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Mr. J.JAM. van Gennip 

Revolutie en 
democratie 

'Het Spook dat in Europa rondwaarde' 
- zo werd de Revolutie op de late leeftijd 
van zo'n zestig jaar gedoopt - had niet 
het eeuwig Ieven, maar het werd toch wei 
een goede honderdtachtig jaar: in ieder 
geval 1s na Parijs en na het Maagdenhuis 
een twintig jaar geen levensteken meer 
gehoord, althans hier niet. De discussie 
over de wenselijkheid van de Revolutie en 
het onvolkomene van de 'burgerlijke' de
mocratie is wellevend, vlees en veel bloed 
in zoveel ontwikkelingslanden, en binnen 
groepen en organisaties hler, die op eigen 
initiatief of op uitnodiging steun - door 
m1ddel van actie en fondsen - aan de re
volutionaire bewegingen wei of niet willen 
geven. Oat te constateren op een moment 
dat de dekolonisatie vrijwel voltooid is, zou 
ondenkbaar geweest zijn voor de procla
mateurs van de onafhankelijkheid van hun 
land voor de Washingtons en de Bolivars, 
de Nkrumah's, de Sukarno's en de Ho Chi 
M1ns was de bevrijding van de kolonisator 
tevens de laatste Revolutie. Zeker: veel 
Founding Fathers van de onafhankelijk
heid realiseerden zich dat hun omwente
lingsconceptie een drievoudige agenda 
was in vergelijking met Parijs 1789. 

In wezen gaat het in ontwikkelingslan
den om drie Revoluties de bevrijding van 
de kolonisator, maar ook in vele gevallen 
van het net als in Frankrijk gewraakte leo
dale systeem - niet zelden collaborateur 
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met de vreemde overheerser. T erzelfder· 
tijd moest in de ogen van wei Iicht de meer 
derheid van de onafhankelijkheidsfiloso 
fen ook gebroken worden met het kapita 
listisch systeem of wat daarvoor doorging. 
Utrecht als bijeenkomst van de Unie, Pa
rijs met de geramde Bastille, en het Win
terpaleis in Leningrad op een schilderij: 
geen wonder dat in menig land de Revolu
tie half bleef steken, de contra-revolutie 
toch won en ondergronds de onvoltooide 
agenda bleef circuleren. De Westerse 
analyse van de mislukking van de tweede 
en derde Revolutie is helder: het is niet zo
zeer de constatering dat de sociaal-politie
ke en culturele voorwaarden voor de Re
volutie ginds zoveel anders zijn dan hier 
- dat ook - maar vooral: het beoogde 
doel, afschaffing van de armoede en de 
uitroeiing van de onderontwikkeling wordt 
met de eenmalige machtsomwenteling 
geenszins bereikt; evenmin als de onaf
hankelijkheid gelijkheid bracht met de ko
lonisator. Daags na de Revolutie kan men 
niet opeens lezen en schrijven, is de ener
gievoorziening niet veilig gesteld en wordt 
er geen betere prijs voor de export be
taald. Nog erger daags na de Revolutie is 
het kastensysteem nog volop levend, net 
als de stammentegenstelling, en is er niets 
veranderd in het dagelijks te ondergane 
ongemak vanwege de petits fonctionnai
res. 
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Exportartikel 
Het Westen, althans de weldenkenden, 
heeft een ander voorstel bij de hand: 
neem niet de Europese conceptie van de 
Revolutie over, maar wei ons democra
tisch concept. In de jaren '50 en '60 werd 
democratie in het ontwikkelings- en bui
tenlands beleid van met name de VS een 
direct exportartikel: lokale en regionale 
democratiseringsprogramma's werden 
uitgeprobeerd en opgelegd bijvoorbeeld 
op de bevolking van Japan, de Filipijnen, 
Vietnam, met zeer wisselende resultaten. 

In het nieuwe Nederlandse beleid is de
mocratie geen exportartikel. Een demo
cratie opleggen lijkt een contradictie, 
maar er is wei het besef, dat zovele demo
cratische initiatieven kasplantjes zijn, zo
vele jonge democratieen erfgenamen, 
zonder het recht van boedelbeschrijving, 
van een economisch en sociaal nauwelijks 
te overleven eerder wanbeleid. Met geld 
schep je geen democratieen, maar te wei
nig hulp aborteert hen wei. Het Weimar
drama, recent weer opengewreven door 
de Peronistische overwinning in Argenti
nie - hoe kan een democratie standhou
den en zich verdiepen bij hyperinflatie, 
massale werkloosheid en sociale ont
wrichting -, is het echte Spook dat ieder 
die de ontwikkel1ngen in de Derde Wereld 
wat dieper volgt, wakker houdt. Hoe wordt 
de cirkel doorbroken: een democratie is 
nog onvolkomen, het volk vraagt - begrij
pelijk - prioriteit voor het nu en niet voor 
het gisteren - en de internationale donor
gemeenschap wacht af: het is allemaal 
nog zo onzeker, het kan nog zo verkeerd 
gaan, 'democratie is meer dan verkiezin
gen', 'de echte volksbewegingen komen 
niet aan bod', 'de militairen houden nog 
bastions van macht over', etc. Het afschu
welijke is dat de pessimist die het beleid 
kan bernvloeden, vrijwel zeker gelijk krijgt: 
als democratisch streven geen signalen 
van internationale solidariteit krijgt en een 
jonge democratie niet de kans om klaar te 
komen met haar eigen erfenis, ligt het vol
gende autoritaire systeem om de hoek. 
Zie je wei, I told you so! 

234 

200 1aar Franse Revolut1e 21 

Cynici over overlevingskansen van een 
democratie vinden niet zelden onver
wachte bondgenoten in kringen van echt 
geengageerden. In het betrokken land 
zelf gaat de overgang naar democratie 
vrijwel altijd hand in hand met een pijnlijke 
- soms dodelijke - scheiding tussen 
strijdmakkers die gezamenlijk het verzet 
tegen de omvergeworpen dictator, het mi
litaire regime, de autocratie gevoerd heb
ben: de vestiging van de formele demo
cratie is dan voor de een een al dan niet 
imperialistische manipulatie en voortzet
ting van oude praktijken onder nieuwe 
merknamen; voor de ander het minst 
slechte begin van een proces van ver
maatschappelijking en bredere participa
tie. Die scheiding ginds bepaalt niet zel
den keuzen en scheuringen in de ontwik
kelingswereld h1er. Er is dan meestal meer 
aan de hand dan een vooropgezette in
stelling om in plaats van die democratie 
een bepaalde ideologie te willen exporte
ren. 

Maar ook hier weegt de verantwoorde
lijkheid buitengewoon zwaar: Wie, die ge
bruik maakt van de democratische ruimte 
in Nederland van solidariteit en betrokken
heid van onze gemeenschap met armen 
en verdrukten, kan het verantwoorden de 
geleidelijkheid van de democratische evo
lutie ginds weg te strepen, vanwege de 
bezwaren van de nog onvolledige partici
patie, de afwezigheid van een ieder wre
kende bijltjesdag, de voortzetting (voorlo
pig) van weinig aantrekkelijke economi
sche structuren? Democratie is in veel ge
vallen die prijs waard, althans in de ogen 
van de telkens weer opnieuw verrassend 
hoge percentages stemmers onder het 
volk, een hoge prijs, maar minder hoog 
dan het bloed van burgeroorlog of een 
nieuwe autoritaire ideologie. 

Enorme omwenteling 
Wie naar de politieke wereldkaart kijkt, ziet 
dat zich - soms spectaculair, maar 
meestal als een erosie van autoritaire 
structuren - in de afgelopen vijf a tien ja-
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ren een enorme omwenteling aan het vol
trekken is ten gunste van dat Westerse de
mocratische concept. Ondanks de uitblij
vende steun, ondanks de voortgaande 
steun aan groepen die in het verzet willen 
blijven, de onvolkomenheden, de inter
venties van binnen en buiten, worden de 
jaren tachtig gekenmerkt door een niet 
voorspelde democratiseringsgolf in tien
tallen Ianden. 

Die democratische doorbraak (samen 
met de ontwikkeling in de Oost-West-rela
tie), de positieve ontwikkeling in onze tijd, 
kan beklijven als er op twee manieren op 
gereageerd wordt: door ondernemer
schap in de ontwikkelingssamenwerking, 
mee willen doen op een moment dat het 
eindresultaat nog niet vast staat, wei er de 
perspectieven zijn en door het besef, dat 
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democratie, participatie, een faire kans 
om meetetellen, sociaal, cultureel, econo
misch, niet ophoudt bij de grens van het 
land, waar wfj die participatie en vermaat
schappelijking eisen. 

De ultieme consequentie van de demo
cratiseringsrevolutie is een wereldorde, 
economisch, ecologisch, jaookqua veilig
heid, waarbinnen de democratische ele
menten van participatie, fraternite of soli
dariteit en egalite tot hun recht komen. Het 
niet trekken van die consequentie zou 
toch nog het Spook weer levend kunnen 
maken, maar dan waart het echt wereld
wijd rond. 
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De Verklaring van de 
Rechten van de Mens 
en van de Burger 

Vastgesteld in de Nationale Vergadering op 26 augustus 1789, en als preambule ge
hecht aan de Grondwet van 1791. * 

De vertegenwoordigers van het Franse volk, samengekomen in de Nationale Vergade
nng, beschouwen onbekendheid met de Rechten van de mens, het vergeten of minach
ten ervan als de enige oorzaken van de algemene misstanden en de verdorvenheid van 
de regeringen. Daarom hebben zij besloten om in een plechtige verklaring de natuur
lijke, onvervreemdbare en heilige Rechten van de mens vast te leggen, opdat deze ver
klaring aile leden van de samenleving steeds voor ogen zou staan en hen steeds weer 
herinnert aan hun rechten en plichten; opdat de handelingen van de wetgevende en die 
van de uitvoerende macht te allen tijde afgemeten kunnen worden aan het doel van 
iedere politieke instelling, en daarom des te meer gerespecteerd zullen worden; opdat 
de eisen van de burgers, van nu af aan op duidelijke en onweerlegbare beginselen be
rustend, steeds de handhaving van de Grondwet en het algemeen welzijn zullen die
nen. Daarom erkent en verkondigt de Nationale Vergadering voor het aangezicht en on
der de bescherming van het Opperwezen, de hierna volgende rechten van de mens en 
burger. 

Artike/1 
De mensen worden vrij en gelijk in rechten geboren, en blijven dit. Maatschappelijke 
verschillen kunnen aileen op het algemeen welzijn gebaseerd worden. 

Artike/11 
Het doel van iedere politieke vereniging is het handhaven van de natuurlijke en onver
vreemdbare rechten van de mens. Deze rechten zijn: vrijheid, eigendom, veiligheid en 
verzet tegen onderdrukking. 

Artikel Ill 
ledere soevereiniteit berust principieel en in wezen bij het Volk. Geen enkellichaam en 
geen enkel individu kan macht uitoefenen die niet uitdrukkelijk uit het Volk voortkomt. 

• Vertal1ng prof dr. J.M M. de Valk 
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Artikel IV A1 
Vrijheid bestaat uit het vermogen om alles te doen wat anderen niet schaadt. Daarom V< 
heeft het uitoefenen van de natuurlijke rechten voor ieder mens geen andere grenzen n< 
dan die, welke de andere I eden van de samenleving het genot van dezelfde rechten ver- d< 
zekeren. Deze grenzen kunnen aileen bij de wet worden vastgesteld. 

A 
Artikel V Vr 
De wet heeft aileen het recht handelingen te verbieden die schadelijk zijn voor de ge- gr 
meenschap. Wat niet door de wet verboden is mag niet verhinderd worden, en niemand O' 

kan gedwongen worden iets te doen wat de wet niet beveelt. 
A 

Artikel VI A 
De wet is de uitdrukking van de algemene wil. Aile burgers hebben het recht om per- n, 
soonlijk of door hun vertegenwoord1gers deel te nemen aan het vaststellen ervan. Zij b 
moet voor allen dezelfde zijn, zowel waar zij beschermt als waar zij straft. Omdat aile bur- d 
gers voor haar gelijk zijn, hebben allen gelijkelijk toegang tot aile openbare ambten, 
waardigheden en posities, overeenkomstig hun capaciteiten, en zonder ander onder- A 
scheid dan hun deugden en talenten. C 

IE 
Artikel VII 
Niemand mag beschuldigd, aangehouden of in verzekerde bewaring gesteld worden A 
dan in die gevallen waarin de wet voorziet, en op de wijze die door haar is voorgeschre- IE 
ven. Degenen die willekeurige bevelen uitlokken, mogelijk maken, uitvoeren of doen uit- s 
voeren, moeten gestraft worden; doch iedere burger die door de wet opgeroepen of 
aangehouden wordt, moet onmiddellijk gehoorzamen; tegenstand maakt zo iemand .A 
schuldig. f! 

n 
Artikel VIII IE 
De wet kan niet meer straffen opleggen dan strikt en klaarblijkelijk nodig zijn; niemand I< 
kan gestraft worden dan op grand van een wet die v66r het misdrijf vastgesteld en afge-
kondigd is, en die op wettige wijze is toegepast. 

Artikel IX 
Ieder wordt als onschuldig beschouwd zolang hij niet veroordeeld is. Als het onvermij
delijk wordt geacht hem aan te houden, moet iedere dwangmaatregel die uitgaat boven 
hetgeen nodig is om hem in bewaring te stellen, streng door de wet worden bestraft. 

Artikel X 
Niemand mag wegens zijn overtuiging, oak als die godsdienstig is, worden lastig geval
len, mits de uitingen daarvan de openbare orde, zoals vastgelegd in de wet, niet versto
ren. 

Artikel XI 
Vrijheid van gedachtenwisseling en meningsuiting is een van de kostbaarste rechten 
van de mens; iedere burger heeft daarom vrijheid van spreken, schrijven, en drukpers; 
hij kan echter worden aangesproken op het misbruik van deze vrijheid in die gevallen 
die door de wet zijn vastgesteld. 
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Art1kel XII 
Voor het waarborgen van de Rechten van de mens en burger is een openbare macht 
noodzakelijk; deze macht wordt dus 1ngesteld tot ieders voordeel, en niet voor de bijzon
dere belangen van hen aan wie deze macht wordt toevertrouwd. 

Artikel XIII 
Voor het onderhoud van de openbare macht en voor de kosten van het bestuur is een 
gemeenschappelijke bijdrage noodzakelijk; deze dient gelijkelijk te worden verdeeld 
over aile burgers, rekening houdend met hun middelen. 

Artikel XIV 
Aile burgers hebben, persoonlijk of door hun vertegenwoordigers, het recht om de 
noodzaak van de open bare b1jdrage vast te stellen en hierin vrij toe te stem men, het ge
bruik ervan nate gaan, in de omvang, de evenwichtige verdeling, de wijze van innen en 
de duur ervan vast te stellen. 

Art1kel XV 
De gemeenschap heeft het recht van iedere functionaris verantwoording over zijn be-
leld te eisen. 

Artikel XVI 
ledere samenleving waarin de rechten van de mens niet gewaarborgd zijn en waarin de 
sche1ding der machten niet is vastgelegd, heeft geen Grondwet. 

Artikel XVII 
Aangez1en de eigendom een onschendbaar en heilig recht is, mag zij niemand ontno
men worden, tenziJ de wetteliJk vastgestelde noodzaak dit klaarblijkelijk vereist, en ai
leen onder de voorwaarde van een rechtvaardige en tevoren vastgestelde schade
loosstelling. 
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