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Boekbespreking 

Drs. Th.B.F.M. Brinkel 

De waarde van de 
profeet in de politiek 

Oak christel1jk geinspireerde politiek moet 
rekenmg houden met realiteiten en 
machtsverhoudingen. Oat toont het le
vensverhaal van de Amerikaanse presi
dent Woodrow (Fourteen Points) Wilson 
duidelijk aan. J W Schulte Nordholt 
schreef met ·woodrow Wilson; een Ieven 
voor de wereldvrede' een schitterende tra
gedie. Een bespreking. 

Waarom woeden de volken en zinnen de 
natien op ijdelheid?' Met de verzuchting 
van Psalm 2 opent Schulde Nordholt zijn 
b1ografie van ·een van de grootste leiders 
uit de geschiedenis': Thomas Woodrow 
Wilson, president van de Verenigde Staten 
van 1912 tot 1920. Hij heeft er een schitte
rende tragedie van gemaakt: het levens
verhaal van een staatsman die wordt ge
dreven door christeliJke idealen. die in een 
unieke positie komt om die idealen toe te 
passen. maar daarbij stuit op de politieke 
realiteiten en vuile handen moet maken, 
die verhardt in zijn standpunt en daardoor 
vriJwel alles ziet mislukken en zelf uiteinde
liJk ook lichamelijk aan ziJn inzet te grande 
gaat. Een levensverhaal vol dilemma's. 
waar aile politici die zich door bijbelse be
gJnselen willen Iaten leiden mee te maken 
krijgen. Schulte Nordholt laat de lezer 
meeworstelen met de gewetensvragen. 
d1e Woodrow Wilson gekweld moeten heb
ben. 
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Waarom woeden de volken? 'Wij denken 
dat nog steeds als we de krant lezen of 
naar het televisienieuws kijken'. schrijft 
Schulte Nordholt 'Letterlijk, want het zijn 
nog altijd de volken, de mensen zoals ze 
hun identiteit beleven in hun nationale ver
banden, die de wereldpolitiek bepalen. 
Nog steeds zijn zij in een bittere strijd om 
het bestaan gewikkeld. Oat is tegenwoor
dig minstens zo waar als in de oude bijbel
se tijden. '' En dat gold zeker voor de jaren 
van Wilsons presidentschap van de Ver
enigde Staten, waarin de Eerste Wereld
oorlog en de Vrede van Versailles aile aan
dacht vroegen. 

In 1856 werd Thomas Wilson geboren 
als zoon van een predikant uit Staunton, 
Virginia. aan de voet van de Blue Moun
tains. Hij ging geschiedenis en politieke 
wetenschappen studeren en werd hoogle
raar en later president van de Princeton 
universiteit. In 1910 werd hij gouverneur 
van de staat New Jersey en in 1912 was hij 
de kandidaat van de Democratische Partij 
voor de presidentsverkiezingen. Wilson 
profileerde zich in de campagne het 
sterkst als progressief hervormer. Wilson 
won de presidentsverkiezingen. 

Drs Til B F M. Brrnkel ( 1958) is stafmedewerker brJ het 
WetenschappclrJk lnstituut voor het CDA 
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Zijn eerste termijn stond in het teken van 
binnenlandse sociale hervormingen Het 
waren jaren van algemeen optimisme in de 
wereld. Hij deelde het algemene Ameri
kaanse idealisme met een christeliJke on
dertoon. Volgens dat idealisme was Ame
rika een uitverkoren natie, lichtend voor
beeld voor de volken in de wereld. Ameri
ka liet zich in de buitenlandse politiek niet 
leiden door macht of eigenbelang. Neen, 
de Verenigde Staten was in de positie de 
volken in de wereld de weg naar de vrij
heid te wijzen. Zo zei Wilson 'I believe that 
God presided over the inception of this 
nation, I believe that God planted in us the 
vision of liberty ( .. ) I cannot be deprived 
of the hope that is in me (. . .) that we are 
chosen, to show the way to the nations of 
the world how they shall walk in the paths 
of liberty'.' 

Het was een religieus nationalisme. 
Wilson vertrouwde op de goedheid van de 
mensen. De stem van het volk vertegen
woordigde in zijn geloof Gods wil. Zo kon 
hij weten wat God met de wereld voorhad, 
hij deelde in de morele kracht van de wil 
van het volk, dat op het goede uit was de 
uiteindelijke triomf van de gerechtigheid. 
Patriottisme, idealisme, de juistheid van de 
volkswil, christelijk leiderschap, dat waren 
voor Wilson de kenmerken van het Ver
bond tussen God en de mens en tussen de 
mensen onderling. Daar lag een van de te
genstrijdigheden die Schulte Nordholt in 
zijn boek uitwerkt: Wilson was uit religieuze 
overtuiging democraat. Hij deed meerma
len een beroep op het volk, over de volks
vertegenwoordiging in het Congres heen. 
Maar hij zag zichzelf tegelijkertijd als 
iemand met een bijzondere roeping om dit 
volk te leiden. In zijn idealisme kon hij dan 
ook slecht luisteren naar kritiek. Hij voelde 
zichzelf, als rechtstreeks gekozen presi
dent, vertegenwoordiger van het volk bij 
uitstek. 

Eerste bedrijf: Neutraliteit 
In augustus 1914 brak de Eerste Wereld
oorlog uit. Duitse troepen trokken binnen 
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een maand Belgie b1nnen en een gedeelte 
van Noord Frankrijk, waar zij vast liepen en 
waar de loopgravenoorlog begon. Wilson 
was diep geschokt door de oorlog HiJ 
zocht naar een verklanng. Die kon volgens 
hem aileen liggen in de grote afstand tus
sen de goede volken, die vrede en vrijheid 
wilden en de slechte regeringen, die zich 
door eigenbelang en machtspolitiek lieten 
leiden. Emotioneel was Wilson anti-Duits, 
maar al snel zag hij de mogelijkheden in 
om tussen de striJdende partiJen te bemid
delen. Daartoe moest Amerika neutraal 
zijn. Als de fronten vastliepen en geen der 
partijen een overwinning kon halen, was 
bemiddeling noodzakelijk en Amerika was 
uitstekend geschikt om dit te doen. Het re
sultaat van die bemiddeling moest dan 
een vrede zijn, die rechtvaardig was en d1e 
nooit aanleiding zou kunnen worden tot 
nieuw onrecht en nieuwe oorlogen. Een 
wereldvredesorde. Wilson was uitverkoren 
om daarin als onpartiJdige scheidsrechter 
een leidende rol te spelen. 

Aldus werden een aantal kernbegrippen 
van Wilsons beleid ontwikkeld. Het eerste 
was dat de oorlog geen overwinnaars 
mochten hebben. Die zouden immers hun 
wil opleggen aan de verliezer en zo zou er 
van een rechtvaardige vrede geen sprake 
zijn. Beide partijen, de geallieerden en de 
Centralen, moesten dan ook van moreel 
hetzelfde niveau gehouden worden en de 
vraag naar de oorlogsschuld mocht niet 
gesteld worden. Wilsons tweede kernthe
ma behelsde dat niet regeringen, maar 
volken betrokken moesten zijn biJ de vre
de. De regeringen waren immers slecht, 
de volken goed Ten derde ontwikkelde hij 
zijn idee van een internationale rechtsor
de, een permanente organisatie die de 
wereldvrede zou waarborgen. Recht zou 
moeten zegevieren over eigenbelang en 
mach!. De naties zouden gebonden moe
ten zijn aan normen van recht en vrede en 
aan de morele kracht van de wereldopinie. 
De wil van de gewone mensen in aile lan-
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den was onweerstaanbaar en viel voor 
hem samen met de wil van de Voorzienig
heid. 

In 1916 waren er opnieuw presidents
verkiezingen. Wilsons hoofdthema in de 
campagne was de nadruk op de neutrali
teit van Amerika en vrede. Vooral op grond 
van die verkiezingsbelofte won hij. Ver
scheidene malen heeft Wilson geprobeerd 
te bemiddelen. Oil liep echter stuk op de 
onwil van de oorlogvoerende partijen de 
str1jd te staken, zolang zij nog kansen za
gen de oorlog te winnen. Langzaam maar 
zeker werden echter ook de Verenigde 
Staten steeds meer betrokken in de oar
log. Het was moeilijk de neutraliteit te 
handhaven. De meerderheid van de be
volking sympathiseerde met de Engelsen, 
de regering eigenliJk ook. De Republikein
se oppositie was pro-Engels en drong aan 
op deelname in de oorlog. Bovendien be
gonnen de Verenigde Staten wapens en 
munitie te leveren aan de geallieerden en 
later ook geldleningen. Amerika kreeg 
enorme financiele en economische belan
gen biJ het winnen van de oorlog door de 
geallieerden Wilson stond, volgens Schul
te Nordholt, ver van dat soort laag bij de 
grondse overwegingen.l Hij getuigde 
meermalen van ZIJn grote gewetensproble
men om Amerika in de verschrikkingen 
van de Grote Oorlog te Iaten meesleuren. 
Traditioneel was een van de voorwaarden 
voor haar neutraliteit de vrijheid van de At
lantische Oceaan, haar levensader. Die 
vriJheld kwam steeds meer in het nauw. 
Ouitsland voerde ter zee een duikbootoor
log tegen schepen van de geallieerden. 
Ook passagiersschepen werden tot zinken 
gebracht, waarbiJ Amerikaanse passa
giers niet ontzien werden. 

De grote crisis kwam in de eerste maan
den van 1917. 1 Februari begon Duitsland 
met zijn onbeperkte duikbootoorlog. Wil
son reageerde op 3 februari met het ver
breken van de diplomatieke betrekkingen. 
Nog wilde hij niet aan de oorlog meedoen. 
ZiJn voorgenomen positie als onparlijdige 
scheidsrechter zou daarmee in gevaar ko-
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men. Toen echter bekend werd dat Duits
land Mexico beloofd had dat land bij te 
staan als het de in de negentiende eeuw 
verloren gebieden Texas, New Mexico en 
Arizona zou wlllen terugwinnen, bleek het 
onmogelijk zich nog Ianger afzijdig te hou
den. Na een week durende gewetensstrijd 
kwam Wilson tot de conclusie De Verenig
de Staten moest meedoen in de Wereld
oorlog. Wilson moest de onvermijdelijke 
realiteit in overeenstemming brengen met 
zijn principes. 

Deelname aan de oorlog kreeg een prin
cipieel karakter. Het ging Wilson nog 
steeds niet om macht of overwinning, maar 

De oorlog was een gruwel, 
maar had een speciale 
betekenis. 

om principes van vrede en recht, 'to make 
the world safe for democracy'. De oorlog 
was niet gericht tegen het Duitse volk, 
maar tegen de autocratische Duitse rege
ring. Volken waren irnmers in principe 
goed. Wilson hield vast aan zijn ideaal van 
vrede zonder overwinnaars. Maar hij gal 
nu wei de Duitse regering de schuld van 
de oorlog. De oorlog was een gruwel, maar 
had een speciale betekenis. Zij zou uitlo
pen op een nieuwe orde van vrede en ge
rechtigheid. Oat werd zijn grote doel: een 
organisatie van de volken, een vrede zon
der annexaties, zonder herstelbetalingen, 
zonder machtsevenwicht. Op 6 april 1917 
verklaarde de Verenigde Staten aan Duits-

3 Ibidem, 152 
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land de oorlog. In korte tijd werd een Ame
rikaans Ieger en vloot uit de grond ge
stampt. In oktober 1917 verschenen de 
eerste Amerikaanse eenheden aan het 
front. 

Schulte Nordholt laat de lezer zien hoe 
zich in deze Jaren langzaam maar heel ze
ker de tragedie voltrekt. Hoe Wilson door 
de realiteit gedwongen werd vuile handen 
te maken. HiJ moest de schuld van deelna
me aan de oorlog en het leed dat dat met 
zich mee zou brengen op zich nemen HtJ 
kon dat aileen maar doen door de oorlog 
zin te geven. Niet meer neutraliteit zou lei
den tot Amerika's bevorderen van een 
nieuwe wereldvrede, maar haar deelname 
in de oorlog. Wilson hoople hetzelfde doel 
nate streven, maar met andere middelen. 
Wilson zette echte krachten in beweging 
die hem verder weg brachten van het doe I. 
De oorlog, die wat hem betreft eerst ondui
delijk was in oorzaken en bedoelingen, 
werd nu een strijd voor democratie en vre
de. De schuld die eerst biJ beide partijen 
lag, werd nu opgedrongen aan Ouitsland. 
Oat werkte vooral door onder de publieke 
optnie, de volkswil, waar Wilson zoveel 
waarde aan hechtte. Er groeide een felle 
hetze tegen alles wat Duits was. In een van 
zijn schitterende beeldspraken beschriJft 
Schulte Nord holt dit proces 'Het was alsof 
de lange zomer van progressief idealisme 
zich nu ontlaadde in het zware onweer van 
deze militante kruistocht. De banbliksems 
sloegen her en der in, maar wat ze werke
lijk verwoestten was de hele aanplant van 
tolerantie, humaniteit en onparlijdigheid.' 

Tweede bedrijf: Voorbereiden op de 
vrede 
Amerikanen waren eerst met moeite tot 
deelname aan de oorlog te brengen Toen 
ze er eenmaal in betrokken waren, deden 
ze dat met voile inzet. De oorlog was voor 
hen een morele kruistocht. Wilson bracht 
dat onder woorden met ziJn beroemde 
'Fourteen Points', waarmee hij zijn voor
waarden aangaf voor de vrede die na de 
oorlog tot stand gebracht moest worden. 
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Die Veertien Punten bevatten principes 
als geen geheime diplomatie noch gehei
me verdragen, vermindering van de bewa
pening, het zelfbeschikkingsrecht van vol
ken, en het voor Wilson het belangrijkste 
veertiende punt de invoering van de Vol
kenbond. 'A special association of nations 
must be formed under specific covenants 
for the purpose of affording mutual 
guarantees of political independence and 
territorial integrity to great and small states 
alike." 

In de nazomer van 1918 stortte na een 
laatste offensief het Ouitse front in Frankrijk 
in. De Ouitse legerleiding besloot een be
roep te doen op de Veertien Punten en op 
basis daarvan een wapenstilstand te zoe
ken. Op 5 november waren ook de geal
lieerden daartoe bereid, onder de voor
waarde, dat zij van Ouitsland compensatie 
verwachtten voor de aangebrachte scha
de. De generaals werd gevraagd de mili
taire kant van de wapenstilstand te be
spreken. Zij deden dat. De generaals van 
de Supreme War Council legden zulke 
zware voorwaarden op, dat Ouitsland mili
tair machteloos zou ziJn de Ouitse vloot 
moest worden afgestaan aan Engeland, 
de wapens moesten worden ingeleverd en 
het Ieger moest zich terugtrekken tot ach
ter de Rijn In Ouitsland zelf was een revo
lutie aan de gang, zodat van die ziJde nau
welijks weerstand kon worden opgebracht 
tegen de harde voorwaarden. Op 11 no
vember 1918 werd het wapenstilstands
verdrag getekend. Een vrede zonder over
winnaars was het niet geworden. Ouitsland 
was verslagen. Het was niet in de positie 
om als gelijkwaardige partner deel te ne
men aan de vredesbesprekingen. Zo vol
trok zich het tweede bedrijf van Wilsons 
tragedie. De voorwaarden voor een recht
vaardige vrede, die hiJ zelf had aangekon
dtgd waren ondergraven. En ook een be
roep op het volk, dat de ware wijsheid in 
pacht zou hebben, zou worden ondergra-

·1 /btclcm 239 
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ven. Aan de volken was gezegd dat de 
oorlog was gevoerd voor een edele zaak. 
Zij konden dat geloof niet zomaar opge
ven, nu de oorlog ten einde was. Gedach
tig John MacCrae's gedicht, geschreven 
op de slagvelden van leper: 
Take up our quarrel with the foe.· 
To you from failing hands we throw 
The torch, be yours to hold It high. 
If ye break faith with us who die, 
We shall not sleep. though poppies grow 
In Flanders fields. ' 
Het evenwicht en de verzoeningsgezind
heid die de rechtvaardige vrede hadden 
moeten brengen waren weg. 

Derde bedrijf: Vrede van Versailles 
Woodrow Wilson kwam naar het oude 
Europa om hoogstpersoonlijk deel te ne
men aan de vredesonderhandelingen. Hij 
beschouwde zichzelf als de vertegen
woordiger van de mensheid die de nieuwe 
vrede zou maken en Europa zou bevrijden 
u1t haar oude banden van machtspolitiek 
en gebrek aan democratie. In de onder
handelingen werden zijn grote tegenspe
lers de Franse minister-president Clemen
ceau en diens Engelse ambtgenoot Lloyd 
George. Clemenceau was het voorbeeld 
van de realist, de pessimist, die zich be
wust was van de factor macht in de inter
nationale politiek. Vrede in Europa bete
kende voor hem het onder de duim krijgen 
en houden van Duitsland. Lloyd George 
was een liberaal, die met conservatieven 
in een coal1tie zat. Die coalitie had de laat
ste verkiez1ngen gewonnen met leuzen als 
Hang the Kaiser en 'Make Germany pay'. 
Oat bepaalde de tegenstellingen tussen 
Wilsons ideaal van de Volkenbond ener
Zijds en de onderwerping van Duitsland 
anderziJdS. Wilson stond vrijwel aileen in 
de vredesonderhandelingen. 

De dne hoofdonderhandelaars moesten 
tegelijkertijd hun verschillende Ianden re
geren en de afwikkeling van de oorlog re
gelen. Ze moesten de vrede maken, in het 
Iicht van de door Wilson naar voren ge
brachte idealen, maar ook de wraakge-
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voelens van hun kiezers bevredigen en 
voor de belangen van hun respectievelijke 
Ianden opkomen. Het was een zware aan
slag op de gezondheid, waarvan vooral 
Wilson het slachtoffer zou worden. 

Wilson leidde zelf de onderhandelingen 
in de speciale commissie voor de Volken
bond. AI in februari kwam het Handvest 
klaar. Het bestond uit 26 artikelen. Het be
langrijkste was de doelstelling van de Vol
kenbond: het tegengaan van agressie van 
de ene lidstaat tegen de andere. Staten 
namen de verplichting op zich de onafhan
kelijkheid en territoriale integriteit van de 
lidstaten te beschermen. Maar hoe ziJ dat 
zouden moeten doen werd in het vage ge
laten. Wilson wilde niet aan praktische uit
werkingen daarvan. Oat moest niet kant en 
klaar worden opgelegd, maar organisch 
groeien vanuit een morele opdracht aan 
de partijen. De belangrijkste basis was 
voor Wilson het ideaal, de internationale 
verontwaardiging en de druk van de we
reldopinie. Aan een machtsapparaat voor 
de Volkenbond wilde hij niet. Terwijl dat 
voor de Fransen een bittere noodzaak 
was. De Fransen wild en zekerheden dat zij 
niet weer het slachtoffer zouden worden 
van agressie. Voor hen moest de Volken
bond ook over de middelen beschikken 
om de beginselen waar te maken. Wilson 
had al zijn energie in de Volkenbond ge
stoken. AI de andere problemen waren 
bliJven liggen Hij had de Britse en de Fran
se steun nodig om de Volkenbond in het 
uiteindelijke vredesverdrag opgenomen te 
krijgen. HiJ was bereid en genoodzaakt 
veel concessies te doen, om hen de Vol
kenbond te doen aanvaarden. Trouwens, 
dacht Wilson, al de mogelijke onrechtvaar
digheden zouden vanzelf opgelost worden 
als de Volkenbond eenmaal zou beginnen 
te functioneren. HiJ boekte daarnaast suc
cessen met het beginsel van het zelfbe
schikkingsrecht van volken. Nieuwe staten 
ontstonden: Polen, Tsjechoslowakije, Oos
tenrijk, HongariJe, Joegoslavie. AI te dolle 
eisen van gebiedsuitbreiding van ltalie 
konden, hoewel niet consequent, in toom 
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worden gehouden. Hij slaagde er in het 
Saarland en het Rijnland bij Duitsland te 
houden. Maar bij de behandeling van dit 
verslagen land moest hij toegeven aan de 
Franse eisen. 

De onderhandelingen tastten Wilsons 
gezondheid aan. De besprekingen waren 
een sliJtageslag. In april werd Wilson ge
troffen door ziekte. De traged1e voltrok zich 
en tastte hem ook van binnen aan. De 
maatstaven waarmee hij anderen beoor
deelden werden strenger. Ook als het ging 
om het stellen van de schuldvraag. Duits
land was schuldig, vond Wilson en nu niet 
meer de regering aileen. Hij wilde waar
borgen hebben. HiJ sprak niet meer van 
een billijke vrede, maar over schuld en 
straf. Hij raakte verstrikt in harde recht
vaaidigheid. De Fransen wisten met suc
ces bij hem harde concessies af te dwin
gen inzake de behandeling van Duitsland. 
Het RiJnland zou worden gedemilitari
seerd En ook met de eis dat Duitsland de 
geleden schade door de oorlog zou moe
ten vergoeden ging Wilson akkoord. Duits
land moest de bepaling in het vredesver
drag slikken dat er een speciale commis
sie zou komen die in de komende jaren het 
te betalen bedrag zou vaststellen. Deze 
commissie zou Duitsland twee jaar later 
opzadelen met een miljardenschuld. En de 
verliezer zou nog verder worden verne
derd - ook met goedkeuring van Wilson. 
Pas in april1919 mocht een Duitse del ega
tie langs komen om te horen wat er over 
hun land beslist was. Ze kregen maar veer
lien dagen om schriftelijk te antwoorden 
op de vredesvoorwaarden. Het resultaat 
van geheime diplomatie, waar Wilson in 
zijn Veertien Punten nog tegen geageerd 
had, werd hun voorgelegd als een kwestie 
van slikken of stikken. Duitsers verdedig
den zich tevergeefs. Het land was in grote 
politieke en economische ontreddering en 
kon dus geen enkele vuist maken om ver
zet aan te tekenen. Het verschil tussen 
Wilsons grote idealen en het resultaat van 
de vrede was enorm. De Vrede van Ver
sailles was niet de vrede die Wilson aan de 
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wereld had voorgesteld. Duitsland mocht 
zelfs geen lid van de Volkenbond worden. 
In juni 1919 werd de Vrede te Versailles 
gesloten. 

Zo had Wilson nog meer vuile handen 
gemaakt. Van onpartijdige makelaar was 
hij partij geworden en had hij bijgedragen 
tot de vernedering van Duitsland. In ruil 
daarvoor zou de Volkenbond er wei ko
men, maar het was een liga geworden zon
der machtsm1ddelen. En Duitsland was er 
van uitgesloten. Wilson klampte zich nu 
vast aan de hoop dat de Volkenbond de 
oneffenheden die in de vredesregeling 
waren terecht gekomen in de toekomst wei 
zou oplossen. Met zijn idealen had Wilson 
gehocpt structuren op te bouwen, die de 
oorlog voorgoed zouden uitbannen. De 
tragiek was dat hij concessies moest doen 
aan de werkelijkheid om die idealen in
gang te doen vinden. Hij ging daarbij zo
ver dat de vredesregeling die er kwam 
reeds de sporen bevatte van een nieuwe 
oorlog. Precies wat hij had willen voorko
men. 

Vierde bedrijf: De afgang in Amerika 
In juli kwam Wilson met het vredesverdrag 
terug in de Verenigde Staten. Het moest 
ter goedkeuring worden voorgelegd aan 
de Senaat, waarvoor een tweederde meer
derheid nodig was. De Senaat bestond 
sinds november 1918 in meerderheid uit 
Republikeinen. Amerika was niet meer in 
de ban van de idealen van haar president. 
Het land was weer aan het overschakelen 
van oorlog naar vrede. De problemen in de 
discussie over het vredesverdrag spitsten 
zich toe op de Volkenbond en de binding 
die Amerika ermee aan zou moeten gaan 
met Europa. Verzet kwam uit vele hoeken. 
De idealisten, die Wilson hadden ge
steund waren teleurgesteld over het resul
taat van de Vrede van Versailles. lsolatio
nisten wilden af van de betrokkenheid van 
de Verenigde Staten met Europa. 

Realisten als de republikeinse senator 
Henry Cabot Lodge uit Massachusetts wa
ren niet tegen een vorm van betrokkenheid 
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in de Volkenbond. Hun kritiek was verge
liJkbaar met het probleem dat Clemenceau 
had gehad. Het concentreerde zich op de 
vraag hoe een vredesliga effect1ef zou 
kunnen optreden, zonder over de moge
lijkheld te beschikken besluiten af te dwin
gen. Lodge wilde meer garanties dat Ame
rikaanse belangen erin gewaarborgd kon
den worden. Lodge kon niet geloven dat 
het gedrag van staten opeens in principie
le zin zou verbeteren als de Volkenbond 
zou zijn opgericht Wilson had in zijn ogen 
een te groot vertrouwen in de morele 
kracht van het vredeshandvest Lodge 
wist de critici van verschillende pluimage 
te bundelen in verzet tegen het idealisme 
van de president 

Wilson was echter niet in staat meer wa
ter in de wijn van zijn principes te doen. 
Oat zou het edele karakter van zijn Volken
bond aantasten. Bovendien beschouwde 
hij zichzelf nog steeds als de woordvoer
der van het Amerikaanse volk en van de 
wereldopinie. Hij zag de Senaat als een 
aristocratisch college dat zich verzette te
gen de soevereine wil van het volk. Op dat 
Amerikaanse volk zou hij een beroep 
doen, verwachtend daarmee de heren van 
de Senaat onder druk te kunnen zetten. HiJ 
begon een grote tocht door de Verenigde 
Staten om het volk toe te spreken Hij trok 
aile oratorische registers open en wist 
overal waar hij kwam bijval te oogsten. 
Toen voltrok zich het hoogtepunt van het 
drama. De inspanningen werden hem te 
veel. Op 2 oktober 1919 werd hij getroffen 
door een zware beroerte. Hij raakte ge
deeltelljk verlamd en was drie maanden
lang niet in staat om te regeren. HiJ wist wei 
en1gszins te herstellen, maar het contact 
met de buitenwereld werd zeer beperkt 
gehouden. ZiJn denken was nog verder 
verstard, nog rechtlijniger. Hij aanvaardde 
geen enkele wiJziging in het Volkenbonds
voorstel. Verzoening was uitgesloten. 

Op 19 november 1919 werd het verwor
pen met 53 stemmen tegen en 38 voor. 
Niet omdat de isolationisten in de meer
derheid waren, zo stelt Schulte Nordholt, 

Christen Democratische Verkenningen 12/90 

maar uit onvermogen om de verschillende 
partijen tot elkaar te brengen, zou Amerika 
buiten de Volkenbond blijven ''Wilson had 
vastgehouden aan wat er was overgeble
ven van zijn principes en was zo ten onder 
gegaan. De presidentsverkiezingen van 
1920 waren een 'landslide' ten gunste van 
de republikeinse kandidaat Warren Har
ding. Hij won met de slogan 'Back to nor
malcy'. Het Amerikaanse volk had massaal 
genoeg van Wilson met zijn idealisme. In 
datzelfde jaar kreeg Wilson toch nog er
kenning in de vorm van de Nobelprijs voor 
de vrede. Hij overleed op 3 februari 1924. 
Wilson had de hoogste verwachtingen ge-

Wilson had een visioen van 
vrede en gerechtigheid. Hij 
moest teleurstellen. 

wekt HiJ had visioenen geschilderd van 
een universele heerschappij van vrede, 
gerechtigheid en vrijheid. Toen dat rijk niet 
aanbrak met de Vrede van Versailles, was 
de teleurstelling des te groter, de omslag 
te sterker. 

Deus ex machina: geloof en politiek 
Het mooie van de biografie van Schulte 
Nordholt is dat zij uit meerdere lagen be
staat Onder de tragedie van het levens
verhaal ligt een fundamenteler vraagstuk. 
Het is de spanning tussen ideaal en werke
liJkheid. Het gaat over het kwaad dat voort
durend bij de toepassing van aile goede 
bedoelingen aanwezig is. Telkens keert 

6. Schulte Nordholt. Wilson, 402 
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dat dilemma terug in het verhaal. Wilsons 
houding was 'humaan, rechtschapen, in
drukwekkend. Maar natuurlijk wei para
doxaal' schrijft de biograaf van Wilson.' De 
schepping van de Volkenbond beant
woordde aan het christelijke ideaal. Maar 
zij maakte vast onderdeel uit van een vre
desverdrag dat de sporen voor een nieu
we oorlog in zich droeg. Wilson ging ervan 
uit dat een natie, zo goed als een individu 
aan morele wetten gebonden is. Het be
ginsel van het zelfbeschikkingsrecht van 
volken moest voor hem ingekaderd zijn in 
internationale samenwerking, de Vol ken
bond. Maar ook dat droeg de dubbelheid 
in zich dat het principe aan de ene kant 
recht deed aan de volken, maar aan de an
dere kant een desintegrerende kracht 
bleek te zijn. Wilson geloofde dat de mens
heid uiteindelijk wist wat goed was, dat de 
volken vrede wilden. De hele werking van 
de Volkenbond was op die stelling geba
seerd. Hij onderschatte de realiteit dat de 
afzonderlijke volken hun zelfbeschikkings
recht zo zouden kunnen uitleggen dat an
deren daarvan het slachtoffer zouden wor
den. 

'Wat is de waarde van de profeet in de 
politiek?', dat is het thema dat in Schulte 
Nordholts boek aan de orde is. Wilson 
staat daarbij model voor de hele Ameri
kaanse geschiedenis. Het bijzondere van 
Amerika is de discrepantie tussen de wer
kelijkheid van de vrijheid en het ideaal van 
de vrijheid, zo schrijft hij elders, 'zonder 
dat ze elkaar ooit kwijt kunnen raken'. On
danks de werkelijkheid, die wei tegen 
moet vallen, gemeten aan het ideaal, 
schrijft hij 'Het ideaal blijft hardnekkig be
staan, doortrekt de samenleving van een 
zuurdesem van onverbeterlijk optimisme.'e 
Die lijn zou ook door te trekken zijn naar 
het CDA. Vandaar het be lang van dit boek. 
Het CDA heeft de intentie steeds te zoeken 
naar de betekenis van het Evangelie voor 
het politieke handelen. Door zich onder de 
kritiek van het Evangelie te stellen stelt het 
CDA zich kwetsbaar op. Zoals Wilson 
deed. Zal ook CDA-politiek niet altijd te-
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genvallen, gemeten aan haar idealen? De 
vraag komt dan telkens weer op of het al 
dan niet beter zou zijn de verwijzing naar 
de idealen op te geven. Oat maakt de vrij
heid van politiek opereren een stuk een
voudiger, maar de idealen dreigen daar
door wei buiten beeld te raken. Oat is ook 
waar de realisten in de internationale poli
tiek op uit zijn. Zij gaan ervan uit dat het 
beleid van staten wordt ingegeven door 
nationale belangen. Realisten leggen zich 
daarbij neer en vinden dat ook goed. lnter
nationale samenwerking kan volgens hen 
aileen tot stand komen, wanneer staten 
vinden dat dat in hun belang uitkomt. Meer 
verlichte staten zouden dan een welbegre
pen eigenbelang nastreven, dat wil zeg
gen Zij houden hun belangen over een 
tangere termijn in de galen. Het onderhou
den van goede betrekkingen met andere 
staten is zo'n uitwerking van het welbegre
pen eigenbelang. Realisten wijzen een 
normatieve benadering van de internatio
nale politiek af. Zoals Clemenceau spotte 
met de gedrevenheid van Wilson, zo spre
ken realisten ook nu van 'moralisme', dat 
ofwel een dekmantel is voor gewone 
machtspolitiek,' ofwel dient ter bevredi
ging van de behoefte aan moreel zelfres
pect en als zodanig een 'verbaal hoofdbe
standdeel van de eigen identiteit' is.' 

De biografie van Wilson laat overduide
lijk zien, dat ook een christelijk gelnspireer
de politiek niet kan zonder oog te hebben 
voor de realiteiten en machtsverhoudin
gen. Wilson school daarin tekort. Geloof 
kan ook nooit de verantwoordelijkheid voor 
het omgaan met de werkelijkheid vervan
gen, inclusief het rekening houden met de 
gevolgen van de beslissingen. Bij aile 

7 Ibidem. 364 
8 Idem. Tnomf en trag1ek van de vnJheid. de geschle

denis van de Verenigde Staten (Amsterdam 1985) 
261 ev 

9 Paul Scheffer. Een tevreden nat1e. Nederland en het 
wederkerend geloof 111 de status quo (Amsterdam 
1988)42. 43 

10. S Rozemond. Nederland Ill West Europa. een plaats
bepallng. uitg Clmgendael Cahiers ("s-Gravenhage 
1987)64 
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idealen geldt dat ze in de wereld gereali
seerd moeten worden. Toch is ook het re
alisme als zodanig onbevredigend. Het 
ontkennen van normativiteit in de interna
tionale politiek vergunt op een dubbele 
manier het recht aan de sterkste. Ten 
eerste omdat zonder een afweging van 
belangen in het Iicht van ideele doelstellin
gen in het eigen land al gauw de sterkste 
lobbies ervoor kunnen zorgen dat hun be
langen het nationale belang zijn. Denk aan 
het bedrijfsleven in relatie tot mensenrech
tenbeleid. Ten tweede omdat in de interna
tionale verhoudingen de macht van de 
sterksten in dat geval niet in toom kan wor
den gehouden door noties van recht. Zo 
bezien ziJn en blijven de internationale be
trekkingen een jungle waarin het recht van 
de sterkste onontkoombaar is. De verhou
ding tussen ideaal en werkelijkheid blijft 
vol spanning, zeker in de internationale 
politiek. Het boek over Wilson gaat over 
die spanning en dat maakt het zo belang
riJk. 

Schulte Nordholt opent zijn biografie 
van Wilson met de vraag van psalm 2. Die
zelfde psalm (vers 10 en 11) bevat ook een 
aansporing. Aan het eind luidt het 'Nu dan 
gij koningen weest verstandig, laat u ge-
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zeggen gij richters der aarde. Dient de 
here met vreze en verheugt u met beving.' 
Daar ligt het antwoord op de verzuchting 
aan het begin. In de Bijbel ligt in ieder ge
val de opdracht dat het ideaal niet opge
geven mag worden. Wat dat betreft heeft 
Wilson, met al de fouten in zijn optreden 
waarheden ingebracht in de internationale 
politiek die ons nu nog drijven: het streven 
naar vrede in gerechtigheid. 

In zijn uiteindelijke beoordeling van 
Wilson is het ook juist dat, wat Schulte 
Nordholt doet besluiten hem toch een 
groot man te noemen, 'een profeet met het 
vuur van Jesaja'." Wilson bleef geloven, 
bleef hopen, zelfs toen aile kansen op de 
verwerkelijking van zijn ideaal verkeken 
waren. 'Hij heeft het grootse en absurde 
van het geloof, dat men zelden aantreft bij 
een staatsman. Hij hield stand, letterlijk en 
geestelijk.'' 

1 I Schulte Nordholt. Wtlson, 415 
12 lbtdem. 408. 
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