen en kernachtige hervormingen den Staat tel
kens weer verjongen willen, uit innige overtuiging dat revolutie altijd 
verkeerd werkt en dus vermeden moet worden’ .
De Parijse correspondent van het Handelsblad dacht er iets genuanceer
der over. In Frankrijk zelf had de Revolutie meer kwaad dan goed ge
daan, ‘maar als artikel van uitvoer heeft de Fransche revolutie bijna 
overal gezegende gevolgen gehad’ . Voor menig land was ze een ‘verjon
gingskuur’, met name voor Nederland:
‘Wij hebben werkelijk geen klagen over de Fransche Revolutie, die hier 
geen guillotine oprichtte, maar hen die sluimerden wakker riep.’44 
Prof. van Hamel, voorzitter van ’t Nut, vergelijkt de Franse Revolutie 
met een vreselijk onweer waardoor in bijna geheel Europa de atmosfeer 
is gezuiverd. Van Hamel waarschuwt tegen diegenen die in de nabije 
toekomst een ‘sociale revolutie’ aankondigen. In dit teken staat zijn op
roep aan de vergadering om het hervormingswerk vooral met kracht ter 
hand te nemen.45
De Amsterdammer, Dagblad voor Nederland, is het tehuis van de radica
len. Frank van der Goes schrijft erin, en het blad keert zich heftig tegen 
het ‘verwaterde’ liberalisme van Van Houten die zijn vroegere radicalis
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me ontrouw is geworden. Het is Van der Goes die in januari De Tijd van 
repliek dient. Dit katholieke orgaan had zich in felle bewoordingen te
gen de Revolutie gekeerd. Van der Goes doet niet voor de roomsen on
der: ‘De waarheid is dat de maanden van het Schrikbewind eene zachte 
idylle zijn naast de eeuwen van de Inquisitie.’ De Franse revolutionairen 
doodden toen hun land in gevaar was, de katholieke geestelijken moord
den ‘op hun gemak en met volle instemming van regering en parlement’ . 
Ja, roept Van der Goes uit,
‘Dit is de waarheid, en De Tijd zal wèl doen met in het land van Alva’s 
moordtooneelen te zwijgen over het bloed en de tranen van die onzalige 
maar gelukkig zeer kortstondige Parijsche gruwelen, die op hun slechtst 
maar een herhaling van den Bartholomeüsnacht waren.’46 
Het goddelijk recht der koningen waarop De Tijd zich beroept, heeft in 
het beschaafde Europa uitgediend, besluit Van der Goes zijn polemiek. 
De Amsterdammer komt in mei nog eens terug op de Franse Revolutie. 
Het blad wijst op de grote betekenis van de afschaffing van alle stands- 
voorrechten in de nacht van 4 augustus 1789. Hiermee werd de ‘meest 
roemrijke periode’ van de omwenteling afgesloten. De kritiek op de 
standsvoorrechten houdt tevens een les in voor het heden. De 19de eeuw 
voltooit het werk der Revolutie door evolutie. En thans is men gedwon
gen ‘te erkennen, dat de vierde stand even heilige en onvervreemdbare 
rechten bezit als de andere klassen der maatschappij’ .47 
Van der Goes publiceerde in De Nieuwe Gids nog een iets uitvoeriger be
schouwing over de betekenis van de Franse Revolutie. Hij opent in een 
haast lyrische stijl:
‘Het jaar 1789 bevat vreugde voor twintig andere jaren, nawerkende 
kracht voor eene eeuw lang en stichting voor altijd. Dit jaar is de invoe
ring van een nieuw Christendom, het begin van andere Kruistochten, de 
zegepraal van eene tweede Hervorming. Het is tegelijkertijd een epos en 
een lierdicht en een drama.’48
De conservatieven kunnen eigenlijk niet meer echt tégen de revolutie 
zijn, zij zijn slechts ‘achteraankomers en achterblijvers’ . De grote ver
dienste van de revolutionairen van 1789 is dat zij demonstreerden dat be
tere kennis, hoger inzicht, toegepast kon worden in concrete maatschap
pelijke hervormingen. Het ging om dit éne beginsel, ‘dat geen onder
scheid, anders dan door de menschen zelve gemaakt, bestaat tusschen 
mensen en mensen’ . De schrede van dit inzicht naar de toepassing ervan 
werd in 1789 gedaan.49 Van der Goes spreekt van de klassenhaat die in 
zijn tijd allerwegen waarneembaar is; in het verschiet ontwaart hij het
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perspectief dat deze haat zal ophouden te bestaan ‘wegens het uitwis- 
schen van het klassen-onderscheid’ . Zijn conclusie: ‘Niet de Revolutie is 
het, die wij vieren, het is de geneigdheid en de macht van de menschen 
om eene Revolutie te maken...’50
Ter linkerzijde van de radicalen bevinden zich de sociaal-democraten 
van F. Domela Nieuwenhuis. Hun geestdrift voor revoluties is groot, en 
de Franse Revolutie was tenslotte al voor M arx en Engels zelf hét proto
type van de politieke omwenteling. Vele ingezonden brieven in Recht 
voor Allen beginnen met de aanhef‘Burger Redacteur!’, wat op een voor
liefde voor het spraakgebruik van de mannen van 1789 wijst. Historische 
belangstelling hebben de socialisten ook. Deze uit zich soms in onver
wachte gedaanten, zoals de plaatsing van Disraeli’s ‘Sybil, or the Two 
Nations’ als feuilleton in Recht voor Allen.5'
Maar de historie blijkt niet altijd een ongevaarlijk tijdverdrijf te zijn. Op 
vrijdag 15 maart 1889 moet de socialist Fortuyn zich voor de rechtbank te 
Heerenveen verantwoorden wegens opruiing. Wat was het geval? Op 12 
december van het voorafgaande jaar had Fortuyn op een openbare ver
gadering te Drachten over de Franse Revolutie gesproken. De beschul
diging tegen hem was ter zake dat hij ‘verhalende, dat toen in één nacht 
door verzet des volks met één enkele pennestreek alle bestaande wetten 
werden vernietigd’, daarop heeft laten volgen de woorden: ‘Ook zoo 
moet gij, arbeiders, u thans tegen de bestaande wetten van den staat ver
zetten en dezelve vernietigen.’ Een zevental getuigen bevestigde dat 
Fortuyn dit inderdaad gezegd had. De advocaat van Fortuyn, mr. W.A. 
Paap uit Amsterdam, meende echter dat de geïncrimineerde woorden 
niet strafbaar waren: de op de 4de augustus 1789 door de Nationale Ver
gadering genomen besluiten waren immers langs volkomen wettige weg 
tot stand gekomen, en hielden bovendien geen opruiing tot een bepaald 
strafbaar feit in, zoals artikel 13 1 van het Wetboek van Strafrecht dat de
finieert. Fortuyn hield zelf een verdedigingsrede waarin hij naar voren 
bracht dat revolutie nog steeds actueel is, aangezien ‘wij, evenals 100 jaar 
geleden, leven in een klassenmaatschappij’ . Het Openbaar Ministerie 
eiste acht maanden gevangenisstraf.52 Er volgde echter ontslag van 
rechtsvervolging wegens nietigheid van de dagvaarding.53 
In de Franse Revolutie ziet Recht voor Allen een voorloper van de socia
listische omwentelingen die aanstaande zijn. Het blad wijst op de door
slaggevende rol van de volksmassa:
‘Zeker, we beweren niet, dat de Feuillants, de Girondijnen en Jakobij- 
nen in eenig opzicht als de voorboden van eene kommunistische toe
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komst beschouwd kunnen worden, maar wij beweren aan de hand der 
geschiedenis, dat zij die hen altijd voortdreef en handelen deed, dat de 
talrijke met pieken en bijlen gewapende menigte de ware kracht der om
wenteling was, wel niet van de zelfbewuste en wetenschappelijke ziens
wijze der hedendaagse socialisten, maar toch die van ’t instinkt en den 
wil. Sedert dat tijdstip deed het kommunisme en het solidariteitsgevoel 
bij alle volken een reuzenstap voorwaarts.’54
De Revolutie van 1789 heeft bovendien op een indirecte wijze tot de 
vooruitgang bijgedragen: door de afschaffing van de feodale hinderpalen 
verkreeg de handel ‘de vrijheid tot diefstal’ waardoor onmetelijke rijk
dommen werden voortgebracht; en deze laatste zijn weer een noodzake
lijke voorwaarde ‘voor de onteigening van het kapitaal en het kommu
nisme’ .
Twee weken later trekt het socialistische orgaan heftig van leer tegen het 
Algemeen Handelsblad. De steen des aanstoots is het redactionele com
mentaar waarin het liberale blad de Revolutie zo fel gehekeld had. Recht 
voor Allen citeert de retorische vragen van het Handelsblad en geeft in de 
rechterkolom zelf het juiste antwoord. Het Handelsblad had gevraagd of 
het niet onverstandig was een revolutie als de Franse te verheerlijken. 
Recht voor Allen riposteert:
‘Zeker, voor ’t volk gaf zij bijna niets, dit heeft behoefte aan een andere 
revolutie. Maar de bourgeoisie heeft haar opkomst en haar heerschappij 
daaraan te danken en dus als zij zich nu over de revolutie schaamt, dan 
weet zij niet wat zij doet, o f maakt zich schuldig aan de grofste ondank
baarheid.’55
Ja! ja!, roept het blad sarcastisch uit, nu men zelf de baas is geworden 
door de Revolutie, gaat men anderen tegen revolutie waarschuwen. 
Maar de socialisten zullen zich niet laten bedriegen. Het geschiedbeeld 
dat het Handelsblad schetst, is leugenachtig. Wij behoren niet tot de ver- 
afgoders van de Franse Revolutie, concludeert Recht voor Allen, maar: 
‘ ...wij zullen haar niet afvallen. Haar helden zijn reuzen in vergelijking 
met uw pygmeeën als Thiers, Gambetta, Ferry en dergelijken.’
De ‘kernachtige hervormingen’ die het Handelsblad als panacee tegen re
volutie aanbeveelt, £ijn in werkelijkheid nergens te bekennen. En dat 
brengt grote gevaren met zich mee. De werkelijke aanstichters van om
wentelingen moet men daarom niet onder de socialisten zoeken: ‘Neen, 
het zijn juist de liberalen, die door plichtsverzuim en verwaarlozing der 
volksbelangen, door ’t nalaten van hervormingen, de revolutie noodza
kelijk maken.’56 Dit is een steeds herhaalde stelling van Recht voor Allen.
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Revoluties ontstaan uit de hebzucht en het politieke onvermogen van de 
heersende klasse.

In augustus komt Recht voor Allen nog eens uitvoerig over de Franse Re
volutie te spreken. De beroemde nacht van 4 augustus 17893 waarin de 
adel en de geestelijkheid werden afgedankt, was het gevolg van de angst 
voor een volksopstand. Maar feitelijk werd de oude vorm van onder
drukking slechts vervangen door een nieuwe:
‘Dat het volk wete en onthouder In de plaats van adel en geestelijkheid is 
de geld-bourgeoisie getreden, die bourgeoisie in haar verschillende 
nuances van het huichelende radicalisme van de Amsterdammer tot het 
schooierige smousen-liberalisme van het Handelsblad. In de plaats van 
het feodalisme is getreden het kapitalisme. Dat kapitalisme is de moderne 
Bastille, die moet vallen voordat er een werkelijk nieuwe Pinksternacht 
kan aanbreken voor het arme arbeidende volk.’57
Deze historische les wordt nog vaak herhaald, meestal vergezeld van be
schouwingen over de degeneratie van de bourgeoisie en de lamlendige 
hypocrisie van de liberalen.

De liberalen worden echter niet alleen van links bestookt. Aan de andere 
zijde bevinden zich de confessionelen.58 De Anti-revolutionairen ontle
nen, zoals men weet, hun partijnaam aan de besliste verwerping van de 
beginselen van de Franse Revolutie. Groen van Prinsterer had in Onge
loof en Revolutie de kern van latere politieke theorie van de Kuyperianen 
reeds aangegeven. Niet de uiterlijke kanten van de Revolutie behelzen 
het kwaad, maar de innerlijke, ideële kern van de beweging. De Verlich
tingsfilosofie en alle politieke stromingen van de jaren na 1789 bewegen 
zich binnen één gemeenschappelijk veld: het geloof in de almacht van de 
mens. Met nadruk stelt Groen dat Robespierre geen uitzonderlijk slecht 
mens was: ‘Vergelijkenderwijs muntte hij door ingetogenheid uit. Zijne 
onbaatzuchtigheid was voorbeeldig. Hij werd te recht de onomkoopbare 
genoemd.’ En toch was hij de man van de terreur. Hoe is dit mogelijk, 
vraagt Groen, om zelf het antwoord te geven: ‘De oplossing ligt in het 
geloof aan de revolutionaire theorie.’59 Rousseau en zijn ‘ staatsrechtelij
ke afgod’, het soevereine volk; de droom dat men het paradijs op aarde 
kan vestigen en dat alles geoorloofd is om dit doel naderbij te brengen; 
ziedaar de oorzaken van geweld en terreur: jezuïtisme en jacobinisme 
zijn twee varianten van ‘dweperij’ die in de keuze der middelen geen 
goed en kwaad willen erkennen.60
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Het Anti-revolutionaire dagblad De Standaard maakt al met Kerstmis 
1888 een begin met de herdenking van de Grote Revolutie. T e Parijs, zo 
schrijft het blad, maakt ‘de nazaat der Jacobijnen’ zich op het eeuwfeest 
van zijn machtige Revolutie te vieren. Maar feitelijk is de kracht der be
ginselen van 1789 verzwakt. Immers, tóen lag de kerk van Christus neder 
in haar smaad: ‘Gestorven aan eere en roeping, had ze steun bij wereld- 
sche macht in plaats van bij haar Koning in den hemel gezocht.’ Maar 
juist door en dank zij de Franse Revolutie zijn de christenen in Europa 
wakker geschud:
‘Wonderbaar was de macht van den Réveil, die tegen de overmacht der 
Revolutie te velde toog. En al kon het absolute dualisme, waarmee Da 
Costa den “ geest der eeuw” aanviel, in zijn hyperoxisme geen stand hou
den, het “ Immanuel, God met ons” dat hij tegen de “ góden dezer eeuw” 
inzong, vond te machtiger weerklank.’61
Dit alles, ook het politieke optreden van de Evangeliebelijders, is het 
werk van Christus die uit de hemel tegen de mannen van de Revolutie 
gestreden heeft.
In januari 1889 gaat De Standaard uitvoeriger op de kwestie in. Onder de 
kop ‘Het jaar der ergernis’ brengt het blad drie stellingen naar voren: ten 
eerste is niet het geweld als zodanig een reden tot veroordeling van de 
Revolutie; ten tweede kwam de omwenteling van 1789 niet uit de lucht 
vallen, maar was zij het resultaat van verkeerde denkbeelden die letter
lijk zo oud als de zonde zijn; ten derde moet men revolutie en republiek 
niet door elkaar halen. Over het gebruik van geweld zegt De Standaard: 
‘ ...wie historie kent, weet, dat er bloed aan elke machtige beweging 
kleeft; dat de Christus zelf verklaard heeft, niet gekomen te zijn om vre
de op aarde te brengen, maar het zwaard; en dat met name de eerste ves
tiging van Israël in Kanaan, de opkomst van de Christelijke wereldkerk, 
en de machtige beweging van de Reformatie der 16de eeuw, eveneens 
gansche stroomen van menschenbloed vloeien deed.’62 
We mogen nooit vergeten, vervolgt het commentaar, dat het volk Gods 
lange tijd een republikeinse staatsvorm bezat; en vooral niet dat de roem 
van ons eigen vaderland op zijn hoogtepunt stond toen wij een republiek 
waren. En meer algemeen: ‘Wie vóór 1789 slechts zonneschijn kent en 
eerst met 1789 den nacht der donkerheid over Europa ziet trekken, mist 
het geoefend oog om historische toestanden te onderscheiden.’ Later in 
het jaar komt De Standaard hierop nog terug: ‘Wij antirevolutionairen 
zijn geen lofredenaars van het verleden’, heet het dan. De toestanden 
van vóór 1789 waren slecht en konden niet standhouden:
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‘Wat wij afkeuren is niet, dat 1789 aan velerlei misbruik een einde, ook 
niet dat het er met geweld een einde aan maakte, maar dat het geen beter 
beginsel voor het oude in de plaats stelde.
Tegenover “ de Revolutie” stellen wij niet het “ ancien régime” , maar het 
Evangelie.’63
Men kan de opstand en het geweld nog zo krachtig veroordelen, voegt 
het blad hieraan toe, maar ‘het is een feit, dat zonder die middelen op 
maatschappelijk gebied weinig ingrijpende verbeteringen tot stand zijn 
gekomen’ .
Op de eerste januari 1890 ziet De Standaard met voldoening op het voor
bije jaar terug. Het schoolwetcompromis is erdoor gekomen, de ‘Scher
pe Resolutie’ ontkracht, de valse beginselen van de Franse Revolutie 
zijn weer verder teruggedrongen.64 Een jaar later plaatste Kuyper de an
tirevolutionaire kritiek op de revolutieleer in het brede kader van de so
ciale kwestie. De Franse Revolutie verstoorde de organische samenhang 
der maatschappij en liet slechts het ‘zelfzuchtig en voor zijn zelfstandig
heid opkomend individu’ over. Door geldbezit als het hoogste goed voor 
te stellen, en bij de worsteling om dat geld allen tegen allen op te hitsen, 
móest de Revolutie wel de oorzaak worden van een diepgaande sociale 
nood. Het liberale ‘laissez faire, laissez passer’ is een directe consequen
tie van de beginselen van 1789.65

Een heel ander geluid horen we uit de kringen van de joodse kerkgenoot
schappen. Het Centraal B lad  voor Israëlieten in Nederland laat zich aan
merkelijk geestdriftiger over ‘1789’ uit dan sommige liberale organen. 
Onder de kop ‘Bastille en Ghetto’ brengt het blad een beschouwing over 
de betekenis van de Franse Revolutie. Het ghetto, zo stelt dit commen
taar, was minder een schandvlek voor de joden als wel voor hen die de 
gelijkwaardigheid van hun medemensen aldus miskenden. Maar het 
ghetto is gevallen, niet door geweld, maar ‘door den adem van dien vrij
en en humanen geest, die zich na de bestorming der Bastille over geheel 
Europa verbreidde’ . Zonder de Franse Revolutie zou er in menige Euro
pese staat waarschijnlijk nog steeds een ghetto bestaan, ‘niet slechts wat 
betreft het wonen, maar ook een politiek Ghetto, dat den Joden zou uit
sluiten van het deelnemen aan het openbare leven’ . De clerus en de adel, 
vervolgt het blad, overladen de Revolutie nog een eeuw naderhand met 
smaad; zij hebben slechts oog voor de bloedige uitspattingen, zij zijn 
blind voor de onschatbare diensten die zij de ‘verheven zaak der gerech
tigheid’ bewees.
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Anders dan Anti-revolutionairen en katholieken ziet het joodse orgaan 
geen tegenstelling tussen de beginselen van 1789 en de fundamenten van 
de religie, integendeel:
‘Het devies der Fransche revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap, is 
ook het program van eiken waren godsdienst. De ware godsdienst kan 
nimmer dulden, dat de menschen verdrukt en vernederd worden en de 
ware godsdienst beveelt de uitoefening der strengste rechtvaardigheid; 
de ware godsdienst maakt de harten ontvankelijk voor naastenliefde en 
broederschap. Daarom had het Jodendom van de vroegste tijden voor 
de, door de Fransche revolutie geheiligde zinspreuk, warme sympa
thie.’66
De vernieling van de Bastille, besluit het artikel, betekende voor het jo
dendom ‘het verdwijnen der middeleeuwen’ en van het ghetto, die 
‘Bastille van onmenschelijk fanatisme’ .
Op vrijdag 6 september spreekt de opperrabbijn voor Noord-Holland, 
J.H . Dünner, een rede uit bij de viering van het honderdjarig bestaan 
van de Synagoge Hilversum. Dünner staat uitvoerig stil bij het stich
tingsjaar van de Synagoge, 1789. Hij ziet ‘een verrassende overeen
komst’ tussen de toestand waarin de Europese maatschappij zich aan de 
vooravond van de Franse Revolutie bevond, en ‘het oogenblik waarop 
Mozes aan den oever der Jordaan den invloed der tegenstrijdige stromin
gen in zijn binnenste onderging’ . Dünner memoreert hoe honderd jaren 
tevoren de eerste pogingen gedaan werden de boeien te verbreken waar
in het mensdom zovele eeuwen geslagen was; hoe de ‘dierbare rechten 
van den mensch’ die zo lang door de bevoorrechte standen met voeten 
getreden waren, aan de verdrukten en verguisden waren teruggegeven. 
Nogmaals hanteert hij de oudtestamentische gelijkenis:
‘De groote Fransche omwenteling vormde de Jordaan, den stroom, dien 
de volken overschreden, om uit de middeleeuwsche woestijn naar het 
beloofde land van vrijheid en gelijkheid te komen.’67 
Deze historische overgang was voor Israël, vervolgt Dünner, een van de 
‘heerlijkste gebeurtenissen’ in zijn geschiedenis. Geen volk was onder 
het ‘ancien régime’ zozeer onderdrukt als juist het joodse. De voortgang 
van de Revolutie moest daarom ‘onze vaderen met moed, hoop en vreug
de vervullen’ .68 Naast al deze lofprijzingen aan het adres van de Franse 
Revolutie waarschuwt Dünner tegen een al te gewillig meedrijven op de 
stroom van alles wat modern is. De teneur van de beide commentaren in 
het Centraal B lad  is echter in hoofdzaak dezelfde: de Revolutie van 1789 
is niet alleen in zijn praktische resultaten -  de emancipatie van de jo
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den -  te waarderen, maar kan ook op ideëel niveau de goedkeuring weg
dragen van de joodse woordvoerders.

In de I9de-eeuwse vrouwenbeweging zou men sympathie voor de begin
selen van 1789 verwachten. De voorvechtsters van de emancipatie waren 
deels uitgesproken liberaal getint, en ook als ze dat niet waren, hadden 
de begrippen ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’ in hun kring een positieve klank. 
Intussen waren de resultaten van de Revolutie voor de vrouwen verre 
van bevredigend geweest; de ‘Code Napoléon’ legde de huwelijksslaver- 
nij wettelijk vast.
Het weekblad Evolutie dat in 1893 begon te verschijnen, bevond zich op 
de linkervleugel van het toenmalige feminisme. De beweging van Do- 
mela Nieuwenhuis c.s. acht de redactie van Evolutie laag gezonken, 
maar van de nieuwe groepering waarvan Troelstra en Van der Goes deel 
uitmaken, verwacht het blad wellicht meer goeds. Deze typisch radicaal- 
liberale opstelling leidt echter niet tot lofzangen op de Franse omwente
ling, integendeel. Al in het derde nummer van het nieuwe periodiek 
wordt opgemerkt dat de Revolutie van 1789 vele veranderingen ten goe
de teweeggebracht heeft, maar dat twee groepen van personen ‘in de sla
vernij’ gebleven zijn, ‘namelijk de proletariër en de vrouw’ .69 
Enige weken later komt er een hele polemiek op gang. Het begon on
schuldig: Nellie van Kol had iets vriendelijks over de monarchie gezegd 
en iets onvriendelijks over republieken. Een mannelijke medewerker 
van Evolutie die onder het pseudoniem Soranus schreef, kwam daarte
gen op door de republiek, en vooral de Franse, juist aan te prijzen. De 
redactie van het blad mengt zich nu in het debat en stelt dat juist de Eer
ste Franse Republiek de vrouwen schandelijk behandeld heeft.70 Sora
nus repliceert met enkele citaten uit een toespraak over de vrouw en de 
‘Code C ivil’ die een zekere Beurdeley in 1889 te Parijs gehouden had. De 
redactie plaatst een naschrift bij Soranus’ artikel en kondigt aan op de 
kwestie terug te zullen komen.71
De dames laten er geen gras over groeien: eind juli en begin augustus 
verschijnt een redactionele beschouwing over ‘De Revolutie en de 
Vrouw’ in drie afleveringen op de voorpagina van Evolutie. Het derde 
artikel bevat de principiële stellingname van de redactie. Allereerst 
wordt gememoreerd dat de Franse vrouwen een belangrijke rol hebben 
gespeeld in de eerste fase van de Revolutie:
‘Vrouwen en meisjes overrompelden mede de kasteden en verbrandden, 
verscheurden de oorkonden, waardoor de Seigneur zijn recht op hun be
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zit kon doen gelden. Arme dwazen, die aldus meenden ook haar vrijheid 
te koopen en geen oogenblik eraan dachten, dat voor haar slechts verwis
seling van meester plaats zou hebben.’
Het blad herinnert eraan dat vrouwen als Mme Roland, Théroigne de 
Méricourt en Olympe de Gouges door de Jacobijnen werden gemarteld 
o f geëxecuteerd. De Jacobijnen maakten sluw gebruik van de onwetend
heid van de ‘moord en bloed krijtende wijven’ uit het volk om ze vervol
gens af te danken toen ze niet meer nodig waren. In oktober 1793 decre
teerde de Nationale Vergadering dat alle vrouwenclubs o f verenigingen, 
onder welke benaming dan ook, verboden waren. Vervolgens werd een 
decreet uitgevaardigd waarin het vrouwen verboden werd zich in groe
pen van meer dan vier op straat te vertonen. Vanaf dat ogenblik, stelt 
Evolutie, ‘daalt de Franfaise dan ook stap voor stap op den politieken en 
civielen ladder’ . Het argument van de Conventie was: bandeloosheid. 
Maar hoe hypocriet was dit wel niet:
‘De Nationale Vergadering nam het monster, door haar leden gekneed 
welks handen dropen van bloed, welks wijd opengesperde muil slechts 
een dof gerochel den doorgang verleende, en zei, het de wereld vertoo- 
nende: Dat, dat is “ de vrouw” . Kunnen wij dat rechten geven?
Maar zult gij... vragen: Was de man dan zoo zuiver? Waren de Marats, 
de Fouquier-Tinvilles, de Billaud-Varennes... dan niet bandeloos? Zij 
waren mannen... en hadden de macht in handen.’72 
Het artikel sluit op karakteristieke wijze af: de Britse vrouwenbeweging 
wordt ten voorbeeld gesteld aan de Franse. Waarom doen de Engelse fe
ministen het beter? Omdat zij ‘evolutioneeren’ terwijl de Franse vrou
wen hebben ‘gerevolutioneerd’ . Voor lezeressen die de strekking van 
een en ander niet gevat mochten hebben, wordt in een noot tekst en uit
leg gegeven: ‘Revolutioneerën’ heet het daar, is ‘gewelddadige opstand 
maken. Evolutioneeren, op een vasten grondslag voorwaarts gaan.’ 
Hiermee voegt het feministische blad zich dus toch in een bepaald libe
raal vertoog, zij het zonder veel waardering voor de Franse Revolutie 
zelf. Een principiële veroordeling van de Revolutie, in de trant van De 
Standaard, vinden we in Evolutie echter niet. Het blad staat veeleer op 
het standpunt dat de Revolutie onvoltooid is, omdat zij de ongelijkheid 
der geslachten niet alleen niet bestreed, maar zelfs opnieuw inschreef in 
politiek en wetgeving. De gewelddadige opstand wordt door de schrijf
sters verworpen, maar op de vaste bodem van vrijheid, gelijkheid en zus
terschap staan zij zeker wel.
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De Revolutie ah oorsprongsmythe van de 19de eeuw 
Hoewel de I9de-eeuwse burgers het nauwgezet onderzoek van de feiten in 
de regel hooglijk waardeerden, speelt het in de polemieken naar aanlei
ding van de Franse Revolutie hoegenaamd geen rol. Wel worden er histo
rici geciteerd, maar altijd slechts ter illustratie van een stelling die reeds 
betrokken was. Maar dat is niet alles: wat misschien nog meer zegt, is de 
omstandigheid dat alle deelnemers aan de discussie ervan overtuigd zijn 
dat de geschiedenis van de Revolutie een aantoonbare en vooral eenduidi
ge betekenis heeft. Allen menen dat de geschiedenis een zin o f richting 
heeft, en dat deze kenbaar is. Zelfs de Anti-revolutionairen, hoezeer ook 
de ‘geest der eeuw’ verwerpend, voegen zich in dit typisch I9de-eeuwse 
discours waarin de geschiedenis bij uitstek de rol van leerschool der mens
heid speelt. Het is tekenend dat De Standaard het ‘absolute dualisme’ van 
I. da Costa met zoveel woorden afwijst; immers, zulk een volstrekt dualis
me maakt het onmogelijk de eigen visie nog in de geschiedenis te situeren. 
Maar Kuyper wenste de praktische werkzaamheid van zijn keurleger nu 
juist in de ‘volheid der tijden’ te doen plaatsvinden: vandaar zijn antirevo
lutionaire, maar bij uitstek historische kijk op de Grote Revolutie.73 
Een authentiek reactionaire visie op de Revolutie vindt men eigenlijk al
leen bij sommige katholieken. De joodse reacties laten daartegenover 
zien dat er geen noodzakelijke tegenstelling tussen een religieuze denk
wijze en de beginselen van 1789 bestaat. Het joodse geloof is, in sommige 
varianten ervan, duidelijk minder transcendentaal dan het christelijke; 
en het verhaal als fundamentele stijlfiguur van het Oude Testament ver
draagt zich gemakkelijker met de historische blik van de 19de eeuw. Dit 
is misschien van betekenis omdat de emancipatie van 1796 niet alles kan 
verklaren: de katholieken werden tenslotte ook geëmancipeerd, maar 
hun historische visie is een totaal afwijkende.
Een conservatieve verwerping van de Revolutie zou moeten trachten 
aan te tonen dat zij in wezen overbodig en schadelijk was. De commenta
tor van het Handelsblad beweert inderdaad dat de Revolutie het reeds in 
de 18de eeuw begonnen hervormingsstreven slechts verstoorde. Maar 
vaak komt men zo’n krasse ontkenning van de historische rol van de Re
volutie niet tegen. Positieve meningen over de laat-i8de-eeuwse Repu
bliek der Verenigde Nederlanden verneemt men nauwelijks. Wel wordt 
gewezen op de Gouden Eeuw, en op de vrijheid en de verdraagzaamheid 
in de hoogtijdagen van de Republiek; maar steevast wordt daaraan toe
gevoegd dat deze politieke deugden in de 18de eeuw door oligarchie, par
ticularisme en geestelijke luiheid overwoekerd werden.
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De uiteenlopende liberale, radicale, socialistische en feministische com
mentaren bewegen zich, bij alle onderlinge verschillen, binnen de ruim
te van hetzelfde historische discours. De structurerende elementen daar
in zijn: ten eerste de verhouding tussen beloften en resultaten (soms ‘tra
gisch’ genoemd); ten tweede de fatale dialectiek van revolutie en reactie, 
met hervorming als de afwezige derde term; ten derde, en onmiddellijk 
aansluitend bij het vorige element, de spanning tussen de ratio en de 
hartstochten (vaak historisch belichaamd in de polariteit van Engeland 
en Frankrijk); ten vierde, de tegenstelling tussen geleidelijke ontwikke
ling en plotselinge breuken, die wordt gevoed door een frequent gebruik 
van biologische, medische en weerkundige metaforen: er is veelvuldig 
sprake van het voortijdig omhakken van bomen, het bestaan van kwaad
aardige gezwellen in het maatschappelijk lichaam, o f van vreselijke on- 
weders die de lucht zuiveren.
De tragische onvermijdelijkheid van de Revolutie wordt in deze termen 
geïnterpreteerd en pas daardoor wordt het mogelijk een ‘zin’ in de ge
schiedenis te ontdekken. Dat de Revolutie convulsief en gewelddadig 
verliep, wordt soms wel ‘onvermijdelijk’ genoemd, maar het is in de re
gel ook te wijten aan ‘de anderen’, aan diegenen die niet o f nog niet rede
lijk zijn. Het ‘Ancien Régime’, de feodaliteit, de aristocratie, de katholie
ke kerk, maar evengoed: het kapitaal, de bourgeoisie o f de mannen; zelfs 
de valse beginselen die uiteindelijk in de zondeval wortelen, passen nog 
in dit schema.
De opinie dat de Revolutie een burgerlijke omwenteling was, het werk 
van de ‘Tiers Etat’, wordt door bijna iedereen onderschreven. Voor de 
liberalen van het midden is juist hierin de historische rechtvaardiging 
van de omwenteling van 1789 gelegen. De radicalen, de feministen en de 
socialisten menen echter, allen op hun eigen wijze, dat de Revolutie on
voltooid is. De socialisten gaan hierin het verste, daar waar zij het optre
den der volksmassa als het positieve element en als de drijvende kracht 
in de Franse omwenteling aanwijzen. Hun waardering is exact tegenge
steld aan die van de bezadigde liberalen. Maar ook de socialisten houden 
vol dat revoluties ontstaan wanneer een heersende klasse de eisen des 
tijds niet verstaat en verzuimt te hervormen zolang het nog kan. Als 
bourgeois wordt de Revolutie verworpen, als onvoltooid erkend.
Een verdekte o f openlijke strijd om het erfgoed van de Verlichting en de 
Grote Revolutie doortrekt het politieke en intellectuele leven van de 
19de eeuw. Het liberalisme, als dominante politieke en intellectuele be
weging van de tweede helft van de eeuw, bleef de erfgenaam van 1789,
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hoezeer de liberale heren ook afkerig waren van plotselinge omwentelin
gen.
Zeker, aan tegengeluiden ontbrak het niet. Da Costa’s Bezwaren tegen 
den Geest der Eeuw klonken lang na 1823 nog door. Maar de geest der 
eeuw, de triomftocht van Darwin, stoom en ijzer, wist de bezwaren 
vooralsnog te neutraliseren. Bij de dood van Da Costa plaatste De Gids 
een lang gedicht. De auteur zong, zoals te doen gebruikelijk in een In 
Memoriam, de lof van de overledene. Maar halverwege de lofzang geko
men, lezen we deze regels:

‘Die bittere beker ten bodem geledigd,
Die strijd met eene eeuw U  den reus zelfs te sterk.’74 

De lofdichter haalt postuum het gelijk van de 19de eeuw nog binnen. 
Eenmaal bijgezet in het pantheon der groten wordt Da Costa de angel 
uitgetrokken. De geschiedenis stond immers aan de kant van Verlichting 
en Vooruitgang. De Revolutie kon niet anders dan in deze context ge
zien worden: slechts dan werd het relaas van die bewogen jaren een 
hoofdstuk in een langer en betekenisvoller verhaal.
Het mag ons niet verbazen. Voor de late 19de eeuw was de Franse Revo
lutie nog zo nabij dat zij deze slechts kon bevatten in een oorsprongsmy- 
the van de eigen tijd. Hier meenden de tijdgenoten hun eigen problemen 
en conflicten in een tot de uiterste intensiteit opgevoerde vorm terug te 
zien.
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