
200 Jaar Franse Revolut1e 

Dr. G. Puchinger 

Groen van Prinsterer, 
aangestoken door de 
Franse Revolutie 

Groen van Prinsterer heeft zijn geestver
wanten erop attent gemaakt dat zij met 
gei'nspireerd konden worden door de 
Franse Revo!utie. Een beweging die zo
zeer de religie verwaarloosde. Groen was 
een creatieve en indringende getuige van 
de reserves jegens de Franse Revo!utie. 

'Aldus zal kunnen bluken dat mune overtwgmg, m de hoofd
gedachte eener chnstel!jk·hlstonsche of ant1-revolutiona1re 
wereldbeschouwing, niet slechts de zelfde gebleven. maar 
versterkt IS. De Moderne Maatschapp!J, met a/ haar uitne
mendheden. m de d1enstbaarhe1d der ongeloofstheone ge
raakt zunde. wordt tel kens weer verle1d tot stelselmatlge ver
loochemng van den levenden God' (Groen van Pnnsterer. 
JUI! 1868. lnle!dmg tot de tweede druk van 'Ongeloof en Re
volutle'.) 

In een college over de Franse Revolutie, 
gegeven te Leiden in 1964, toonde 
prof.dr. P. Geyl aan hoe polyinterpretabel 
de Franse Revolutie was en is: Goed en 
kwaad, noodzakelijk en betreurenswaar
dig wisselen elkaar af in zijn heldere, over
zichtelijke beschouwingen gedurende 
drieentwintig pagina's.1 Geyl was bereid 
te erkennen 'dat onze moderne Westerse 
wereld goeddeels door de Franse Revolu
tie is gevormd', al voegde hij daar direct 
aan toe: 'Maar gevormd dan door de te
genstand zowel als door de voorstand, 
door de bezieling van het gedurfde onder
nemen zowel als door de waarschuwing 
uitgaande van de gedeeltelijke misluk
king, door de strijd tussen de verschil-
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lende groepen die zich met haar naam 
tooiden of die met afschuw verwierpen. '2 

Laten we, voor wat de tegenstand en af
schuw, ook in de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden betreft, slechts 
een ding noemen: de koningsmoord op 
Lodewijk XVI op maandag 21 januari 
1793 op de Place de Ia Revolution te Pa
rijs. Wij weten na twee eeuwen nu een
maal niet anders dan dat dit betreurens
waardige feit erbij behoorde, en we sam
men in dit verband op in welke opzichten 
Lodewijk XVI als koning in gebreke was 
gebleven om aan de noden van zijn volk 
tegemoet te komen. Maar vele tijdgenoten 
beleefden dat alles geheel anders, en 
vooral veel emotioneler dan wij. Zoals de 
Russische Revolutie jarenlang onder de 
absolute doem heeft gestaan van de tsa
renmoord op 16 juli 1918 - waarom ko
ning George V van Engeland in 1924 ge
schokt en verbitterd was toen Ramsay 
MacDonald hem voorstelde (of beter: me
dedeelde) gezanten te gaan uitwisselen 
met het Sowjet-gouvernement, dat zijn 
neef Nicolaas II met zijn gehelefamilie had 
uitgemoord - zo voer er tegen het einde 

Geyl 1n Zeven Revolut1es door dr. Z R. D1ttr1ch, prof.dr. 
P Geyl, prof.dr. J.HA Logemann, prof.dr. I. Schbffer. 
dr. J.W Schulte Nordholt en dr. E. Zurcher (Amsterdam 
ZJ) 77-101 

2. Zie noot 1, pag. 79. 
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van de achttiende eeuw een schok door 
Europa, toen Lodewijk XVI en Marie Antoi
nette van Frankrijk op het schavot werden 
omgebracht. In de Nederlandse dagbla
den van die dagen, waarin nieuws en 
commentaar - zoals een eeuw later -
nog niet gescheiden waren, komt de af
keer die de berichten van de terdood
veroordeling en de onthoofding van de 
koning van Frankrijk wekten, duidelijk tot 
uiting. Er verschenen bewogen beschrij
vlngen van de terechtstelling van de ko
ning op 21 januari. De 's-Gravenhaagse 
Extra-Courant van Zaturdag den 26 Janu
ary A 0 .1793 vlocht de volgende opmer
kingen in bij het brengen van het nieuws 
u1t Parijs: 'Welk een treurig schouwtoneel 
opende zig hier nu in den tempe!, de ge
vangenplaats eener ongelukkige Koning
lyke familiel Wie ontroert niet! Wiens hart 
breekt niet by het overdenken van den 
toestand, waarin die dodelyk neergesla
gen doorlugtige familie zig moest bevin
den! ( ... ) Eene treurige stilte heerschte in 
Panjs. (. .. ) De pen valt my uit de handl 
- Wy delen met onze redelyke medebur
gers in de oneindige droefheid der over
denkingen, welken de gebeurtenis van 
den 21 January een ieder inboezemt.' 

Zeker, in Engeland liet koning Karel I op 
30 Januari 1649 te Landen het Ieven op het 
schavot, en in onze geschiedenis werden 
Egmond en Hoorne op 5 jun1 1568 op be
vel van de Heer der Nederlanden op de 
Grote Markt te Brussel in het openbaar te
rechtgesteld, zoals Johan van Oldenbar
neveldt op 13 mei 1619 op het Binnenhof, 
v66r de Ridderzaal, 1n opdracht van de 
Overheden van de Republiek openlijk ter 
dood werd gebracht; en de De W1tten on
dergingen op 20 augustus 1672 een sma
delijke dood, volbracht door het grauw 
van Den Haag. Maar dat de Franse ko
ning, uit het geslacht van de Bourbons, 
waarvoor de Republiek der kooplieden zo 
menigmaal gevreesd had, de vernede
rende dood van de guillotine moest on
dergaan, zoals duizenden Franse burgers 
met hem, was voor de vreedzame burgerij 
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van de stervende Republiek der Neder
landen een aanwijzing dat van Frankrijk 
geen politieke heilsboodschap te ver
wachten was. 

Ambivalente houding 
En toch waren er ook binnen onze Repu
bliek die met zekere verwachtingen de 
Franse Revolutie gadesloegen. De ambi
valente houding van ons land jegens het 
gebeuren in Frankrijk komt, voor wie de in
terne geschiedenis van de rooms
katholieke emancipatie hier te Iande goed 
kent, nergens beter tot uiting dan binnen 
de rooms-katholieke volksgroep, die, 
massaal in het Zuiden, verspreid binnen 
de rest van de Republiek, destijds, even
als vandaag, circa eenderde van de natie 
uitmaakte. Enerzijds begrepen de rooms
katholieken hier te Iande dat zij dank zij de 
beginselen van de Franse Revolutie in 
principe nu eindelijk de rechten konden 
terug veroveren, die zij met de Reformatie 
aan de protestantse en humanistische re
genten verloren hadden, zodat de be
kende rooms-katholieke geschiedschrij
ver prof.dr. Gerard Brom (1882-1959) in 
zijn boeiende Broere-biografie (1955) 
over de Rooms-katholieke Kerk in Neder
land kon schrijven: 'Door een omwente
ling heeft ze haar rechten verloren, door 
een omwenteling krijgt ze die, tenminste in 
beginsel, terug.'3 

Maar daar stond nog een ander besef 
tegenover: de rooms-katholieken begre
pen tevens zeer wei dat de beginselen van 
de Franse Revolutie anders waren dan, en 
in vele opzichten in tegenstelling stonden 
tot de leer van de kerk. Zelfs jaren na de 
eigenlijke Franse Revolutie werd de revo
lutiegeest op 15 augustus 1832 alsnog 
veroordeeld in de encycliek Mirari Vas, 
over de onrust in Kerk en Staat, van paus 
Gregorius XV1 4 Het is in deze encycliek 
dat de revolutiebeginselen, en daarmee 
tevens die van de Franse Revolutie, z6 
scherp veroordeeld werden, dat ware 
deze encycliek niet door een paus uitge
vaardigd, men zou den ken dat ze door de 
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anti-revolutionaire staatsman Groen van 
Prinsterer, zo niet geschreven, dan toch 
gelnspireerd was. 

De 'tweede omwenteling', waarvan Ge
rard Brom sprak,s deed de Nederlandse 
rooms-katholieken aanvankelijk de zijde 
van de negentiende-eeuwse liberalen kie
zen; maar de nooit herroepen waarschu
wingen van de encycliek Mirari Vas deed 
hen op den duur hun heil zoeken in een 
bondgenootschap met de Nederlandse 
gereformeerden, die, zelf na de Franse 
Revolutie achteruit gedreven, ja in verval 
geraakt waren. 

Het waren van oorsprong twee kerk
historici, dr. H.J.A.M. Schaepman (1844-
1903) en dr. A. Kuyper (1837-1920), die 
dit vitale bondgenootschap, waaruit een 
eeuw later zelfs het CDA zou ontstaan, 
duidelijk en militant gestalte gaven. Maar 
het zaad voor dit door velen aanvankelijk 
onmogelijk geachte 'monsterverbond' 
was reeds gestrooid onder het Verenigd 
Koninkrijk, toen de rooms-katholieke nota
ris J.G. LeSage ten Broek (1775-184 7) se
dert augustus 1827, en de afgescheiden 
gereformeerde predikant Hendrik de 
Cock (1801-1847) sedert 28 november 
1834 ieder onder de autoritaire koning 
Willem I drie maanden gevangen zaten, 
omdat zij zich om religieuze redenen niet 
konden vinden in de dwang die in het Ver
enigd Koninkrijk jegens religieuze uitin
gen en wensen werd uitgeoefend. De 
niets vermoedende, volkomen te goeder 
trouw zijnde koning had echter, bij gebrek 
aan inzicht in de geestelijke roerselen van 
de rooms-katholieke en de gerefor
meerde gezindten krachten opgeroepen, 
die zich zouden keren en tegen de revolu
tionaire beginselen en tegen de autoritaire 
staat. Het is met name Groen van Prinste
rer (1801-1876) geweest die heeft inge
zien dat er een diepgaande verstrenge
ling was tussen de beginselen van de 
Franse Revolutie en de autoritaire staat, 
iets wat hij met name gerealiseerd zag in 
Napoleon, wiens dictatoriaal bewind hij 
een regelrecht volgkwaad achtte van de 
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Franse Revolutie, waartegen Napoleons 
regime een directe reactie was, een re
gime dat in vele opzichten was 'genatio
naliseerd' door koning Willem I. 

Er is diepgaande 
verstrengeling tussen de 
Franse Revolutie en de 
autoritaire staat. 

Groen van Prinsterer is in verband met 
de Franse Revolutie mede daarom zo'n 
eminente figuur, omdat in zijn geschriften 
blijkt, dat hij als anti-revolutionair pas lang
zaam gegroeid is, en zijn overtuiging eerst 
jaren lang in zijn ziel moest rijpen, aleer ze 
op duizenden volgelingen kon worden 
overgedragen. 

De machinekamer 
Niets duidde er immers op dat Groen tot 
de politieke stellingname zou komen, die 
hij later innam. Slechts zal de bezetting 
van zijn land door de Fransen van zijn 
jeugd at aan een sterk nationaal beset bij 
hem hebben wakker geroepen. Voor het 
overige werd hij te Leiden gevormd tot 
scherpzinnig jurist en kundig classicus, 
waarbij niet vergeten mag worden dat de 
studie van Groen en Thorbecke (die el
kaar reeds als student goed kenden) te-

3. Gerard Brom. Cornel1s Broere en de Kathol1eke emanci
patle (Utrecht-Antwerpen 1955) 20 

4 In LatiJnse tekst met Nederlandse vertal1ng van L 
Ze1nstra O.F M . voorz1en van een Voorwoord van dr 
Clem. Vn1moed 0 F.M. u1tgegeven 1n de sene Eccles1a 
Docens (HIIversum 1950). 
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vens 'een verkapte historie-studie' was5 
Reeds op jonge leeftijd werd Groen ge

roepen tot het, zeker in die dagen, hoge 
en verantwoordelijke werk aan het Kabi
net des Konings, door hem op 10 oktober 
1827 in een brief aan zijn schoonmoeder 
gekwalificeerd als 'misschien de slaafach
tigste post van het geheele land',6 dat in 
april 1829 hem de weg opende om kabi
netssecretaris des Konings te worden. 
Daardoor vertoefde hij als het ware in 'de 
machinekamer' van het Verenigd Konink
rijk, en zag hij hoe de Koning en de mi
nisters het land regeerden, waarmee hij 
reeds jong een unieke, onvervangbare 
kennis opdeed inzake de staatkunde van 
zijn tijd. 

Het opmerkelijke nu is dat Groen niet ai
leen van dag tot dag de handelingen des 
Konings kon volgen en dienen, maar dat 
hij zich tevens scherp rekenschap gaf van 
de oppositionele tegenkrachten, wier ge
vaar hij zozeer onderkende, dat hij in sa
menwerking met enige gelijkgezinden op 
vrijdag 2 oktober 1829 de periodiek Ne
derlandsche Gedachten oprichtte, waar
van h1j - vanwege zijn secretaris-zijn des 
Konings - als anoniem redacteur op
trad? 

Wanneer op 25 augustus 1830 in Brus
sel de Revolutie uitbreekt, is Groen niet 
verbaasd over de beginselen ervan, die 
hij direct herleidt tot die van de Franse Re
volutie, maar wei over de snelheid van 
haar resultaten en het uiterst zwakke, ja 
onzekere verzet daartegen van de zijde 
van de Nederlandse regering. Groen 
achtte ieder pacteren met de Brusselse 
opstand ongeoorloofd, nam zijn ontslag 
als secretaris des Konings, en maakte in 
die zelfde periode een geestelijke crisis 
door, die hem uiteindelijk deed kiezen 
voor de gereformeerde orthodoxie hier te 
Iande, zowel op kerkelijk alsop politiek ge
bied. 

Religieuze argumenten 
De Belgische Revolutie van 1830, die de 
onherstelbare breuk schiep in het Vere-
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nigd Koninkrijk, dat Groen met zoveel 
hartstocht 'in de machinekamer' had ge
diend, opende hem voor goed de ogen 
voor het feit dat de beginselen van de 
Franse Revolutie niet aan tijd en plaats ge
bonden waren! 

Wat scheidde Groen van Prinsterer van 
de Franse Revolutie? Niet het sociale ele
ment dat daarin speelde, want Groen 
kende zijn plicht jegens de armen, al kon 
hij de sociale ontwikkelingen waarop wij 
terugzien uiteraard niet voorzien. Het ele
ment echter dat Groen scheidde van de 
Franse Revolutie was met name van reli
gieuze aard. Het ni Dieu ni maitre, dat uit 
de Franse Revolutie omhoog kwam, 
wekte met name sinds zijn bekering in 
1830, zijn hartgrondige afkeer. Groen was 
niet tegen een omwenteling als zodanig, 
maar wei tegen een waarin de religie ver
waarloosd of zelfs bestreden werd. 

Terwijl na 1830 de confessionele vuren 
in Nederland, vooral bij de protestanten, 
meer en meer gedoofd werden, laaide de 
confessionele overtuiging bij Groen heftig 

5 Gerretson 1n ZIJn rede Greens aanleg (apnl1915). opge
nomen 1n ZIJn Verzamelde Werken (Baarn 1974) II. 10-
42. 'Groen heet l1tterator en Junst; - doch verg1s u 
n1et1 - deze studie 1s slechts een verkapte hlstorie
studie.' (pag. 17) 
Men denke tevens aan een opmerking van Gerretson. 
gemaakt 1n ziJn op 21 maart 1952 te Utrecht gehouden 
rede Democrat1e en Hogeschool. opgenomen 1n z1jn 
Verzamelde Werken (Baarn 1975) V, 210-224 'Men 
staat even verbaasd over het we1n1ge dat. om door hun 
examens te komen, mannen als Thorbecke en Groen 
m6esten werken. als over het vele dat ZIJ, 1n vn1e stud1e, 
1nderdaad hebben gewerkt' (pag. 217) 

6. Groen van Pnnsterer. Schrifteli1ke Nalatenschap, II. 
Briefw1sselmg. eerste deel, 1808-1833, bewerkt door dr. 
C Gerretson, R11ks Geschiedkund1ge Publ1cat1en ('s
Gravenhage 1925) 90. 

7. Groen van Prinsterer IS van v66r ZIJn bekering trouw ge
bleven aan ziJn verklanng 1n de toegevoegde lnle1ding 
van ziJn voltooide eerste 1aargang in Nederlandsche Ge
dachten 1n 1830, toen h11 opmerkte dat zucht voor 
Chnstendom, wett1g gezag, vnjheid en Vaderland ons 
altiJd heeft bez1eld · 
Het kenmerk van Groen na ziJn bekenng 1n 1830 IS dat 
h11 z1ch aansloot b11 de dest11ds achteru1tgedrongen. n1et 
meer 1n tel ZIJnde overtu1g1ng van de Gereformeerde Ge
Zindte, w1er boodschap hiJ, aangestoken door het ge
beuren van de door hem zozeer afgewezen Franse Re
volutle, 1n kerkeiiJk en pol1t1ek opz1cht weer tot grate bloe1 
zou brengen 
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op, evenals bij Da Costa en de uitgedre
ven kerkelijke Afgescheidenen van 1834. 
Zij met name identificeerden, uit inzicht of 
qua levensgevoel, de revolutionaire be
ginselen met de autoritaire staat, die naar 
welgevallen de revolutionaire beginselen 
aanvaardde of verwierp, al naar het uit
kwam, maar de gereformeerde en rooms
katholieke gezindten in feite als niet
bestaand bejegende. Het kleurloos 
christendom dat in de negentiende eeuw 
biJ zoveel bekwame regenten gevonden 
werd. trachtte Groen uit te drijven. Aller
eerst door middel van zijn levenslange 
briefwisseling, zijn parlementaire rede
voeringen en zijn politieke en kerkelijke 
verhandelingen, waaronder zijn lezingen
cyclus Ongeloof en Revolutie (184 7) een 
centrale plaats inneemt, omdat reeds de 
t1tel aangeeft waartegen Groen vooral ten 
strijde trok. 

Anders dan Geyl, die een eeuw later 
leefde, kon Groen daarom geen goeds in 
de omwenteling te Parijs zien; hij zag 
daarin slechts een keten van noodzake
lijke, elkaar opvolgende politieke gebeur
tenissen, die hij in strijd achtte met zijn reli
Qieuze overtuiging en de noodzakelijke 
stabiliteit van de staat. Natuurlijk mag men 
Groens uiteenzettingen en optreden niet 
enkel naar de gegevens van vandaag be
oordelen, evenmin als men een Neder
landse socialist van het begin van deze 
eeuw recht doet door hem Iauter de maat
staf aan te leggen van de huidige socia
llsten tegen het einde van deze eeuw. 
Veeleer verdient Groen van ieder die hem 
wil beoordelen een nauwgezette kennis
name van zijn geschriften en briefwisselin
genl 

Sommige gevolgen en uitkomsten van 
de Franse Revolutie zijn later ook door zijn 
volgelingen als juist aanvaard, maar eerst 
nadat Abraham Kuyper, reeds in 1872 
- dus nog tijdens het Ieven van Groen -
in het pas opgerichte dagblad De Stan
daard het sociale program van de anti
revolutionairen vertolkt had op een wijze 
die voor orthodoxe christenen aanvaard
baar was. 
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Vogelvrij 
In tegenstelling tot Kuyper heeft men 
Groen, ook wei binnen eigen kring, verwe
ten dat hij zwaar en ingewikkeld schreef. 
Zijn Ongeloof en Revolutie kan daarvan 
een voorbeeld heten: het is zware, gede
gen kost, op hoog niveau uiteengezet, 
waarin men op iedere pagina de geleerde 
jurist, classicus en historicus ontmoet, die 
voor zijn geestverwanten verklaart 
waarom en op grand waarvan hij verzet 
pleegt tegen de Franse Revolutie en haar 
gee st. 

Voor de volgelingen van 
Groen waren er oak 
aanvaardbare uitkomsten 
van de Franse Revolutie. 

Niet allen is echter bekend dat Groen in 
1848 op zeer populaire wijze zijn bezwa
ren tegen de Franse Revolutie heeft sa
mengevat in zijn geschrift Vrijheid, Gelijk
heid, Broederschap, Toelichting van de 
spreuk der Revolutie, een publikatie, die 
hij in 1871 heeft Iaten herdrukken, zodat 
men deze als definitief mag beschouwen. 
In tegenstelli ng tot zoveel andere gesch rif
ten van zijn hand, waarin hij als streng ju
rist en logisch classicus zijn standpunt uit
eenzet, formuleert hij in dit strijdschrift zijn 
standpunt tegen de Franse Revolutie op 
een populaire wijze, die eerder doet den
ken aan de politieke uiteenzettingen van 
de vurige jonge Kuyper, die mede door 
middel van speelse woordspelingen en 
kwinkslagen zijn volgelingen van voorlich
ting dient. 

Zijn bestrijding van de spreuk Vrijheid-
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Gelijkheid-Broederschap voert hij vanuit 
diep nationale overtuiging, wanneer hij 
spot: 'Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap! 
Oranje uit hetland en de Franschen er in' 
(Uitgave 1871, pag. 5) ( ... ) Vrijheid? - Vrij 
van het Huis van Oranje, dit is zoo, maar 
onderworpen aan elken bewindvoerder in 
Parijs. (pag. 9) ( ... ) lk ben vrij als een vo
gel, maar het is niet onbekend wat in onze 
taal voge/vrij beteekent. (pag. 15) ( ... ) De 
grondwet wilde vrijheid van Godsdienst, 
en de Afgescheidenen werden vervolgd.' 
(pag. 22) Oat hij een eigen inzicht heeft 
aangaande vrijheid, geeft hij reeds met de 
woorden aan: 'Voorzeker ik ben niet hoog 
ingenomen met de spreuk, in den zin dien 
de hedendaagsche praktijk er aan geeft; 
doch ben ik daarom van vrijheid afkeerig? 
(pag. 53). 

Waar voor Groen de kern ligt van het 
vraagstuk van de revolutie-idee van zijn 
dagen, is: 'Revolutie is, volgens woord
afleiding en historie, vernietiging van het
geen men omkeert; hervorming daarente
gen is verbetering van hetgeen men in 
stand houdt; van hetgeen niet omge
keerd, maar door die verbetering zelve te
gen het gevaar van omkeering behoed 
wordt.' (pag. 53-54). 

Soms laat hij - vanuit de bittere erva
ring van zijn dagen een nuchter geluid ho
ren: 'Er was v66r 1795 billijke klagt over 
de eigendunkelijkheid der Regenten; 
volgt er uit dat het vaderland groote ver
pligting heeft aan degenen waardoor het 
van die eigendunkelijkheid verlost is, om 
negentien lange bange jaren te gaan aan 
een leidband en keten eener veel- of een
hoofdige fransche dwingelandij?' (pag. 
56). Waar voor Groen de fundamentele 
zaak ligt, is zijn uitgangspunt: 'Bij het op
bouwen van den Staat, heeft men het ee
nig ware fundament, heeft men het regt, 
gelijk dit in den wil en in de ordeningen 
Gods zijn oorsprong heeft, ter zijde 
gesteld; de regels eener staatkunde, die 
van de onderstelling der menschelijke be
dorvenheid uitgaat, verwerpelijk geacht, 
en, door alles naar goedvinden, te vernie-
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tigen, om alles, naar goedvinden, te 
scheppen, de wortels afgesneden, waar
uit aileen eene nieuwe instelling, omdat zij 
alsdan op historischen bodem gegroeid 
1s, nationale levenskrachten ver
krijgt.'(pag. 60). 

Betekenis van Groen 
Oak van Groens inzichten 1s uiteraard na 
meer dan een eeuw een en ander achter
haald, maar wie hem wil beoordelen, zal 
het dienen te doen vanuit de inzet van zijn 
optreden: de religie. Natuurlijk was oak 
zijn politiek tijdsgebonden, maar zijn inzet 
heeft de tijd doorstaan! 

Oak Thorbecke, oak Cart van der Lin
den waren metal hun kennis en inzicht kin
deren van hun tijd, maar dat behoeft ons 
niet te weerhouden hun eminente beteke
nis voor de volksgroep d1e zij vertegen
woordigden te erkennen, en oak daarin 
hun nationale betekenis te zien. 

De betekenis van het optreden van 
Groen van Prinsterer is geweest, dat hij 
zich niet als aristocratisch burger in afkeer 
van de Franse Revolutie heeft afgewend 
en haar val afschuw heeft doodgezwe
gen, om enkel zijn arbeid te verrichten als 
archivaris en classicus, maar deze Revo
lutie, naar de mate van zijn kennis, krach
ten en mogelijkheden, heeft overwogen 
en geanalyseerd, en zijn politieke geest
verwanten erop heeft attent gemaakt, dat 
zij onmogelijk ge'fnspireerd konden wor
den door een beweging die z6zeer de reli
gie verwaarloosde! 

Groen heeft zich verzet tegen de Franse 
Revolutie, en zijn volgelingen op eigen be
ginselen gewezen, waarbij hij de moed 
had zichzelf en hen als anti-revolutionair 
dan wei christelijk-historisch te kwalifice
ren. Eerst Kuyper en zijn generatiegeno
ten zouden - met blijvende afwijzing van 
de negatie en discriminatie van de religie 
- zich rekenschap geven van de meer 
positieve resultaten van de Franse Revolu
tie, die op den duur onloochenbaar wa
ren. Maar zolang er een christelijk volks
deel in Nederland zal blijven, dat een 
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eigen weg in de politiek wenst te gaan, 
omdat het naast directe politieke belan
gen oak de religieuze overtuiging en rech
ten beveiligd en gewaarborgd wil zien, zo
lang zal dat volksdeel zijn stille of uit
gesproken reserves houden jegens de 
Franse Revolutie. Van die nag steeds be
staande overtuiging en innerlijke drang is 
Groen van Prinsterer een uiterst merk
waardige, creatieve en indnngende ge
tuige geweest. Hoewel met al zijn grate 
deskundigheid, begonnen als 'een 
vreemde eend in de bijt' van ons jonge 
parlement, is hij tot op vandaag een voor
beeld en voorganger gebleven voor dui
zenden die door zijn inspiratie zijn aan
gestoken! 

De Franse Revolutie heeft ook hier te 
Iande, zoals Geyl zo terecht opmerkte, 
'verschillende groepen' gekend, 'die zich 
met haar naam tooiden of die met afschuw 
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verwierpen. '2 De Franse Revolutie heeft in 
Nederland een krachtige, aanvankelijk 
onvoorziene stoat gegeven tot een anti
revolutionaire bezinning in christelijke zin, 
die tot op vandaag toe omhoog heft de 
boodschap en de rechten van de religie, 
die aanvankelijk door de voorstanders 
van de Franse Revolutie schromelijk ver
waarloosd, en wier betekenis in ieder ge
val ernstig onderschat werd. De Franse 
Revolutie heeft in Nederland tot indirect 
gevolg gehad het ontstaan van het 
christelijk partijwezen, dat zich in ons land 
in voile vrijheid heeft kunnen ontwikkelen, 
en dat 'de regering des lands' tot op van
daag toe ingrijpend heeft beYnvloed. 
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