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1Weghereiders der revolutie - Calvinisme en de strijd om de demo

cratische rechtsstaat' is een knap en rijk hoek. Toch zijn er ook re

denen voor kritiek. Het verleden wordt vertekend vanwege de 

ideologische opzet van het hoek. De recensent proeft een diep 

verschil niet allereerst in heginselen maar vooral in mentaliteit tus

sen het transcedente hesef van vorige geslachten en het horizonta

le zelfhewustzijn van onze al te actualiserende generatie. 

D 
e t1tel van hct hock dat 1k 

htcl hcsprcek bracht llliJ 

ccn haast vergcten tafe1 eel 

111 de hctlllllCnng lk was 

weer cc11 jongcn in de hoogstc klas van 

de Vcluwsc dorpsschool 

en de bovenmeestcr do

ceerde de bcgimclcn dcr 

politick, in vraag en ant

woord, alsof hct ccn cate

chismus was, en dat was 

hct natuurliJk ook. 

)ongem, war hctekcnt an

tt-rcvolutionairc Fn dan 

drcundcn we onzc lcs op. 

Tcgcn de tTvoluttc, mccs-

titel 'Wcghercidcrs der revolutic', c11 

\Veer komt de vraag in n1ij op: tcgcn 

wclkc rcvolutie zou dat zijn~ Of voor 

wclkc rcvolutic~ Want dat kan tcgcn

woordig ook met ccn hock dat nog wei 

uitgcgcvcn '"' n1ct ':>tcun 

van hct Ur A. Kuypcr

fonds. 1\laar weer dwaalt 

mijn kindnliJkc vcrheel

ding at, Wtl!H de on1-,lag 

van her bock wordt gc-

sind met de drcigcnde 

kop von ccn gron1n1cndc 

tijgcr en ik zic mcteen hct 

dicrcn-album wcc1 voor 

me waarn1cc de tirn1a 

tcr' Heel gocd. Tegen wei- Kanis '-' Cunning klanten 

kc t·cvolutic" En wij nog Prof Or J W Sc/ndtc wicrl vom haar kothc 

luider, tcgcn de Ft·ame Nord/Jolt Daar stone! ook zo n grim-

Revolutic~ Later was mi)ll ccrstc kriti- migc tiJgcr op, prachtig tot inmi)ll dro-

-.chc vcrhazing Wt1Jron1 \VC tcgcn icr-, 

warcn dat al ztchtcr de rug wa-;, n1aar 

daa1· was ook ce11 antwoord op 1 ovcral 

was altiid ecn zmtwoord op<, tcgen hct 

hcginscl van de Frame Rcvoluttc. 

Fn nu ligt cr ccn hock voor me met de 

men toe 

Tyt]n' Ty,]t-r' /"'mill<} lnitjht 

/11 tJ,r{orr'h o[ the uujl't. 

\\'h11t rl11111llrt,d h,nd or eye 

( ou/,i {rdllll' tJ,y{c<~r/ul 'Y"""rtry' 
Hct ttnago van de tijgcr i-, \Vel zccr Jill-

( [)\' ''J.] 



hivoknt, dat wi'>l Will rom BIJke mililr Jl 

tc gocd, t n ccn volgcndc ~trolc vtln dat 

prochtigc gcdicht vrocg htj z1ch zlt: 

\\'J,cll the 1t<1r\ tiJJCIP .loll' II tiJCJr sjJCd/1, 

;\/l.fU\1/cr'./ /JcdllCII 1111l/1 tfJL'Ir /cdrS, 

j),j }JC 11111/r /Jl\ II'Oik to 1CC 1 

I J1,/ he tPho Jlld.ie the L1111/J 11111kc thee' 

Nee, die ti1gcr i'> geen '>ier, ook op deze 

om<..,]ag ntct. t\ LIZlr \vel ccn tctvv'Jt onlhi

volcnt hceld cbt me bij het lczcn Villl 

hct hock voondu1Tnd weer voor de 

gce'>l kwilm_ Hct duidde hcgrcep ik, 

hct mcn,el1jkc kwilJcl ililn, ll1ililr cbn 

wei propilgilndi'>tisch hcpililld: de vuri

gc cillvinl'>li'>che <,chrljver hJn<,OI'> 

I lotmilll, ecn huoldpcrsuon uit het 

hock, '>\uurde de machtige 

allcn1aJI nog rZt.Jd..,clochtigcr van: wic 

hcreidt de weg voor wie~ de ITvolutie 

vom de rccht">tJJt' Dilt I'> histmi,ch 

gcztcn wei ccn krachtrgc ">telling. t\bor 

gclukkig 1'> hct JllcmJJI wei WJl genu

Jnceerdcr cbn rk hct 11u voor'>lcl Hct 

gaat in dit hock om de vraag wal hct 

colvini'>me hctekcnd heelt voor de unt

wikkeling van de dcnwcrJtlc_ ])at i'> ui

tcraard een zecr um<,trcdcn ondcrwerp_ 

Het traditionclc antwoord dat in om 

land 15 gegeven, hcelt altijd ecn nogal 

cumcrvatievc <,trekking gchild: cr is ill

lcen democratic mogclijk ills de burger<, 

hun illhankelijkheid Villl ecn hogerc 

macht, in ca<,u Cod, en cbn nict zomailr 

ecn Cod vJn de natuur 

Chilrlc' de Cui'>e, kardi-

naal van Lotharingcn, ccn 

f/llllre eiii'O)'r'e <Ill tic}te .ic /<1 

Fr1111cc en <,chold hem navc

llJnt uit krilnkzi1111ige tiJ

gcr, gdtigc ...,]ang, etc. In 

hct gchcel gccn Jmbivil

lcntic in cite hittcre gock 

dien<,t'>lrijd Nee wit tcgcn 

zwart, gocd tcgcn k\vaad, 

Cod tegcn de boze zelf_ 

Het wezenlijk mailr de Cod viln de 

llijbcl, hc,eltcn, ills ze we

ten dill de Wille 'JOeVe

rcinitelt nict hii mcn<,cn 

l1gt maar hi1 diezclfde 

C~od, wicns gcdachtcn, 

om met de protect k'lilJa 

tc '>prekcn, nict onzc gc

dachtcll zijn_ 

verschil tussen 

christelijke en 

revolutionaire 

politiek is de vraag 

naar de actualiteit 

of de gegrondheid 
Dilar ligt cen innige -,luier 

over dtc gcdachtcngang, 

c1gcn, dcnk ik, ililll aile 

ware rcligic. Wij tnogcn 

Cod, medcarbetdcr<, ZIJil 

maar clat gilill - denk ik 

recht up verzct, up revolu- in het verleden van 
tic ], zo met die tijger ho

vcnop de tc11cur va11 hct 

hock gcgcvcn: tcgcn tij-

het menselijk 

handelen. 
gcr.., moctcn n1cn-;cn in hct 

gcwccr komcn Will cr ook gcbcurt' De 

onderdrukkcr<, zijn ti}gcr'>, maar wic 

ziJn clan de lilmmetTn, WJM Wilkn11 

lllakc van '>preckt~ i)ilJI" l1gt lijkt me, 

ccn C'-,'-.CntiCic vraag 

Calvinisme en democratie 
,\\aar dan moct ik nu ccr'>l heginncn 

ecn uvcrzicht tc gcvcn van de inhoud 

Hct bock heclt, cbt had 1k mctecn 

moctcn zcggcn, ook ccn ondcrtitcl· 

'( _J]VIIll'>mc en de '>lri1d 0111 de clcmo

niltischc rccht">laat' Daar worclt hct 

(])\".::;\)I 

over de nli'-;-.;ic en nict over 

de milcht en wij moetcn bliJVCI1 be,d-

len dat wij ZIJll hcdoelingen nooit 

na;l(]loo<, met de onze 111 ovcrccmtcm

ming kunncn brcngen_ ,\\aar dat pa<,t 

nict zo gocd rn de gchccl andere gc

dachtcngang van de ontwikkcling van 

de Fumpe'>e men<, naJr '>teed, mccr 

zelf'>tilncligheld mondrghcid zoill'> dat 

tcgenwoordig heel I )c me1hen die 

vanill de Rcnili">Jnce, dill i'> Villlill de 

ontdckking van de men-; en zip1 \Vaar

digheid 1/'1cO dc/111 ;\ lirdllclold, /)c ho111r111' 

,/i,jnit<ltei, hun v1-i1hcid hegonncn op te 
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cisen, in de kcrk, in de staat, in de gc

rneenschap, hebben dan ook ccuwen

lang gcworstcld met hun traditic en 

argumcntcn gezocht om hun recht in 

ovcrcenstemrning te brcngen rnct Cods 

rccht, en dan ook, als cr zoiets bestond, 

en dat dachtcn ze graag, de algcmenc 

mcnseli)kc natuur met de eeuwige orde 

dcr schepping. Wat wcrden cr zo een 

vragcn opgcroepcn, dogn1atil)che, hlo

sofische en wat nict a!. 

Drie tijdperken, drie denkers 
De schrijver van dit bock, ongetwijkld 

hct juk van de doern der traditie uitda

gcnd, heschriJft de ontwikkcling van de 

strijd die vrome rnensen vncrden om 

hun vrijhcicl tc rcchtvaardigen. Nee, 

zegt hr1, ze waren helcmaal nict zo 

consuvatief, van Calvijn al al niet, die 

hclc anti-rcvnlutionairc traditic is een 

misvcrstand, Ja ccn vcrdraaiing van de 

revolutionairc kracht die in het ware 

calvinisme aanwezig was. Om dat tc 

stavcn dcelt hij zijn hock in in drie his

torische hootdstukken, drie tqdpcrken 

hevattcnd. Om le beginncn de zestien

dc eeuw, tnen de calvinistcn en dan in 

hct bi1zonder de Fransc hugenoten hun 

staatsthcorici'n ontwikkelden, vcrvol

gcns de zcvcnticndc eeuw met biJZOn

derc aandacht voor de Fngelse 

Puritcinse Rcvolutic en haar transatlan

tischc vertakking in Amcrika, en tcn

slotte de late achttiende ccuw met de 

explosics in Amerika en hankrijk 

!)ric denkcrs dominercn die dric delcn 

als kroongetuigen. Voor de hugenoten 

is dat franc;ois Hotman, die vooral in 

zijn hock 'Frollw-C{\1/ir~' ccn vurig pleit

hczorger was van hct herstel van de 

oorspronkelijkc vrijhcdcn van hct volk, 

WZlarin n1cn in die tijd zo gaarne gc

lootdc. Voor de Fngclse Revolutic is 

hct de grote lohn Locke zclf. en ja, die 

onhcvangcn denker bn in zckcre alge-

kidc zin natuurlijk wei een calvinist 

worden gcnoemd, maar de draad wordt 

dan toch al wei wat dunner. Daar zit 

voor rnij ook een van de kernproblc

men van dit bock. Het bcschrijtt hoc 

de democratic opblocit uit calvinisti

sche wortcls, maar als de boom opwast 

en hoc Ianger hoc dikkcr wordt. wordt 

hiJ ook steeds minder calvinistisch. Het 

mag dan zo wczen dat de famdie van 

Locke tot de streng-calvinistischc vlcu

gel binnen de lngclsc kerk hchoordc, 

zoals de schrijvcT gretig opmcrkt, de 

grote hlosool zcll heeft in de trant van 

z1jn ti)d alstand gcnomen van de ortho

doxJe van zijn jeugd en zijn leer is nict 

voor niets het tundamcnt van het lihc

ralisme gcworden. Voor het derek dec! 

gcldt dat problcem in nog sterkere ma

te: de dcrdc pcrsoon in deze wal vcr

wa terende Driccen hcid 1s de 

berocps-revolutionair die wei de 5lorm

vogel van de Arnerikaansc en Franse 

Revolutie mag worden gcnoemd, 

Thomas Paine. BiJ hem is er hclcmaal 

niets mecr over van het orthodoxe gc

loof, hij is ronduit een liberalc Deist 

A Is hi) a is Jonge n1an, aan de vooravond 

van de Amcrikaanse Revolutic, uit 

Engcland naar Amerika trckt. is dat wei 

ecn zeldzaam lraai voorbcelcl van 'i/,c 

ru;ht "''I" 111 t/1c n1h1 ;,f,rtc' In zi1n vurigc 

gcschritten rocpt hij zijn nicuwe land

genotcn op tot revolutie, en daarmec 

hccft hij gewcld1g succcs, maar dat is 

nict vanuit ecn calvinistisch standpuill, 

en men kan wei, zoals hier gedaan 

wordt, wiJzcn op christclijkc acccntcn 

in z1jn gecstcliJke groei. maar dat is wat 

vcr gczocht Wat hij prcdikt is het ge

lool in de individuclc vri1heid van de 

mens, door en door lihc,·aal I )c grotc 

vijand is de staat, de grotc last zip1 de 

bcJaqingcn, en als Paine opkomt voor 

de gcwone mcmcn dan doet hi) dat 

met het na·fevc gclool in de natuurliJkc 

C I J\' ' ''" 
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eisen, in de kerk , in de staat, in de ge

meenschap , hebben dan ook eeuwe n

lan g geworste ld met hun traditie en 

argumenten gezocht om hun recht in 

overee nstemm ing te brengen met Gods 

recht, en dan ook, als er zoiets bestond, 

e n dat dachten ze g raag, de algemene 

menselijke natuur met de eeuw ige orde 

der schepping. Wat werden er zo een 

vragen o pgeroepe n, dogmatische, filo

sofische en wat niet al. 

Drie tijdperken, drie denkers 
De schrijver van d it boek, ongetwijfe ld 

het juk van de doem der tradi ti e uitda

gend, beschrijft de ontw ikkeling van de 

strijd die vrome me nsen voerden om 

hun vrijhe id te rechtvaard igen. Nee, 

zegt hij , ze waren hel emaa l niet zo 

co nservat ief, van Ca lvij n af al niet; die 

he le anti-revol uti o naire traditie is een 

misverstand , ja ee n verd raa iing va n de 

revo lutionaire kracht di e in het ware 

ca lv ini sme aa nwezig was. Om dat te 

staven dee lt hij z ijn boek in in drie hi s

torisc he hoofdstukken , drie tijdperken 

bevattend. Om te beginnen de zestien

de eeuw, toen de ca lvin iste n en dan in 

het bijzonder de Franse hugenoten hun 

staatstheorieën ontwikkelden , vervol

gens de zeventie nde eeuw met bijzon

dere aa ndacht voor de Engelse 

Puriteinse Revolutie en haa r transatlan

tische vertakking in Amerika , en ten

slotte de late achtt iende eeuw met de 

explosies in Amerika en Frankrijk. 

Drie denkers domineren die drie de len 

als kroongetuigen. Voor de hugenoten 

is dat François Hotman , die voora l in 

z ijn boek 'Fra11co-Gallia ' een vuri g p leit

bezorger was va n het hers te l va n de 

oorspronkelijke vrijheden van het vo lk, 

waa rin men in die tijd zo gaarne ge

loofde. Voor de Engelse Revolutie is 

het de grote John Locke ze lf, en ja , d ie 

onbevangen denker kan in zekere afge-

le ide z in natuurlijk we l een ca lvini st 

worden ge noemd, maar de draad wordt 

dan toch al wel wat dunner. Daa r zit 

voor m ij ook een va n de kernproble

men va n dit boek. H et beschrijft hoe 

de democratie o pbloe it uit ca lv ini sti

sche worte ls, maar als de boo m opwast 

en hoe langer hoe dikker wo rdt, wordt 

hij ook steeds minder calvini stisch . H e t 

mag dan zo wezen dat de fami li e va n 

Locke tot de stre ng-ca lv inistische v leu

gel binnen de Engelse kerk behoorde, 

zoa ls de schrijver gretig opmerkt, de 

grote fil osoof ze lf heeft in de trant va n 

zij n tijd afstand ge nomen va n de ortho

doxie va n z ijn jeugd en z ijn leer is ni et 

voor niets het fu ndament va n het libe 

rali sme geworden. Voor het derde deel 

geldt dat prob leem in nog sterkere ma

te: de derde persoon in deze wat ver

waterende Drieëenheid is de 

beroeps-revolutionair die wel de storm

vogel va n de Amerikaanse en Franse 

Revolutie mag worde n genoemd , 

Th omas Paine. Bij hem is er he lemaal 

ni ets meer over van het orthodoxe ge

loof, hij is ronduit een liberale Deïst. 

Als hij als jonge man , aan de vooravond 

va n de Amerikaanse Revolutie , uit 

Engeland naar Amerika trekt, is dat we l 

een zeldzaam fraai voorbeeld va n 'the 

right ma11 i11 the right place' In zij n vuri ge 

geschriften roept hij zijn nieuwe land

genote n op tot revo lutie, en daarmee 

heeft hij geweldig succes, maar dat is 

niet vanu it een ca lv in istisch standpunt, 

en men kan wel, zoals hier gedaan 

wo rdt , wijzen op christe lijke accenten 

in zij n geestelijke groei , maar dat is wat 

ver gezoch t Wat hij pred ikt is het ge

loof in de individu ele vr ijhe id van de 

mens, door en door li beraal. De g rote 

vijand is de staat, de g rote last zij n de 

belastingen, en als Paine opkomt voor 

de gewone mensen dan doet hij dat 

met het naïeve ge loof in de natuurlijke 
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goedhe id va n de mens. Hij is zeer ve r

wa nt, zoa ls de schrijve r ook opmerkt, 

me t Ada m Smith , maar wat rest er dan 

nog va n de ca lv ini sti sche democrati

sche zuurdesem? 

Vertekening verleden 
Als ik dit boek lees heb ik geen moe ite 

met het pleidooi va n de auteur voor 

een christe lij ke waardering va n de men

senrec h ten, - met de bijbel kan all es be

weze n worden, ge lukkig maar -, maa r 

ik heb het gevoel dat ca lvinisme en de

mocratie hier te gemakke lijk in e lkaar 

worden gesc hove n. Wat ik hier wezen

lijk mis is begrip voor het orthodoxe 

besef van de afstand tussen God en 

mens, het he ili ge en het profane, het 

vert ica le e n het horizonta le , zoa ls dat 

in onze dagen heet. De eeuw ige vragen 

naar de rea liteit va n het bestuur Gods 

en de afhanke lijkheid va n de mens z ijn 

daarb ij in het ged ing en die wo rden 

hier niet o nder ogen gez ien. H emel en 

aarde worden soe pe l in e l-

zou z ijn vo lge ns de g rote Rousseau, 

tussen de we t di e God aan z ij n vo lk 

meegeeft e n het natuurrecht, ja dat de 

predesti natie ze lf voornamelijk als ee n 

ga rantie va n ac ti e moet worden be

schouwd, dan lijkt mij dat he le com 

plex va n voorste llinge n ee n 

humanisering va n de heilsgehe imen die 

geen recht doet aa n de uitzo nderlijk

heid en diepgang va n het c hri ste lijke 

denken. D e oorzaak van deze verteke

ning va n he t verl eden ligt, dunkt mij, in 

de ideologische o pzet van het boek. 

'Idewgeschichte' los van de werke lijkheid 

van de mense lijke geschi edenis le id t to t 

optimi st ische co nstruct ies. 

In de ve rschrikke lijke eeuw waari n w ij 

leven zou het in de eerste pla ts de op

dracht va n de hi storicus moeten z ij n 

oog te hebben voo r het mense lijke te

ko rt en de rea liteit va n het kwaad. 

'Liste11 to the lm11bs all a'CJying!' Maar terwij l 

ik dat opschrijf ben ik mij als hi storicus 

bewust dat het altijd a l zo 
kaars ve rlengde ge legd . 

Het hi storisc he proces der 

secu larisat ie wordt blij

moedig beschreven. Ik ben 

wel wat verbaasd dat ik als 

h isto ri cus zulke theo logi

sche argumenten te berde 

breng, maar het boek gaat 

nu ee nmaa luit va n radica

le theo logisc he premissen. 

Als ik lees dat er e igenlijk 

geen tegenste lling bestaat 

tussen de leid in g Gods en 

het beginsel der vo lkssoe-

Wat ik hier geweest is op aarde. En 

dat is wat ik bewonder in 

de mensbeschouw in g va n 

het ca lvin isme, dat z ij daar 

ook altijd a l oog voor ge

had heeft. Dat z ij begre 

pen heeft dat de 

geschi ede ni s een geheim 

va n ve rdriet meedraagt, 

dat het menselijk bestaan 

voortdurend bedreigd is 

en dat er daartegen geen 

ideë le construct ie he lp t e n 

zeker gee n revo luti ona ire 

utopie maar misschien , op vereiniteit , tussen het ver

bond dat God met z ijn 

wezenlijk mis is 

begrip voor het 

orthodoxe besef van 

de afstand tussen 

God en mens, het 

heilige en het 

profane, het 

verticale en het 

horizontale 

volk sluit, het 'cove11a11t' (dat va n de zes

ti ende-eeuwse Schotten tot Woodrow 

Wil son wel aan secu larisat ie o nderhe

vig is geweest ), en het co n tract dat de 

g rondslag van de staatsgemee nschap 

zijn best , een gevoel van 

trouw aa n de traditie , trouw aan e lka n

der als mensen , trouw aan een transcen

dent rustpunt. Een w ij ze ervaring dat 

ge leidel ij khe id of noem het organ ische 

groei een bete re waa rborg is voor het 
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stil en gerust Ieven dat het hcqc is wat 

christer1en op aarde gcgeven bn wor

den, en niet dan in de uiterste nood

zaak (in 156H, in 1'!-HII rcvolutie. f':n in 

elk gcval niet revolutic als kern van de 

waarhcid zoals de auteur in een inter

view in Trouw hewecrt. 

J:r is in de christen altijd een conserva

ticvc n1cn..; aan\vczig gcwcc;.,t, otndat 

hi) wist hoc onzekn. hoc onvcilig hC't 

memelijk hcstaan is llij is daarom al

tijd hang gcwcc~t voor 

,]clilssc11 111d Pcrquickl h111 · Die laatste zin 

lijkt wei een aardigc samenvatting van 

de these van dit hoek. 

De Franse en Amerikaanse 
Revolutie 
Natuurlijk komt hierhiJ de hele intn

pretatie van de Fransc Rcvolutie in hct 

gcding. Nadat haar hetckuli'> voor de 

vooruitgang van de hurgcrlijkc -;amcn

lcving in de ncgentiendc ccuw cnthou-

;.,iu-,t i;., uitgcn1ctcn. i-; cr in 

ideologische oplossinger1. 

zoals die in revoluties lm-
Calvinisme en 

onze tiJd, zo hitter ontred

derd door de vcrschrikkin-

barstten. ln daar i-; dan 

WC'cr zo'n in dit hock glad

gc-,trckcn tcgcn~tclling. 

hct zou er 11 ict zoveel toe 

docn of de mens zich in 

democratie worden gcn van de massalc tcrreur, 

een kritischer hcnadcring 

ontstaan, de lczcrs van 

Simon Schama wcten hct. 

En daarhq dringt zich dan 

te gemakkelijk in 

elkaar geschoven. 

zijn verzct tC'gen onrccht 

op een historisch vcrlcden bcrocpt of 

op ccn utopischc tockomst. Dat doet er 

integendccl heel vccl toe. I:r is ecn 

dicpgaand verschil tusscn crvaring en 

lantasic, tusscn organisch recht en ab

stractc usurpatic. tv!Jsschien is het cen 

kwcstic van wcrkelijkheidszin Laat ik 

hicr lakoh Burckhardt utcrcn, die in 

ecn brief aan zijr1 vriellC! Friedrich von 

Preen. gedatend 2 juli 1 H/1 illC't crisis

jaar van de Frans-Duitsc Oorlogr, in 

prolctischc woorder1 zijn dicpe zorg 

uitspreekt over de toekomst D<~s c]rossc 

l111hcd isl 1111 l'Olic}CII ),dnh111dnl 11111]czcllclt 

u'ordCII, /JI1U/J/siic/J/ic/J clurch Rou\\Cdll lllil sci

""' /_cine 1'011 .in Ciiic ,In llll'lhc/Jiic/JCII N11tur 

fllc/" 1111d (:chi !.Jete clcsti/licr/c11 h1C1dll\ ,lie 

Doktri11 Cl/IC\ c]oicll'llc/1 Zcit,dtn,, u'c/c/,cs 1j1111Z 

1111/rhlh"' ko111111fll llliisslc. rPCII/1 11uJ11 d111 eclclc 

1\ lrllschirllll 11111 I]CII'iilllnl licssc.' l:n eer1 paar 

rcgels vcrdcL '/)ic ci11Zi<! ,/cllkl'""' Hcli!llu/ 

Il'iirc ddssndlll/, clcr l'CITiicktc ( )fllilllilllllls f,ci 

C:rosz ulld K/ci11 tPic.ln dill .len Ccilii'IIC/1 I'CI"

I(J,IPiilr.lr /\ri[/J 1/IISIT fc/Zii}C\ C/n/\/c/l/t/111 

<jcnii<)l hiczu nicht. .ic~ cs 11ch scrt l'lllrclcri 

Jrlnc1r Pic/ zu s/c~rk 1111/ drcscrn ( )f,lillli'lll/11 cin-

als vanzcll, ook in hct vcr

hand van dit hock. de vraag naar de rT

Iatic tusscn de Amerikaansc en de 

Fransr: Revolutic op. Dal is een oudc 

discussie die de: gcesten vanal Edmund 

Burke vcrdceld hcch Burke: verdcdigde 

de Amerikancn i tot op zekcre hoogte! 

maar vcrzcttc zich al in 1790, toen het 

in Franhi1k pas cen Jaar nJ de llastilk 

allemaal nog tamr:lijk rcdeliik leek toe 

tc gaan tcgcn de rcvolutic in Parij<, 

Zijn 'Rc{lcll!OII\ on t/Jc Rn,o/111ion 111 Fr1111u' 

was waar!ijk ecn proktisch gcschril t al 

proheert de schrljvcr dat wat onder de 

tale! tc wcrkcn met de opvatting dar 

Burke toch niet veel andcrs deed dan 

Aristoteles napr·aten. De schok die het 

hoekjc van Burke in 171)0 tcwccg 

hracht hcwijst rntegr:ndccl wei dat hij 

iets hiJzondcrs Zl"i. 

Ovn de waardcring van llurkc is cindc

loos gepraat. Fn nee, ook hi1 was nict 

van calvinistische hnkomst, hrJ WJS 

/\nglicaar1 met lcrse. Rooms-Katholit"kc 

wortels, ccn lcit dat door de hcstc ken

ncr- van zr1n wcrk. C:onor C:ruisl" 

O'Brien 1 diC' in 1 '!92 ccn grotc hiogra-

C I)\! 1 '1-1 



lie over hem het Iicht hedt doen zien) 

vanuit lers nationaal bewu<;Lzijn <;Lerk 

overtrokken i'>. Leest men ZiJTl rcdes in 

hct Brit<.<: l'arlemcnt. leest men ook zijn 

Rcjlcctimrs'. dan wordt men voortdurcnd 

getrotkn door zijn diepe bcscf van de 

bctekcnis van de traditic voor het he

den. Daar wil ik hicr tenslotte enigc 

aandacht aan wijdcn. want het dunkt 

mij dar als cr- a! zoicts mogelijk was als 

christclqkc rolitiekc traditic dat haar 

wczcnlijkstc wortcl zou mocten zijn. 

Dan begin ik wen bij de Amcrikaansc 

Rcvolutic. en wei bij de gee<,tclijkc va

der van die bcwcging, de Olympischc, 

univn<,cle staahman Thoma<, kllcrson. 

die de Onalhankclijkhcidwer·klaring 

had gcschrcvcn waann hij de prikkc

lcndc woordcn 'life. lt!>crly. illrri iiJr /'llhuil 

of lhrfll,iucss' had opgcnomen. /\let die 

hijzondnc fonmrle heelt hij heel wat 

gccstcn in vcrwarring gchracht, niet her 

min<,t, nu we het cr loch over hcbben 

die van onzc eigen 1 in dit verband ten

mimtc. ik zic de mccstcr weer voor de 

klas staan I Abraham Kuyper· Want de 

grot<: Bram onder.,chcidde '>cherp tus

'>en de chri<,tclijkc Amerikaanse 

Revolutie en de goddeloze lramc en 

w1st du., geen raad met de Deist 

lcltcrson. die uitging van natuurrccht 

er1 ind1viduele vrijheid en bijna tot hct 

hittcrc eindc de Fran<,e Rcvolutie 

trachtte goed tc rratcn (tot hct 

;\merikaan'>e nationale belang hem in 

I HOi anti-Fran<; maaktel ,\bar laat ik 

Kuyper maar even terzi)dc Iaten. hct i'> 

mij in dit hock wen cem gcblekcn hoc 

oppcr-vlakkig die man met hct vcrlcckn 

om<,rrong, wat ecn groot vcrschil met 

C_~rocn! 

Hct wczcnlijkc vcr.,chil tuS'><:n chri'>t<:

lljkc en r-cvolutionairc politick i'> dunkt 

n1ij de vraag naZir de aclualitcit of gc

grondhcid in hct verledcn van hct mcn

'>clijk hancklen. Leven wiJ hc.,chcrmd 
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en afhankclijk in cen traditie of i-, er 

een maakbare maatschappij die wij naar 

onze hand kunncn zetten7 )a dat is na

tuurlijk weer de vraag naar het vcrschil 

tussen coPrlli/111 en contract. i\1aar laat ik 

niet weer verdwalen in thcoretische be

schouwingen. laat ik de tegcnstelling 

tussen twec Amcrikaansc FoundnrtJ 

Fi1thcrs als tckenend voorbeeld ncmen. 

lcfferson schrccl in 1789 uit l'arijs, on

der de indruk van de Frans<: Revolutie, 

dat de aarde aan de levendcn behoorde, 

dat icdcJT generatie vol<;trckt autonoom 

WaS· 'one UrnmJil0/1 is to t1110lhcr til OIIC iudc

I1C11dcul 1111/iou to cJIIOthn.' Het wa<, daarom 

goed dat van tijd tot tijd het hclc 

staatsbestel op ck kop wcrd gezct, re

volutie'> waren rcinigende mcdicijnen in 

dicmt van de vrijhcid Maar 

z 

Jamc<, .\1adison, druk bczig 

met de bczinning op de 

nicuwc Amerikaansc consti

tutic waar hij tcrecht de va

der van is genocmd. 

antwoordde ontzet dater zo 

nimmer cen stil en geru<,t Ie
ven mogelijk zou zijn voor 

de kkine mcnsen. dat intc

gendccl de mcerdcrheid al

tiJd weer de mindcrheid zou 

domincren. Ecn paar jaar la

ter bracht Burke dczeltdc 

Er is in de christen 

altijd een 

conservatieve mens 

aanwezig geweest, 

omdat hij wist hoe 

onzeker en onveilig 

het menselijk 

bestaan is. 

kritick onder woordcn, al<. de staat tel-

kens kon worden verandcrd volgen-, de 

hcer<,cnde modes was er gccr1 zckcr

hcid mecr voor de mcn<,cn, 'No ouc I}CIIC

rtllion couU link ll'ith the other. i\ ICII II'OIIU 

lmonrr lillie hctta lht~n the flies o{ 111/lllllrr • 

Verschil in mentaliteit 
Tot zover mijn partJculier-c rcccn-,ic lk 

doc gecn rccht aan ccn knap en r-jJk 

bock I ik -,]a zclls hct helc laatste hoold

stuk dat handclt over de anti rcvolutio

naire disur<,<,ics in onzc tijd met a! de 

rw-,talgischc complicatics over de 
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'lndi't:he kwestie' maar over), ik proef 

skchts hct diepe verschil niet allerccrst 

in beginsclcn (want dat zijn maar ah

stracties_l maar vooral in mentalitcit tus

sen her transcendente hesel van vorige 

geslachtcn en her horizontale zelfhc

wustzijn van onze al te actualiscrcndc 

generatic Als 1k ecn weerhar<.tigc ge

dachte mag oproepen: ik denk dat onze 

gencratic, ik bedocl de memen van 

I 940 en ik <;preck ook voor mijzelf, in 

de eerste plaats in vcrzct kwam omdat 

ze lcefde 111 de bescherming van de tra

ditic dcr vadercn. Hct hele verschil tus

<;en de schrijvcr en mii, tusscn 

traditioncel en revolutionair denken 

blijkt uit de wijze waarop hij een citaat 

van F.dmund Burke aanhaalt. 1-lij vindt 

die bcrocn1dc pas-,agc n1a.ar n1atig, gc

kenmerkt door 'hi<;tori<.chc inklcuring'_ 

lk daarentegen haal ze aan met diepe 

instemming, ja zclls met ontroering: 

'Socicty i< indeed 11 controct I hut I it is uot 11 

{lllrtucrslnJ' in t!Jillt}S su/J<nvieut ouly to t!Jc 

01011 llllllllill cxisteucc of II tflll/101-111)' ,nd Jlcris

/Jilhle ll<lturc. It is 11 Jlartucrs!JI/1 in 111l scimcc, <1 

/llllillrrlin·fl iu till 11rt, 11 /'llrtncrs!JI{l iu wcry 

1111·tuc, dJd in 1111/'CJjcctiou ;\s the cud of \llch 11 

flortncrs/nfl Ulllllot he o/Jtilinetl iu 1111111)' rjcncm

tious, II hccOIIICS il />ilrtucrs!Jif> uot only hetiPecu 

those IPI'o 11rc lil'lll<}, hut hetii'CCII tho~e u>!Jo 11rc 

liPintJ, tf,osc IPho 11re dc<1d, md those rPI1<1 ,m to 

he /Jam.' 

Laat ik tenslottc als kroongctuige een 

modern historicll', aanhalen. 

lndividucn, <;chrijft Fernand Braudel in 

ziJ11 grootse werk over de t'v1iddellandse 

Zcc, kunnen bergen heklimmcn en 

grenzcn ovcr<,chrijden, maar hcscha

vingen zijn bestcndig. 'Wat verandcrt, 

wat heweegt in hct Ieven van de he

schavingcn, is beslist nict het beste, ol 

de totaliteit van dat Ieven zelf lleslist 

nict.' 
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