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Het Christendom had Europa gevormd. De Staten waren deelen eener Christen-republiek, zoodat 
Volkeren- en Staatsregt, wetten, instellingen, zeden en gebruiken uit het Christendom ontsproten of 

daarmede in verband en overeenstemming waren gebragt.  
 

                                                                                        Nederlandsche Gedachten, III (1831)

 

 
Toen werd voor het Christelijk Europa bewaarheid wat de Heiland gezegd heeft. ‘En wanneer de 

onreine geest van den mensch uitgegaan is, zoo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt 
dezelve niet. Dan zegt hij: ik zal wederkeeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben; en komende 

vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven 
andere geesten, boozer dan hij zelf; en ingegaan zijnde wonen zij aldaar; en het laatste van dien 

mensch wordt erger dan het eerste. Alzoo zal het ook met dit boos geslacht zijn!’ Inderdaad het laatste 
is erger dan het eerste geweest. Alleenheersching van het ongeloof was daar. Omwenteling was 

onvermijdelijk geworden.  

 
G. Groen van Prinsterer, Ongeloof en Revolutie (1847)
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Deze studie is de vrucht van jarenlange noeste arbeid. Omdat ze handelt over het 

Europabeeld van Mr. G. Groen van Prinsterer (1801-1876) en zijn tijdgenoten 

waande ik mij soms weken achtereen meer in de negentiende dan in de 

eenentwintigste eeuw. Als ik mij deze perioden voor de geest haal, dan denk ik aan 

het onderzoek op zichzelf. Dat heeft mij veel vreugde en voldoening verschaft. Wat 

het onderzoek het meest hinderde, was het vinden van tijd. Temeer omdat ik 

vanwege mijn dubbele baan in het onderwijs een werktijdfactor had van zes dagen 

per week. Schoolvakanties heb ik dan ook altijd als een zegen ervaren.  

    Mijn woord van dank gaat allereerst uit naar prof.dr. G.J. Schutte. Om twee 

redenen heb ik hem als promotor gevraagd. Dit betrof zijn deskundigheid ten 

aanzien van Groen en zijn benadering van de geschiedenis. De wijze waarop dit 

onderzoek tot stand is gekomen, moet voor Schuttekenners moeiteloos herkenbaar 

zijn. Zijn rake opmerkingen over Groens denkproces stimuleerden mij telkens weer 

om op de ingeslagen weg voort te gaan. Ik ben hem veel dank verschuldigd voor de 

jarenlange begeleiding. Altijd was hij bereid mij met raad en daad terzijde te staan. 

Nog spijt het mij dat ik er niet in ben geslaagd het onderzoek binnen de voor hem 

belangrijke termijn als promotor af te ronden.  

    Een tweede woord van dank wil ik richten aan prof.dr. Joris van Eijnatten, 

Bilderdijkkenner en bekwaam cultuurhistoricus. Dit betreft allereerst zijn grote 

betrokkenheid bij het onderzoek. De weerslag hiervan is rijkelijk in het proefschrift 

terug te vinden. Ik denk dan vooral aan de conceptuele verdieping en de breedte van 

het onderzoek. Zijn adviezen en aanscherpingen op deze terreinen heb ik als zeer 

waardevol ervaren. Ook ben ik hem dankbaar voor het feit dat hij vanaf 2011 als 

promotor wilde optreden.  

    Verder dank ik prof.dr. R.A.M. Aerts, prof.dr. F.W. Boterman, prof.dr. J.C. 

Kennedy, prof.dr. R. Kuiper en prof.dr. H. te Velde als leden van de leescommissie 

voor het lezen van het manuscript en het begeleidend commentaar. Hun op- en 

aanmerkingen heb ik zoveel mogelijk in het eindmanuscript proberen te verwerken.  

    Een bijzonder woord van dank is gericht aan mijn broer Piet Bijl en mijn vriend 

drs. Wim Kees Makkenze. Allereerst omdat zij als lezers van onze driehoofdige 

studiekring op betrokken wijze met het onderzoek zijn meegegroeid. Vervolgens 

omdat zij bereid waren mij als paranimf ter zijde te staan.  
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    Ook dank ik drs. Bert Kalkman en ir. Piet Murre van de Driestar Hogeschool voor 
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Richard Toes van het Wartburg College (locatie Guido de Brès) ben ik erkentelijk 

voor de ruimte die hij bood om onderzoek en werk efficiënt te combineren. Een 

directeur bij wie studerende docenten in goede handen zijn. Tevens dank ik mijn 

oud-collega’s drs. Rinus van Dam en Kees Remmelzwaal respectievelijk voor de 

stijlvolle Engelse en Duitse vertaling van de samenvatting. Mijn zoon Matthijs 

bedank ik voor de mooie opmaak van het boek en het opstellen van het omvangrijke 

persoonsregister. Drs. Bart Jeroen Kiers van de VU Uitgeverij zeg ik dank voor de 
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Tijdens de winter van 1845-1846 hield de Nederlandse antirevolutionaire denker en 

historicus Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) een reeks ‘historische 

voorlezingen’ over het verband tussen ongeloof en revolutie.
1
 In een proloog op de 

negende lezing wijdde hij een ‘enkel woord’ aan de vraag of de omwentelingsgeest, 

die eind achttiende eeuw in Frankrijk had gewoed, ‘algemeen in Europa verspreid 

was’.
2
 Groen gaf toe dat er veel aanleiding was zich hierbij te vergissen. De 

revolutionaire werken die de meeste bekendheid hadden gekregen, waren immers 

Franse geschriften en de ‘hoofdzetel der revolutionaire praktijk’ stond sinds zestig 

jaren in Frankrijk. Ook erkende Groen dat hij de veralgemenisering van de revolutie 

in sommige opzichten misschien ‘te zeer als een soort van postulaat’ had 

beschouwd.
3
 Met als gevaar dat, indien de revolutie in dit land opnieuw tot een 

uitbarsting kwam, dit feit de these van de veralgemenisering ondermijnde. Wanneer 

de revolutie als een ‘bijkans exclusief’ Frans verschijnsel werd opgevat, bracht 

Groen hier tegen in, veronachtzaamde men echter de ‘eenheid en zamenhang der 

Europesche staten’. Het vuur had weliswaar in Frankrijk een uitgang geopend, maar 

men mocht niet vergeten ‘dat de gansche bodem volkaniek was’. De ‘Revolutie’, zo 

besloot hij de proloog, was een ‘Europesche Omwenteling’ geweest.  

    Vanwege de aard van het onderwerp en de crisis van de tijd heeft Groen in 1847 

de lezingen onder de titel Ongeloof en Revolutie het licht doen zien.
4
 De proloog, die 

hij niet in de uitgave opnam, is om twee redenen interessant. Allereerst omdat 

Ongeloof en Revolutie waarop de proloog van toepassing was, in het algemeen als 

Groens magnum opus wordt gezien. Vervolgens omdat hij hierin aangaf dat aan 

Ongeloof en Revolutie een Europaconcept ten grondslag lag. Hieraan kan worden 

toegevoegd dat Groen de door hem veronderstelde eenheid en samenhang der 

Europese staten zelfs als een ‘Europesche nationaliteit’ omschreef. Dat hij er in zijn 

buitenlandspolitieke beschouwingen in de periode 1848-1871 een bepaald 

                                                           
1 Groen heeft deze lezingen voor een beperkte vriendenkring gehouden. Over deze kring, zie 

A.J. van Dijk, Groen van Prinsterer’s Lectures on Unbelief and Revolution, Ontario, 1989, 

139-150.  
2 Voor de proloog, zie Bescheiden, II, 131-134 en Aanhangsel II in de derde bewerkte druk 
2 Voor de proloog, zie Bescheiden, II, 131-134 en Aanhangsel II in de derde bewerkte druk 

van Ongeloof en Revolutie, Franeker, 1976, 330-332. 
3 De kritische vraagsteller was F. de Greve, voormalig rechtsgeleerde te Franeker en van 

1842-1855 lid van de Hoge Raad. Aanleiding tot de vraag was Groens achtste lezing over het 

‘Ongeloof’. A.J. van Dijk, Groen van Prinsterer’s Lectures, 141-142.  
4 Ongeloof en Revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen, Leiden, 1847. 
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Europabeeld op nahield, was mij reeds tijdens het schrijven van mijn 

doctoraalscriptie duidelijk geworden.
5
 Hierdoor werd de drang om aan mijn 

wetenschappelijke belangstelling voor Groen een Europese vraagstelling te koppelen 

steeds sterker. Temeer omdat deze in het Groenonderzoek in het algemeen tot nu toe 

onbelicht was gebleven en ik mij al decennialang geboeid wist door de geschiedenis 

van Europa en in het bijzonder door die van de negentiende eeuw.  

   

 

In het geheel van het Groenonderzoek ging tot nu toe de meeste aandacht uit naar 

Groens visie op kerk en staat, zijn optreden in de binnenlandse politiek, zijn 

betrokkenheid op het christelijk onderwijs en zijn geschiedbeschouwing. De vraag 

hoe hij tegen de ontwikkelingen in Europa aankeek, kwam beduidend minder ter 

sprake of werd slechts zijdelings aan de orde gesteld. Nu was ook mij een nationale 

Groen vertrouwd. Wanneer Groen in mijn ouderlijk huis of op de kerkelijke 

jeugdvereniging onderwerp van gesprek was, dan lag het accent op zijn betekenis 

voor de Nederlandse Hervormde Kerk, de binnenlandse politiek, de christelijke 

school en de vaderlandse geschiedenis. Hoewel mij van huis uit veel belangstelling 

voor het wereldgebeuren is bijgebracht, ben ik pas tijdens mijn studietijd een directe 

relatie tussen Groen en de buitenlandse politiek gaan zien. Een eyeopener in dit 

verband was een opstel van H. Smitskamp over Groens opvatting van de 

wereldhistorie.
6
 Hieruit werd mij voor het eerst duidelijk dat Groen van een nauwe 

samenhang tussen de zin der geschiedenis en het christelijke Europa uitging. Vanaf 

die tijd ben ik zijn antirevolutionaire standpunten en beschouwingen in bredere 

context gaan lezen en heb ik dat met de bovengenoemde doctoraalscriptie afgerond. 

Hiertoe mede aangespoord door het werk van W. Aalders die stelde dat Groen niet 

in ‘bekrompen, provinciaalse, Nederlandse verhoudingen’ dacht, ‘maar Europees’.
7
  

    Hoewel in algemene zin kan worden gesteld dat Groens Europabeeld nooit eerder 

object van wetenschappelijke studie was en G.J. Schutte nog in de jaren zeventig 

moest constateren dat er ten aanzien van Groen en de buitenlandse politiek een 

inhaalslag kon worden gemaakt, is er in de afgelopen decennia wel meer 

belangstelling gekomen voor een internationale Groen.
8
 Twee wetenschappelijke 

                                                           
5 Groens geschiedbeschouwing in de actualiteit van het napoleontische Frankrijk en het 

bismarckiaanse Pruisen, 1848-1871, onuitgegeven doctoraalscriptie.  
6 H. Smitskamp, ‘Groen van Prinsterer’s opvatting van den zin der wereldhistorie’, in: De zin 

der geschiedenis, Wageningen, 1944, 96-113. 
7 W. Aalders, Theocratie of ideologie. Het dilemma van de huidige christenheid, Den Haag, 

1977, 97. 
8 Schutte wees wat de verdere studie van Groen betrof op niet-onderzochte kwesties als de 

Europese machtsverhoudingen en allianties, de Griekse en Poolse opstanden, de revoluties 
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voorbeelden hiervan zijn de dissertatie van A.J. van Dijk uit 1989 en die van R. 

Kuiper uit 1992.
9
 Volgens Van Dijk was de centrale stelling van Ongeloof en 

Revolutie dat in de Franse omwenteling van 1789 de volgroeide vrucht van een 

Europese intellectuele omslag tot uiting kwam.
10

 Ook wees hij op het gegeven dat 

zowel bij de jonge Groen van de jaren twintig als bij de gerijpte van de jaren veertig 

sprake was van een ‘lively interest in current European events’.
11

 Ofschoon Van 

Dijk oog had voor een Europese Groen heeft hij zich in zijn dissertatie voornamelijk 

op Groens geschiedbeschouwing geconcentreerd en diens Europabeeld vrijwel 

onbelicht gelaten.  

    In de dissertatie van Kuiper speelt Groen als Europeaan een prominente rol. Toch 

kunnen ook hier de nodige kanttekeningen worden gemaakt als het gaat om de 

opvulling van de historiografische leemte in het Groenonderzoek. Omdat Kuiper het 

onderzoek naar de Nederlandse antirevolutionairen en de buitenlandse politiek 

tussen 1848 en 1905 heeft afgebakend, komen we niets te weten over Groens kijk op 

Europa in de periode daarvoor. Ook stelde hij in zijn dissertatie het zelf- en 

wereldbeeld van de antirevolutionaire stroming centraal en niet dat van Groen. 

Tenslotte moet worden opgemerkt dat hoewel Kuiper wezenlijke aspecten van 

Groens Europabeeld aan het licht heeft gebracht, dit beeld zelf niet het uitgangspunt 

was.  

    Nadat ik mijn eigen onderzoek naar een Europese Groen in 1998 was gestart, leek 

dit te worden doorkruist door de herdenking van zijn tweehonderdste geboortedag. 

In 2001 belegde het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands 

Protestantisme (1800-heden) van de Vrije Universiteit te Amsterdam namelijk een 

symposium over ‘Groen van Prinsterer in Europese context’. Met als motivatie dat 

dít gezichtspunt ‘tot dusver onderbelicht’ was gebleven. Drie jaren later werden de 

deels bewerkte voordrachten gepubliceerd.
12

 Hoewel de bundel de kennis over 

Groens Europese ‘Contacten en invloeden’ en zijn Europese ‘Engagement en 

commentaar’ heeft verrijkt, was er, ondanks enkele aanzetten, weinig oog voor zijn 

Europaconcepten.
13

  

                                                                                                                                        
van 1848 en de Duitse eenwording. G.J. Schutte, Mr. G. Groen van Prinsterer, Goes, 1976, 

156. 
9 A.J. van Dijk, Groen van Prinsterer’s Lectures en R. Kuiper, Zelfbeeld en wereldbeeld. 

Antirevolutionairen en het buitenland, 1848-1905, Kampen, 1992.  
10 A.J. van Dijk, Groen van Prinsterer’s Lectures, 3. 
11 A.J. van Dijk, Groen van Prinsterer’s Lectures, 95. 
12 J. de Bruijn & G. Harinck (redactie), Groen van Prinsterer in Europese context, Hilversum, 

2004.  
13 Aan de hand van mijn eigen onderzoeksresultaten heb ik proberen aan te tonen hoe achter 

Groens observatie van de ‘Europesche revolutie’ een geprononceerd Europabeeld schuilging. 

J.P. Bijl, ‘Groen van Prinsterer en Napoleon III. Commentaar op de bonapartistische 
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Om tot een goede invulling van de onderzoeksvraag te komen is het allereerst van 

belang na te gaan welke terreinen om ontginning vragen. Dit vereist aan de ene kant 

een afbakening van de Europese kwesties die Groen in de loop der tijd hebben 

beziggehouden en aan de andere kant een bepaling van de elementen waaruit hij zijn 

Europabeeld heeft opgebouwd. Ter oriëntatie hierop wordt gebruik gemaakt van het 

uitvoerige bibliografische overzicht van T. de Vries.
14

 De grove omtrek van het 

onderzoeksterrein kan alvast in kaart worden gebracht door op een selectie van 

Groens werken een eerste blik te werpen.  

  

 

Wat Groens belangstelling voor Europese kwesties in de jaren twintig aangaat, kan 

een drietal teksten worden geselecteerd. Dit betreft achtereenvolgens twee niet-

gepubliceerde opstellen uit 1825 en 1826 en een pamflet uit 1826.
15

 Een vluchtige 

blik in het manuscript Bedenkingen tegen een oproeping tot ondersteuning der 

Grieken laat zien dat in Groens Europabeeld zowel culturele als staats- en 

volkenrechtelijke aspecten kunnen worden onderscheiden. In het manuscript 

Historische Proeve over de geschiedenis en de gevolgen der steeds naauwer 

gewordene vereeniging van de beschaafde volken lijkt hij het accent op het culturele 

gezichtspunt te hebben gelegd en in het pamflet Iets over den tegenwoordigen 

oorlog in Portugal op het politiek-ideologische.  

    Groens geschriften rond 1830 ademen in belangrijke mate de sfeer van de 

politieke crisis in de zuidelijke Nederlanden en de Belgische Opstand. Het feit dat 

het Verenigd Koninkrijk een creatie van het Congres van Wenen van 1814-1815 was 

en de vrede van Europa bij een opstand in gevaar kon komen, maakte dit conflict tot 

een Europese kwestie van de eerste orde. Dit gegeven lijkt van groot belang wanneer 

wordt beseft dat de geestelijke verandering die Groen onder invloed van het 

protestantse Reveil heeft ondergaan, in deze tijd en in deze context plaatsgreep. Een 

eerste tekst die in dit verband nadere bestudering verdient, is de brochure Over 

Volksgeest en Burgerzin uit 1829. Hierin refereerde Groen namelijk niet alleen aan 

de gespannen situatie in het Verenigd Koninkrijk, maar kon volgens hem ook ‘een 

begin van principiële verandering’ worden bespeurd.
16

 Hoofdbron voor het 

                                                                                                                                        
machtswisselingen in Frankrijk in de periode 1848-1852’, in: J. de Bruijn & G. Harinck 

(redactie), Groen van Prinsterer in Europese context, 114-117. 
14 T. de Vries, Mr. G. Groen van Prinsterer. Een bibliografie, Utrecht, 1908. 
15 Voor beide opstellen, zie J. Zwaan, Bescheiden, I, 33-72 en 85-137.  
16 Nederlandsche Gedachten, tweede serie, V, 2 december 1873, 256. 
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onderzoek naar Groens Europabeeld rond 1830 vormen de Nederlandsche 

Gedachten. Een periodiek die hij tussen 1829 en 1832 heeft geredigeerd. De 

inhoudsopgave van de hierin opgenomen artikelenreeks Overzigt van de beginsels 

der Nederlandsche Gedachten maakt duidelijk dat Groens politieke principes in een 

Europees kader staan.
17

 Dit zou erop kunnen wijzen dat de geestelijke verandering 

van fundamentele betekenis is geworden voor de staats- en volkenrechtelijke 

aspecten van zijn Europabeeld.  

    De geschriften die Groen in de jaren 1834-1847 heeft gepubliceerd, zijn niet 

rechtstreeks op de Europese actualiteit van toepassing. Een crisissituatie als in 1830 

is Europa althans tot 1848 bespaard gebleven. Dit laat onverlet dat Groens 

belangrijkste studies in deze periode, gezien de thematiek die hij hierin behandelde, 

vanuit een Europees perspectief moeten zijn geschreven. Veelzeggend in dit verband 

is dat de Proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd 

uit 1834 onder de overkoepelende naam Beschouwingen over Staats- en 

Volkerenregt verscheen en hiervan het eerste deel vormde. Dat het Handboek der 

Geschiedenis van het Vaderland uit 1846 mede met een blik op het Europese 

volkenrecht moet zijn vervaardigd, kan reeds uit de inhoudsopgave worden 

afgelezen. Terwijl op grond van de proloog op de negende lezing van Ongeloof en 

Revolutie kan worden verondersteld dat aan dit hoofdwerk uit 1847 een 

welomschreven Europaconcept ten grondslag lag.  

    Wat het revolutiejaar 1848 en Groens politieke geschriften aangaat, lijkt het 

zinvol om ook deze aan een Europese analyse te onderwerpen. De liberale 

omwenteling in Nederland stond immers niet op zichzelf, maar maakte deel uit van 

de kettingreactie op de Februarirevolutie te Parijs. In dat licht bezien is het 

aannemelijk dat Groens staatsrechtelijke standpunten niet los zullen hebben gestaan 

van de internationale context. Een drietal publicaties komt voor een Europese 

analyse in aanmerking. Te weten: Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap, toelichting 

van de spreuk der Revolutie uit 1848, Grondwetherziening en Eensgezindheid uit 

1849 en Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek uit 1850.  

    Dat Groens buitenlandspolitieke interesse in de eerste helft van de jaren vijftig 

met name door het bonapartistische Frankrijk moet zijn gewekt, kan worden 

opgemaakt uit zijn commentaren in De Nederlander. Een dagblad waarover hij 

tussen 1850 en 1855 de redactionele scepter zwaaide en waarover hij in de Narede 

van 1855 opmerkte dat hierin ‘menig artikel’ aan ‘de buitenlandsche gebeurtenissen’ 

was gewijd.
18

 Uit de Narede wordt duidelijk dat Groen bij deze gebeurtenissen 

vooral dacht aan de bonapartistische machtswisselingen in Frankrijk in 1851 en 

                                                           
17 Deze artikelenreeks dateert uit het najaar van 1831 en is terug te vinden in het derde deel 

van de Nederlandsche Gedachten.  
18 Narede van vijfjarigen strijd, Utrecht, 1855, 72. 
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1852, de passieve houding van de Europese mogendheden hierbij en het optreden 

van Napoleon III tijdens de Oosterse oorlog tussen 1853 en 1855.
19

 Twee andere 

geschriften die met de staats- en volkenrechtelijke aspecten van Groens Europabeeld 

in verband lijken te staan, zijn Le Parti Anti-Révolutionnaire et Confessionnel dans 

L’Église Réformee des Pays-Bas. Étude d’histoire contemporaine uit 1860 en Ter 

Nagedachtenis van Stahl uit 1862. Het eerste geschrift omdat dit was bedoeld om 

het geraamte van het Overzigt uit 1831 ‘merg en been’ te geven.
20

 Het tweede 

geschrift omdat dit op een grens overstijgende betekenis van de in 1861 overleden 

Pruisische conservatieve denker F.J. Stahl attendeerde.  

    In de tweede helft van de jaren zestig lijkt Groens belangstelling voor het 

buitenland hoofdzakelijk te zijn bepaald door het bismarckiaanse Pruisen. Behalve 

La Prusse et les Pays-Bas en L’Empire prussien et l’Apocalypse uit 1867 heeft hij 

tussen 1866 en 1870 namelijk niets meer over de Europese ontwikkelingen 

gepubliceerd. Dat zijn twee Franstalige brochures de nodige aandacht zullen hebben 

getrokken, kan reeds uit hun titels worden opgemaakt. De apocalyptische duiding 

van Pruisen zou tevens op een religieuze aanscherping van Groens Europabeeld 

kunnen wijzen. Aangezien Bismarcks eenheidspolitiek tot ontbinding van de Duitse 

Bond heeft geleid en deze ontbinding de Europese orde ingrijpend veranderde, lijkt 

Groen vooral over de toekomst van het volkenrecht bezorgd te zijn geweest. Dit kan 

mede worden afgeleid uit het feit dat hij zich in de tweede serie van de 

Nederlandsche Gedachten van juli 1870 tot februari 1871 bijna uitsluitend met de 

Frans-Duitse oorlog heeft beziggehouden. Een oorlog die het Europese 

machtsevenwicht grondig dreigde te verstoren en ook de toekomstige betrekkingen 

tussen Frankrijk en Duitsland ernstige schade leek te berokkenen.  

    Wanneer de toelichting van De Vries op de zes delen van de Nederlandsche 

Gedachten wordt gevolgd, dan heeft Groen zich met uitzondering van de Frans-

Duitse oorlog tussen 1871 en 1876 nauwelijks meer met de buitenlandse politiek 

ingelaten.
21

 Een globale verkenning van de periodiek toont echter aan dat hij vanaf 

1871 nog regelmatig de politieke ontwikkelingen in het republikeinse Frankrijk en 

het keizerlijke Duitsland heeft becommentarieerd. Wat Frankrijk betreft, kan hierbij 

worden gewezen op de Commune en de parlementaire botsingen en wat Duitsland 

betreft op Bismarcks Kulturkampf. Twee Europese kwesties die als de nasleep van 

de Frans-Duitse oorlog kunnen worden gezien en waarbij met name het 

staatsrechtelijke aspect van Groens Europabeeld centraal lijkt te hebben gestaan.  

 

                                                           
19 Narede, 72-85. Groen heeft het laatste jaar van de Oosterse oorlog niet meer 

becommentarieerd.  
20 Nederlandsche Gedachten, V, 14 december 1874, 346-350. 
21 T. de Vries, Mr. G. Groen van Prinsterer. Een bibliografie, 215-231. Voor de verwijzing 

naar de Frans-Duitse oorlog, zie 217-218.  
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Nu het onderzoeksgebied via de terreinafbakening en beeldbepaling enigszins in 

kaart is gebracht, lijken er voldoende redenen te zijn die een studie naar Groen als 

Europeaan rechtvaardigen. Een drietal voorlopige conclusies kan reeds worden 

getrokken. Allereerst is het opmerkelijk dat Groen tal van geschriften aan de 

Europese geschiedenis en lopende Europese kwesties heeft gewijd. Ten tweede heeft 

het er alle schijn van dat zijn betrokkenheid op Europa enerzijds een constante factor 

in zijn denkontwikkeling was, anderzijds rond gewichtige internationale 

gebeurtenissen toenam. Of zoals ten tijde van de Frans-Duitse oorlog zelfs niet-

Europese vraagstukken in de schaduw stelde. Ten derde lijken Groens 

beschouwingen over de Europese geschiedenis en commentaren op de Europese 

actualiteit van tijd tot tijd religieuze verdiepingen en aanscherpingen te hebben 

ondergaan. Aan dit drietal voorlopige conclusies kan worden toegevoegd dat Groen, 

gezien de titels en globale verkenning van de inhoud, Europa van diverse kanten 

moet hebben belicht. Om die reden lijkt het verantwoord een viertal aspecten in zijn 

Europabeeld te onderscheiden, te weten: een staatsrechtelijk, een volkenrechtelijk, 

een cultureel en een godsdienstig. Op grond van bovenstaande overwegingen wordt 

de volgende probleemstelling opgeworpen: 

 

Welk Europabeeld vormde het referentiekader van Groens beschouwingen over de 

geschiedenis en commentaren op de actualiteit, welke aspecten kunnen hierin 

worden onderscheiden en hoe heeft dat beeld zich onder invloed van de tijd en het 

denkklimaat ontwikkeld?  

 

 

Deze probleemstelling in het algemeen en het laatste gedeelte ervan in het bijzonder 

roepen de vraag op welke methode voor het onderzoek moet worden aangewend. 

Globaal gesproken kan worden gesteld dat een historisch-genetisch onderzoek naar 

Groens Europabeeld het meest geëigend is. Door het schrijven van een intellectuele 

biografie over dit specifieke thema kan immers inzichtelijk worden gemaakt hoe zijn 

denken over Europa is ontstaan, op welke manier zich dat in de loop der tijd heeft 

ontwikkeld en welke invloeden hij hierbij heeft ondergaan. Toch is met deze aanpak 

nog niet alles gezegd. Er heeft zich in de jaren zestig en zeventig van de twintigste 

eeuw op het terrein van de ideeëngeschiedenis namelijk een aantal vernieuwingen 

voorgedaan dat voor de uitvoering van het onderzoek de moeite van het overwegen 

waard is. Dit betreft allereerst de verzelfstandiging van de geschiedenis van Europa 

als idee en vervolgens de baanbrekende onderzoeksmethoden van R. Koselleck en 
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Q. Skinner. Omdat de conceptuele geschiedschrijving over Europa geen brede 

bekendheid geniet, zal van deze nieuwe vakdiscipline een historische 

ontwikkelingslijn worden geschetst. Wat de methodische vernieuwingen van 

Koselleck en Skinner betreft, zal om een eigen positie te kunnen bepalen ook op hun 

fundamentele uitgangspunten worden ingegaan. Temeer omdat deze niet op zichzelf 

stonden, maar samenhingen met een late doorwerking van de linguistic turn in de 

westerse filosofie oftewel de twintigste-eeuwse omslag van de filosofie naar 

taalfilosofie én discussies binnen de geschiedtheorie over de rol en betekenis van de 

sociale wetenschappen. 

 

 

Bij het kiezen van een effectieve methode voor het onderzoek naar Groen als 

Europeaan is een oriëntatie op de Europahistoriografie een eerste vereiste. Een 

raadpleging van enkele overzichtswerken over deze vorm van geschiedschrijving 

toont aan dat het begrip Europa tot in de jaren zeventig en tachtig van de vorige 

eeuw hoofdzakelijk als perspectief werd gehanteerd.
22

 Dat Europa ook als idee kon 

worden onderzocht en geanalyseerd, was een methode die in die tijd 

verhoudingsgewijs nog weinig aanhangers telde. Niettemin was deze vorm van 

conceptuele geschiedschrijving al in de jaren vijftig tot een zekere opbloei gekomen, 

omdat naoorlogse politieke idealen over een Verenigd Europa ook weerslag hadden 

op de geschiedbeoefening. Dit vertaalde zich in het feit dat historici van diverse 

nationaliteit een zoektocht begonnen naar de vermeende wortels van een Europese 

eigenheid.  

    Een duidelijk voorbeeld hiervan is het standaardwerk Europabild und 

Europagedanke. Beiträge zur deutschen Geistesgeschichte des 18. und 19. 

Jahrhunderts uit 1951 van de Duitse historicus Heinz Gollwitzer. Hoewel 

Gollwitzer benadrukte dat zijn studie ‘allein’ historische en geen politieke 

oordeelvelling beoogde, gaf hij ronduit toe dat het ontstaan ervan niet los stond van 

de ‘lebhafte Anteilnahme an der allgemeinen europäischen Diskussion’.
23

 Ook de 

Schotse historicus Denys Hay was van mening dat ‘the way in which the idea of 

Europe grew’ van eminente betekenis was voor ‘modern history and contemporary 

politics’.
24

 Hoezeer federalisten als de Zwitserse denker Denis de Rougemont en de 

                                                           
22 Geraadpleegd werden de bibliografische en historiografische overzichten van Jean-Baptiste 

Duroselle, L’Europe de 1815 à nos jours. Vie politique et relations internationales, 4e éd., 

Paris, 1975, 13-90 en Dieter Langewiesche, Europa zwischen Restauration und Revolution 

1815-1849, München, 1985, 173-226.  
23 Heinz Gollwitzer, Europabild und Europagedanke. Beiträge zur deutschen 

Geistesgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts, München, 1951, 7. 
24 Denys Hay, Europe: The Emergence of an Idea, Edinburgh, 1957, X.  
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Franse historicus Jean-Baptiste Duroselle hun Europese idealen van een historische 

legitimiteit trachtten te voorzien, blijkt reeds uit de titels van door hen geschreven 

werken als Vingt-huit siècles d’Europe en L’idée d’Europe dans l’histoire.
25

 

 

Een dergelijke continuïteitsgedachte stond ook aan de wieg van de Europese 

integratiehistoriografie. Hierin werd de naoorlogse eenwording, zeker in de 

beginfase, in het teken van een Europese lotsbestemming geplaatst.
26

 Bekende 

figuren binnen deze zogenaamde ‘klassieke school’ waren de Italiaanse econoom 

Achille Albonetti en de Duitse historicus Walter Lipgens. Geschiedschrijving over 

de Europese integratie was voor hen in de eerste plaats geschiedschrijving over een 

politiek idee.
27

  Vanaf de jaren tachtig werd echter een nieuwe historiografische weg 

ingeslagen.
28

 De Europese integratie werd als gevolg van de stagnatie in haar 

ontwikkeling en de ‘archiefrevolutie’ niet langer als een autonoom en 

onontkoombaar proces gezien. Vooral in het gedegen werk van de Engelse econoom 

Alan S. Milward werd door het onderzoek in de nationale archieven de discrepantie 

blootgelegd tussen de werkelijke inhoud van het gevoerde beleid en de presentatie 

daarvan tegenover de publieke opinie.
29

 Door de Milward school werd een 

ontmythologiserende en meer op de feiten gerichte bestudering van de Europese 

integratie gestimuleerd.  

    Ook begripsmatig gezien vertoonde de integratiehistoriografie een golfbeweging. 

Zo gaven federalisten, ter onderscheiding van de vooroorlogse beweging van de 

‘Europese geest’, de voorkeur aan de term ‘Europese cultuur’.
30

 Het verheven ideaal 

van de intellectuele elite uit het Interbellum diende in hun ogen voortaan op de 

massa te worden overgedragen. Als gemeenschap van waarheid en vrijheid die 

voortbouwde op de geestelijke fundamenten van de beschaving, moest een 

democratisch Europa immers superieur worden geacht aan een communistisch. 

                                                           
25 Denis de Rougemont, Vingt-huit siècles d’Europe, Paris, 1961 en Jean-Baptiste Duroselle, 

L’idée d’Europe dans l’histoire, Paris, 1965. In het voorwoord van de laatste studie schreef 

‘de vader van het verenigde Europa’ Jean Monnet dat de Europese volken al eeuwenlang ‘une 

culture et une civilisation’ met elkaar deelden. 
26 Zie A.G. Harryvan, ‘De historiografie van de Europese integratie, 1945-1985’, in: W.A.F. 

Camphuis en C.G.J. Wildeboer-Schut (red.), Europese eenwording in historisch perspectief. 

Factoren van integratie en desintegratie, Zaltbommel, 1991, 24-28. 
27 Achille Albonetti, Préhistoire des États-Unis d’Europa, Paris, 1963 en Walter Lipgens, Die 

Anfänge der Europäischen Einigungspolitik 1945-1950. Erster Teil, 1945-1947, Stuttgart, 

1977. 
28 A.G. Harryvan, in: W.A.F. Camphuis en C.G.J. Wildeboer-Schut (red.), Europese 

eenwording in historisch perspectief, 33-39. 
29 Alan S. Milward, The Reconstruction of Western Europe 1945-51, London, 1984. 
30 Pim den Boer, Europa. De geschiedenis van een idee, vijfde, herziene en vermeerderde 

druk, Amsterdam, 2007, 153-159 en 171-174. 
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    Linkse intellectuelen van de jaren zestig en zeventig daarentegen hadden weinig 

op met de ‘Europese cultuur’. Zij associeerden de term met economisch liberalisme 

en hun toekomstbeeld was veelal vervuld van mondiaal-maatschappelijke dromen. 

Niettemin begon zich, mede als gevolg van de teruggang in het eenwordingsproces, 

een omslag in dit ‘anti-européanisme’ af te tekenen.
31

 In toenemende mate werd de 

West-Europese samenleving geïdealiseerd als middenpositie tussen individualisme 

en collectivisme. Of politiek gezegd: tussen liberalisme en communisme. Een soort 

herwaardering van de ‘Europese cultuur’, ditmaal niet opgevat als exclusief erfgoed, 

maar als bakermat en bedding voor de wereldbeschaving.  

    Uit de lage opkomst bij de Europese verkiezingen van 1984 werd echter de les 

getrokken dat de socialisatie van deze cultuurwaarden in West-Europa zelf nog 

nauwelijks van de grond was gekomen. De desinteresse van de burgers schreef men 

voornamelijk toe aan de technocratische kanten van het integratieproces. Dit had tot 

gevolg dat de Bildung tot Europeaan op de politieke agenda werd geplaatst. Om een 

grens overstijgend bewustzijn te bevorderen werd in de jaren negentig het 

neologisme ‘Europese identiteit’, dat tot dan toe vooral een leuze van politici was 

geweest, breed geïntroduceerd. Temeer omdat het ideaal van een ‘Europa zonder 

grenzen’ door de Mauerfall van 1989 in een nieuwe fase was terechtgekomen en 

West- en Oost-Europeanen voor Europese uitdagingen werden geplaatst. In de 

herbezinning op Europa als waardegemeenschap vormden de cultuurparagrafen van 

het Verdrag van Maastricht uit 1992 een keerpunt.
32

 Bij de ontplooiing van de 

culturen van de lidstaten, zo werd hierin gesteld, moest onder eerbiediging van ‘de 

nationale en regionale verscheidenheid’ tegelijk de nadruk worden gelegd op ‘het 

gemeenschappelijk cultureel erfgoed’.
33

  

  

Ook de geschiedschrijving over Europa als idee deinde mee op de golven van de 

nieuw ingeslagen koers. Op het Amsterdamse symposium Europe from a cultural 

perspective van april 1987 werd ronduit toegegeven dat de ‘cultural roots’ van het 

Europese eenwordingsproces beduidend minder aandacht hadden gekregen dan de 

politieke en economische aspecten.
34

 In het verlengde daarvan onderstreepte het 

                                                           
31 Hieraan werd een belangrijke bijdrage geleverd door het essay L’intellectuel contre 

l’Europe (Paris, 1976) van de van oorsprong Hongaarse historicus André Reszler. 
32 Jules Hermans, geactualiseerd door A.G. Harryvan & J. van der Harst, Uitgerekend 

Europa. Geschiedenis van de Europese integratie, Amsterdam, 2004, 181-190.  
33 Zie Luc van den Brande, ‘Declaration of Bruges. Cultural diversity: the economic, 

democratic, and cultural foundation of Europe 2002’, in: Léonce Bekemans (ed.), Culture: 

Building Stone for Europe 2002. Reflections and Perspectives, Brussels, 1994, 321-327. 
34 A. Rijksbaron, W.H. Roobol, M. Weisglas (ed.), Europe from a Cultural Perspective. 

Historiography and Perceptions, The Hague, 1987, V. Zelfs de federalist Henri Brugmans gaf 

toe dat de culturele dimensie in het integratieproces onderontwikkeld was en bepleitte op het 
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Department of European Studies te Amsterdam dat Europa slechts mocht worden 

bestudeerd als het resultaat van een eeuwenlange ‘coexistence and confrontation’.
35

 

Zelfs bij het befaamde Europa College in Brugge, waar het federalisme 

decennialang de toon had aangegeven, kwam nu het accent te liggen op eenheid in 

verscheidenheid.
36

 Om de tegenstrijdige elementen van de Europese geschiedenis 

recht te doen, belichtte de Frans-Poolse filosoof en historicus Krzysztof Pomian zijn 

feitenmateriaal zowel vanuit het perspectief van de centripetale als van de 

centrifugale krachten.
37

 Volgens de European Association of Distance Teaching 

Universities (EADTU) was het aanbieden van een cursus over Europa in het licht 

van het tumultueuze jaar 1989 een ‘challenge’ en een ‘opportunity’ tegelijk. Als 

antwoord hierop koos zij voor een leergang ‘on European identity in its various 

historical, cultural, social, political and economic aspects’, omdat ‘this topic’ 

volgens haar in het middelpunt van het debat over Europa stond.  

    Onder de overkoepelende naam What is Europe? bood de EADTU vanaf 1993 

een viertal cursusboeken aan, waarvan de eerste de titel The History of the Idea of 

Europe droeg. In de inleiding op dit deel benadrukten de auteurs dat zij de Europese 

eenheidsconcepten wel erkenden, maar hierin niet hun inspiratie zochten. De 

geschiedenis van Europa als idee moest naar hun inzicht worden onderzocht binnen 

de golfbeweging van politieke, sociale en culturele processen.
38

 Van de bijdrage van 

de Nederlander Pim den Boer verscheen enkele jaren later een eigen uitgewerkte 

versie onder de naam Europa. De geschiedenis van een idee. In de benaderingswijze 

van het onderzoeksobject nam Den Boer bewust afstand van het bevorderen van een 

Europese identiteit. Hij sprak in dit verband van een ‘onhandelbaar en ook 

gevaarlijk begrip’, omdat het botste met de ideeën van diversiteit en pluriformiteit, 

                                                                                                                                        
symposium een culturele ‘cross-fertilisation’ van het politieke federalisme. H. Brugmans, 

‘Five starting-points’, 15-16. 
35 A. Boxhoorn, J.Th. Leerssen and M. Spiering (ed.), Yearbook of European Studies. 

Annuaire d’Etudes Européennes, vol. 1, Britain in Europe, Amsterdam, 1988, XI-XII. Voor 

de toenmalige kijk op de beoefening van de Europese Studies, zie de hierin opgenomen 

bijdrages van W.T. Eijsbouts, ‘Europe and Studies’ en W.H. Roobol, ‘What is Europe?’, 179-

185 en 187-204. 
36 Voor deze koerswijziging, zie Léonce Bekemans (ed.), Culture: Building Stone for Europe 

2002. Deze bundel vormt een weerslag van de internationale conferentie die in november 

1993 door het Europa College werd georganiseerd en waarop het nieuwe culturele paradigma 

van Europa centraal stond.  
37 Krzysztof Pomian, Europa en de Europese naties, Amsterdam, 1993, 7. Zie ook Krzysztof 

Pomian, ‘De Europese identiteit: een historisch feit en een politiek probleem’, in: Leonard 

Ornstein en Lo Breemer (red.), Paleis Europa. Grote denkers over Europa, Amsterdam, 2007, 

29-54. 
38 Kevin Wilson & Jan van der Dussen (ed.), The History of the Idea of Europe, Rev. ed., 

London and New York, 1995, 9-10. Ook in het tweede deel werd de eenheid in culturele 

verscheidenheid tot uitgangspunt gekozen. Monica Shelley & Margaret Winck (ed.), Aspects 

of European Cultural Diversity, London and New York, 1995, 9-10. 
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die volgens hem als dé kenmerken van de Europese cultuur moesten worden 

beschouwd.
39

 In dat licht bezien vormde alleen een Europees perspectief een 

‘aantrekkelijke uitdaging’. Een Europese identiteit, zo zette hij in de vijfde druk 

uiteen, was een onjuiste veronderstelling. Het impliceerde dat Europa aan zichzelf 

gelijk was gebleven.
40

 Hoezeer deze uitleg met zijn methode samenhing, kan worden 

afgeleid uit zijn inaugurele rede van 1989.  

    Bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap in de Europese cultuurgeschiedenis 

aan de Universiteit van Amsterdam heeft Den Boer namelijk een lans gebroken voor 

een begripsgeschiedenis met een ‘Europees en dus een comparatief karakter’.
41

 In 

concreto stond hem een ‘lexicon van Nederlandse sleutelbegrippen’ voor ogen naar 

het voorbeeld van het Duitse megaproject Geschichtliche Grundbegriffe dat in 1972 

was gestart en waaraan vooral de naam van de bekende historicus Reinhart 

Koselleck zou worden verbonden.
42

 In dat opzicht vormt Den Boers Europa. De 

geschiedenis van een idee een schoolvoorbeeld van de door hem bepleite 

methodische vernieuwing. Of om het met zijn eigen woorden te zeggen: ‘De 

historicus van het idee van Europa is in deze eeuwenlange voorgeschiedenis 

eigenlijk een soort archeoloog die op zoek is naar de verborgen betekenislagen van 

het begrip Europa’.
43

 Het is deze begriffsgeschichtliche methode die met betrekking 

tot het onderzoek naar Groens Europabeeld allereerst aandacht verdient.  

 

Als methode van onderzoek is de Begriffsgeschichte afkomstig uit de 

ideeënhistorische traditie van de negentiende-eeuwse geschiedschrijving.
44

 In deze 

traditie stond de opvatting centraal dat de loop van de geschiedenis door ideeën 

wordt bepaald. Omdat deze idealistische geschiedbeschouwing in het vervolg van de 

negentiende eeuw steeds meer naar de achtergrond verdween, begon de 

ideeëngeschiedenis zich na 1900 tot een zelfstandige vakdiscipline te ontwikkelen. 

                                                           
39 Pim den Boer, Europa. De geschiedenis van een idee, Amsterdam, 1997, 12 (eerste druk).  
40 Pim den Boer, Europa. De geschiedenis van een idee, 175. 
41 Pim den Boer, Europese cultuur. Geschiedenis van een bewustwording, Nijmegen, 1989, 

31-33. Cf. P. den Boer (red.) Beschaving. Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, 

heusheid, beschaving en cultuur, Amsterdam, 2001, 1-8. 
42 Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck (hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe. 

Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, 8 dln., Stuttgart, 1972-

1997.  
43 Pim den Boer, Europa. De geschiedenis van een idee, 9 (eerste druk). 
44 Voor de ontwikkelingen van de ideeëngeschiedenis als vakdiscipline, zie Piet Blaas, 

‘Ideeëngeschiedenis, enkele recente ontwikkelingen’, in: Herman Beliën & Gert Jan van 

Setten (red.), Geschiedschrijving in de twintigste eeuw. Discussie zonder eind, Amsterdam, 

1991, 343-364.  
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Eén onopgeloste kwestie bleef haar beoefenaars echter bezighouden: moesten ideeën 

nu internalistisch, dat wil zeggen los van de context, of externalistisch, oftewel 

vanuit de context, worden verklaard? Baanbrekend voorbeeld van de externalistische 

benadering van de ideeën was het lexicon Geschichtliche Grundbegriffe van 

Koselleck en zijn mederedacteurs de sociaalhistoricus Werner Conze en de 

mediëvist Otto Brunner.
45

  

    Uitgangspunt voor het lexicon was de vraag hoe de grote transformatie die Europa 

ten gevolge van de politieke en sociaaleconomische revoluties tussen 1750 en 1850 

had ondergaan, in de begripsvorming weerspiegeld werd. Om deze ‘Sattelzeit’ 

inzichtelijk te maken werd een 120-tal termen tot ‘Grundbegriffe’ verheven en door 

een keur van wetenschappers uitgewerkt. Koselleck zelf, die zijn aandeel met de 

begrippen ‘Fortschritt’, ‘Geschichte’ en ‘Revolution’ leverde, stelde dat 

begripsverandering gedurende de transformatie twee essentiële kenmerken bezat. 

Politieke en sociale begrippen als democratie en vrijheid gingen eerst over van een 

toestand in een beweging. Vervolgens ontwikkelden zij zich richting de brede strata 

van de samenleving waar men zich deze begrippen eigen maakte. Nieuwe 

betekenisinhouden als bij democratie en vrijheid duidde Koselleck als een 

abstrahering van de ‘Erfahrungsgehalt’ van de begrippen en konden worden herkend 

aan de toegevoegde -ismen. In het moderne historische bewustzijn, terwijl de tijd 

nog tussen dynamiek en stagnatie balanceerde, anticipeerden zij reeds op de 

toekomst.      

  

Bovenstaande uiteenzetting roept echter de vraag op of Kosellecks 

Begriffsgeschichte geschikt is voor een onderzoek naar Groens Europabeeld. Deze 

vraag klemt temeer, omdat aan de benaderingswijze van de Duitse historicus een 

‘sozialgeschichtliche’ beschouwing ten grondslag ligt.
46

 Vooronderstelling in deze 

methodologie is namelijk dat de verandering van de historische werkelijkheid 

semantisch neerslaat in politieke en maatschappelijke hoofdbegrippen. Of 

duidelijker gezegd: voor het ontstaan en de ontwikkeling van deze begrippen moeten 

de sociaalhistorische processen fundamenteel worden geacht. Een opvatting die als 

een reactie moet worden beschouwd op de wijze waarop nog tot in de jaren zestig 

van de twintigste eeuw in West-Duitsland geschiedwetenschap werd bedreven. Door 

een nauwe samenwerking met de sociale wetenschappen aan te gaan nam de 

                                                           
45 Conze en Brunner zouden in de loop van de jaren tachtig overlijden. 
46 Reinhart Koselleck, ‘Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte’, in: Historische Semantik 

und Begriffsgeschichte, Reinhart Koselleck (hrsg.), Stuttgart, 1979, 19-36. Zie ook Hans 

Erich Bödeker, ‘Reflexionen über Begriffsgeschichte als Methode’, in: Hans Erich Bödeker 

(hrsg.), Begriffsgeschichte, Diskursgeschichte, Metapherngeschichte, Göttingen, 2002, 73-

122.  
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Begriffsgeschichte bewust stelling tegen de feitelijke politieke geschiedschrijving en 

de van de politiek-sociale context losgemaakte ideeëngeschiedenis.  

    De ironie bij een toepassing van Kosellecks Begriffsgeschichte is dat Groen dan 

mede zal worden bestudeerd aan de hand van een methode, die wat 

vooronderstellingen betreft, haaks staat op die van zijn eigen geschiedbeschouwing. 

Dat de verklaring voor ‘de eigenaardige en voortdurende ontwikkeling der revolutie-

begrippen’ in een ongelovige ‘denkwijs en gezindheid’ moest worden gezocht, zoals 

Groen in Ongeloof en Revolutie betoogde, staat immers diametraal tegenover de 

blinde maatschappelijke processen van waaruit Koselleck hun ontstaan en 

ontwikkeling verklaarde.
47

 Methodisch gezien is het verschil echter minder groot 

dan het lijkt. Beiden waren immers, zo kan uit hun benaderingswijze worden 

opgemaakt, in de doorwerking van de begrippen geïnteresseerd. Zij het dat Groen de 

grondstellingen van begrippen als ‘Vrijheid en Gelijkheid’, ‘Volkssouvereiniteit’ en 

‘Maatschappelijk Verdrag’ op het oog had, terwijl Kosellecks belangstelling naar de 

betekenissen en de betekenisveranderingen van dit soort begrippen uitging.  

    Toch is het de vraag of door een uitbreiding van de historisch-genetische methode 

met Kosellecks Begriffsgeschichte Groens Europabeeld voldoende scherpte krijgt. 

Door het accent op de longue durée en de grote processen in de geschiedenis 

functioneren Kosellecks begrippen namelijk veel meer als ‘Indikatoren’ dan als 

‘Faktoren’. Wat hij beoogde was een diachrone bestudering van het verleden oftewel 

het begripsmatig schetsen van een lengtedoorsnede van de tijd. Hierdoor kwam de 

argumentatieve waarde van de begrippen en zijn gebruiker, dat wil zeggen de 

redenerende mens achter de begrippen, niet of nauwelijks in beeld. Ondanks het feit 

dat Kosellecks leerling Heiner Schultz eind jaren zeventig mede een onderzoek naar 

de gelijktijdige ontwikkeling van de begrippen bepleitte, bleef hij deze 

dwarsdoorsnede van de tijd met scepsis bejegenen. Met als belangrijkste argument 

dat de synchrone aanpak empirisch gezien onuitvoerbaar was.
48

 Koselleck was 

kennelijk niet bereid het ‘sozialgeschichtliche’ uitgangspunt, dat hij welhaast 

verabsoluteerde, op te geven. Voor een historisering van Groens Europabeeld, zo 

kan hieruit worden geconcludeerd, is een uitbreiding met de begriffsgeschichtliche 

methode niet afdoende.  

 

 

Een tweede vernieuwing binnen de ideeëngeschiedenis deed zich rond de jaren 

zeventig van de vorige eeuw in de Angelsaksische wereld voor. Op het terrein van 

                                                           
47 Ongeloof en Revolutie, 1847, 1-7. 
48 Reinhart Koselleck, ‘Hinweise auf die temporalen Strukturen begriffsgeschichtlichen 

Wandels’, in: Hans Erich Bödeker (hrsg.), Begriffsgeschichte, 32-34.  
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de methodologie werd hier door de ‘Cambridge School’ van J.G.A. Pocock en Q. 

Skinner zelfs een ware revolutie ontketend.
49

 In deze school hing men namelijk de 

opvatting aan dat politiek-filosofische teksten alleen konden worden begrepen 

wanneer zij binnen het politiek-filosofische discours werden geplaatst. Hoewel 

Pocock en Skinner vanwege hun pleidooi voor ‘Ideas in Context’ beiden als 

contextualisten werden beschouwd, was er niettemin sprake van aanzienlijke 

methodologische verschillen tussen de twee historici.
50

   

    Volgens Pocock moest de betekenis van een tekst vooral aan het paradigma van 

de taal worden ontleend. Door de tekstauteur ondergeschikt te maken aan 

‘historically given languages’ werd de historische actor door hem in wezen tot 

uitvoerder van onpersoonlijke intenties verlaagd. In vergelijking met Pocock hechtte 

Skinner veel meer waarde aan de mens auctoris die in de tekst tot uiting kwam. 

Ofschoon ook Skinner van mening was dat betekenisinhouden in de conventies van 

de eigen tijd werden uitgedrukt, belichaamden zij volgens hem tegelijkertijd 

persoonlijke bedoelingen.  

    Op grond van dit zogenaamde ‘conventionalism’, ook wel de ‘Cambridge-revisie’ 

genoemd, nam Skinner bewust afstand van twee aspecten van de 

ideeëngeschiedenis. Te weten: het contextualisme en het tekstualisme. Het 

contextualisme beschouwde hij als een vorm van reductionisme, omdat bij dit 

gezichtspunt alle politieke of filosofische concepten tot sociaaleconomische of 

historische structuren werden herleid. Wat de auteur nu precies met zijn tekst had 

bedoeld, werd hierdoor niet duidelijk. Ook het tekstualisme schoot in Skinners ogen 

tekort. Doordat bij dit gezichtspunt de tekst van de historische context werd 

losgemaakt, werd de tekstauteur geheel op zichzelf geplaatst. Dit zag hij als een 

vorm van anachronisme.  

    Was het Pocock met name om de duurzaamheid van de politieke taal te doen, 

volgens Skinner moest de aandacht vooral worden geconcentreerd op de handeling 

van de taal in het politieke klimaat. Om te kunnen vaststellen met welke intentie een 

tekst geschreven was, achtte Skinner het noodzakelijk na te gaan hoe de tekstauteur 

zich tot ‘the leading subjects of debate’ verhield. Terwijl Koselleck een synchrone 

                                                           
49 Mark Bevir, ‘The role of contexts in understanding and explanation’, in: Hans Erich 

Bödeker (hrsg.), Begriffsgeschichte, 161-165. 
50 Voor deze verschillen, zie Mark Bevir, in: Hans Erich Bödeker (hrsg.), Begriffsgeschichte, 

165-173 en Piet Blaas, in: Herman Beliën & Gert Jan van Setten (red.), Geschiedschrijving in 

de twintigste eeuw, 354-355. Iain Hampsher-Monk is overigens van mening dat de 

overeenkomsten in historische benaderingswijze tussen Pocock en Skinner zwaarwegender 

zijn dan hun accentverschillen en hun verschillen in filosofische uitgangspunten. Iain 

Hampsher-Monk, ‘Speech Acts, Languages or Conceptual History?’, in: Iain Hampsher-

Monk, Karin Tilmans and Frank van Vree (ed.), History of Concepts: Comparative 

Perspectives, Amsterdam, 1998, 46-47.   
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methode nog van de hand had gewezen, maakte Skinner het schetsen van een 

dwarsdoorsnede van de tijd tot het handelsmerk van het contextuele onderzoek.
51

  

   Om duidelijk te maken wat hij met het achterhalen van de betekenis van een tekst 

bedoelde, bracht Skinner een onderscheid aan tussen de ‘motives for writing’ en de 

‘intentions in writing’ van een auteur.
52

 Wat de motieven of innerlijke drijfveren 

betrof, stelde Skinner dat die geheel buiten de tekst stonden en nooit konden worden 

achterhaald. Met het oog op de intenties sprak hij over een ‘illocutionary force’ of 

niet-uitgedrukte kracht die de tekst van de auteur tot leven riep. In een beschouwing 

die hij aan de taalfilosofie van J.L. Austin (1911-1960) had ontleend, benadrukte 

Skinner dat deze kracht geheel tot de linguïstische context moest worden herleid. 

Door de argumentatieve structuur van andere teksten bloot te leggen, werd het 

volgens hem zelfs mogelijk de ‘exact intentions’ van de tekstauteur te bepalen.
53

 

Wanneer kon worden duidelijk gemaakt hoezeer de tekst met de talige context 

verbonden was, viel er licht op het ‘doing in saying’ van de auteur.
54

   

    Waar Skinner de historicus toe opriep, was zich af te vragen wat de tekstauteur 

met de taal en het hem ter beschikking staande begrippenarsenaal aan het ‘doen’ 

was. Sloot de auteur zich aan bij ‘the general vocabulary of the age’ of vormde hij 

een reactie hierop? Door het contextuele onderzoek kon volgens Skinner wellicht 

ook helderheid worden verschaft over de vraag of de tekstauteur gangbare 

opvattingen aanpaste of deze doodzweeg. Of zoals hij de taak van de historicus ten 

aanzien van de tekstauteur in zijn befaamde The Foundations of Modern Political 

Thought omschreef: ‘to elicit what exactly he may have meant by what he said – or 

failed to say’.
55

 Maar waaruit bestaat nu de meerwaarde van Skinners 

‘conventionalism’ ten opzichte van Kosellecks Begriffsgeschichte als het gaat om 

Groens Europabeeld? Voor het antwoord op deze vraag zal de probleemstelling van 

                                                           
51 Volgens de Finse politieke wetenschapper Kari Palonen bestaan er in het licht van de 

traditionele ideeëngeschiedenis nauwelijks verschillen tussen Koselleck en Skinner. Hij wijst 

in dit verband op Skinners verwerping van de synthetische geschiedbeschouwing van de 

Amerikaanse ideeënhistoricus A.O. Lovejoy, die in The Great Chain of Being (Cambridge, 

Massaschusetts, 1936)  ideeën behandelde als ‘independent ideas’. In Palonens longitudinale 

vergelijking van Kosellecks methode met die van Skinner wordt echter de eigentijdse 

invalshoek van Skinner veronachtzaamd. Kari Palonen, Quentin Skinner. History, Politics, 

Rhetoric, Cambridge, 2003, 2-4 en 35-38.  
52 Quentin Skinner, Visions of politics, vol. 1, Regarding method, Cambridge, 2002, 90-102. 
53 Volgens Mark Bevir maakt Skinner zich hiermee schuldig aan een ‘logic of discovery’. Een 

kritiek die vooral wordt ingegeven door het feit dat door Skinners methode de hermeneutische 

traditie en het interpreteren van teksten worden buitengesloten. Mark Bevir, in: Hans Erich 

Bödeker (hrsg.), Begriffsgeschichte, 178-180 en 206-208. Zie ook Mark Bevir, The Logic of 

the History of Ideas, Cambridge, 2002, 48-49. 
54 Zie J.L. Austin, How to Do Things with Words, Cambridge, Massaschusetts, 1975, 109-120 

en 122 (First Edition, 1962). Cf. Quentin Skinner, Visions of politics, vol. 1, 103-127.  
55 Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, vol. 1: The Renaissance, 

Cambridge, 2002, XIII-XIV (First Edition, 1978). 



28 

 

het onderzoek tegen de achtergrond van de besproken vak-disciplinaire en 

methodische vernieuwingen worden geplaatst.  

 

De oriëntatie op de Europahistoriografie heeft voldoende duidelijk gemaakt dat de 

probleemstelling van dit onderzoek moeiteloos kan worden ingepast in de 

geschiedschrijving over Europa als idee. Het vaststellen en analyseren van Groens 

Europabeeld is immers een conceptuele benaderingswijze en deze staat als zodanig 

ook centraal in The History of the Idea of Europe. Eén van de doelstellingen van dit 

Groenonderzoek is dan ook een bijdrage te leveren aan de vakdiscipline Europese 

Studies in het algemeen en aan de geschiedschrijving over Europa als idee in het 

bijzonder.
56

  

    Wanneer een historicus echter naar de verborgen betekenislagen van het begrip 

Europa speurt, kan hij los van Kosellecks ‘sozialgeschichtliche’ uitgangspunt niet 

om de Begriffsgeschichte heen. Waar de grondstructuur van dit Groenonderzoek 

reeds eerder als historisch-genetisch werd getypeerd, moet de begripshistorische 

analyse als een zinvolle aanvulling worden beschouwd. Met dien verstande dat deze 

analyse alleen binnen het taaldiscours van Europabegrippen zal worden uitgevoerd. 

Hierover kan verder nog worden opgemerkt dat deze begrippen zowel 

semasiologisch als onomasiologisch worden gevolgd. Naast betekenisveranderingen 

die vaststaande Europabegrippen kunnen ondergaan, is het ook mogelijk dat voor 

één begrip verschillende benamingen zijn gebruikt.  

    Het historiserende karakter van het onderzoek komt nog beter tot zijn recht 

wanneer Groens Europabeeld ook op synchrone en skinneriaanse wijze wordt 

onderzocht. De methodische meerwaarde van een dwarsdoorsnede van de tijd ligt 

namelijk in het gegeven dat hierdoor Groens intentie als tekstauteur een belangrijke 

betekenis behoudt. Gebaseerd als deze appreciatie is op de eigen vooronderstelling 

van de menselijke intentionaliteit en verantwoordelijkheid. Ook al is het geen mens 

gegeven de diepste motieven te peilen, door deze methode valt vermoedelijk wel 

meer licht op de vraag of Groen een betrokken Europeaan was. Om Groens ‘doing 

in saying’ als Europeaan te kunnen achterhalen zal zijn tekst zoveel mogelijk op de 

linguïstische context oftewel op de eigentijdse teksten worden afgestemd.   

    Een ander belang dat met het gebruik van Skinners methode is gediend, heeft 

betrekking op de Europabeelden van Groens tijdgenoten. Hierbij kan allereerst 

                                                           
56 De mogelijkheid om ook aan Nederlandse universiteiten Europese Studies te volgen is de 

afgelopen jaren duidelijk toegenomen. Zo bieden de universiteiten van Amsterdam (UVA), 

Maastricht en Twente een bachelor- en masteropleiding aan, terwijl aan de universiteit van 

Leiden een masteropleiding kan worden afgerond.  
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worden gewezen op het feit dat Groen zowel met geestverwanten als met 

andersdenkenden uit binnen- en buitenland correspondentie heeft gevoerd.
57

 

Vervolgens lijkt uit de bronvermelding van Groens geschriften te kunnen worden 

opgemaakt dat hij zich bij Europese kwesties breed oriënteerde. Dat wil zeggen dat 

hem in dit verband tal van publicaties, tijdschriften en kranten uit Nederland en 

Europa onder ogen moeten zijn gekomen. Een toepassing van de skinneriaanse 

methode verruimt in elk geval de mogelijkheden om ook de Europabeelden van 

Groens tijdgenoten voor het voetlicht te halen.  

    Tegelijkertijd moet worden benadrukt dat met de linguïstische contextualisering 

van Groens Europabeeld de grenzen van het onderzoek zijn bereikt. Verder dan het 

opinieklimaat waarin Groen ademde, reiken de doelstellingen van deze studie niet. 

Centraal hierin staat namelijk de vraag hoe zijn Europabeeld zich tot de tijd en het 

toenmalige denkklimaat verhield en niet hoe de negentiende-eeuwse geschiedenis 

van Europa in politiek-culturele of sociaaleconomische zin kan worden verklaard. 

Wel zal hierbij een poging worden ondernomen de geestelijke invloeden, die op zijn 

conceptualisering hebben ingewerkt, na te gaan. Dat voor een historisering van 

Groens Europabeeld is gekozen heeft twee belangrijke redenen. Allereerst omdat 

deze methodiek in het Groenonderzoek tot nu toe achterwege is gebleven of slechts 

op een beperkt terrein is toegepast.
58

 Met als gevolg dat allerlei Groenbeelden zijn 

gevormd, waarvan onduidelijk is of zij de toets der historische kritiek kunnen 

doorstaan. Ten tweede omdat deze benadering niet alleen zoveel mogelijk rekening 

wil houden met de feitelijke ontwikkeling, maar ook met het geloof dat de God van 

de geschiedenis de mens ín de geschiedenis heeft geplaatst.
59

   

 

Een kwestie die nog onvoldoende aan de orde is gesteld, betreft de plaats van dit 

Groenonderzoek in een breder wetenschappelijk verband. Wel werd reeds 

aangegeven dat deze studie zal worden ingepast in de geschiedschrijving over 

Europa als idee, maar dit geeft nog geen antwoord op de vraag waarom het vandaag 

de dag nog de moeite zou lonen negentiende-eeuwse Europabeelden voor het 

voetlicht te halen. Om te beginnen kan worden vastgesteld dat over de vaderlandse 

tijdgenoten van Groen weinig vergelijkbare studies zijn verschenen.
60

 De 

contextualisering van Groens Europabeeld heeft dan ook mede tot doel een 

                                                           
57 Voor Groens correspondentie en brede oriëntatie via geschriften, tijdschriften en kranten, 

zie G.J. Schutte, Mr. G. Groen van Prinsterer en R. Kuiper, ‘Tot een voorbeeld zult gij 

blijven’. Mr. G. Groen van Prinsterer (1801-1876), Amsterdam, 2001.  
58 De recente dissertatie van W.G.F. van Vliet schiet, ondanks de invalshoek van Groens 

‘historische benadering’, in historiserend opzicht tekort. W.G.F. van Vliet, Groen van 

Prinsterers historische benadering van de politiek, Hilversum, 2008.  
59 H. Butterfield, De God der geschiedenis, Amsterdam, 1966, 15. 
60 Een uitzondering kan worden gemaakt voor Jan Drentje, Het vrijste volk der wereld. 

Thorbecke, Nederland en Europa, Zwolle, 1998.  
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substantiële bijdrage te leveren aan de Europahistoriografie over Nederlanders in de 

negentiende eeuw. Omdat Groen via zijn correspondentie deel uitmaakte van een 

internationaal netwerk en zich bij Europese kwesties breed lijkt te hebben ingelezen, 

ligt het voor de hand dat ook de Europabeelden van zijn buitenlandse tijdgenoten 

zullen worden belicht. In dat opzicht kan dit onderzoek tevens een grens 

overstijgend wetenschappelijk karakter krijgen.  

    De wetenschappelijke context is echter vooral van belang voor de Europese 

geschiedenis van de negentiende eeuw. Een eeuw die volgens Pim den Boer tot 1848 

werd gekenmerkt door tegenstellingen over Europa en waarin Europa vanaf 1848 in 

de greep van het nationalisme geraakte.
61

 Of zoals de Engelse historicus Martin 

Wight het op paradoxale wijze uitdrukte: ‘The nineteenth century was a period of 

fruitful tension between the principles of balance and the new doctrines’. Volgens 

Wight bestond er alleen verschil van opvatting over ‘the nature’ van de Europese 

orde, niet over de Europese orde op zichzelf.
62

 In dat licht bezien staat de vraag 

centraal of de Europabeelden van Groen en zijn tijdgenoten nieuw inzicht kunnen 

verschaffen in een eeuw van spanningen tussen europeanisme en nationalisme. Een 

spanningsveld dat, hoewel de tijden zijn veranderd en er tussen de Europese 

lidstaten een ‘tussensfeer’ is gegroeid, in zekere zin nog niets aan actualiteit heeft 

ingeboet.
63

 Hoe negentiende-eeuwse Europabeelden als van Groen zich verhielden 

tot de feitelijke geschiedenis, de sociaaleconomische factoren buiten beschouwing 

gelaten, zal het onderzoek moeten uitwijzen.  

    Het Groenonderzoek als zelfstandig terrein, zo kan als laatste worden benadrukt, 

wordt ook overstegen door de gecombineerde methodische uitvoering ervan. Terwijl 

er enerzijds wordt getracht Groens Europabeeld in een lengtedoorsnede te schetsen, 

aangevuld door een begripshistorische analyse à la Koselleck, zal dit anderzijds 

worden gevolgd door een skinneriaanse dwarsdoorsnede van andere Europabeelden 

uit die tijd. Deze combinatie van een diachrone en synchrone onderzoeksmethode is 

voor zover kon worden nagegaan in de vaderlandse geschiedschrijving vrij uniek. 

Hoewel Kosellecks methode via de Reeks Nederlandse Begripsgeschiedenis voet 

aan de grond heeft gekregen, vond Skinners methode hier over het algemeen weinig 

                                                           
61 Pim den Boer, Europa. De geschiedenis van een idee, 115-141. 
62 Martin Wight, ‘The Balance of Power and International Order’, in: M.C. Brands, N.C.F. 

van Sas, B.A.G.M. Tromp, De veiligheid van Europa. Aspecten van de ontwikkeling van het 

Europese statenstelsel, Rijswijk, 1991, 18.  
63 Luuk van Middelaar geeft dit spanningsveld in zijn proefschrift een eigentijdse aankleding 

door het nationalisme te laten terugkomen in de buitensfeer van een statengezelschap van 

soevereine lidstaten en het europeanisme in de binnensfeer van gemeenschapsverdragen. Of 

de informele tussensfeer van de lidstaten die volgens Van Middelaar ongemerkt met de 

naoorlogse Europese Gemeenschap is ontstaan het spanningsveld kan overbruggen, zal gezien 

het toenemende euroscepticisme nog moeten blijken. Luuk van Middelaar, De passage naar 

Europa. Geschiedenis van een begin, Historische Uitgeverij, 2009.  
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navolging.
64

 Wat de wetenschappelijke context van dit Groenonderzoek aangaat, wil 

deze studie haar grenzen niet minder verleggen naar het terrein van de 

ideeëngeschiedenis en door de gecombineerde methode van onderzoek een 

vernieuwingsimpuls geven aan de methodologie van de Nederlandse 

geschiedschrijving.  

 

 

Nu de probleemstelling en de methode zijn toegelicht, kan tot slot worden ingegaan 

op de opbouw en de structuur van het onderzoek. Wat de opbouw betreft, wordt bij 

de periodisering van Groens Europabeeld de lijn gevolgd van die Europese kwesties, 

die zich tussen 1825 en 1876 hebben afgespeeld. Op grond van de eerder 

uitgevoerde terreinafbakening zal deze studie in een zestal hoofdstukken worden 

opgedeeld. Bepalend in dit verband zijn de geschriften waaruit Groens meer dan 

gewone belangstelling voor de Europese gebeurtenissen en ontwikkelingen blijkt. 

Hierbij zal allereerst worden teruggegrepen op de in de terreinafbakening genoemde 

opstellen, periodieken en publicaties, maar indien nodig wordt deze selectie met 

andere relevante werken uitgebreid. Ook zal doorlopend gebruik worden gemaakt 

van Groens Briefwisseling. De demarcatie in bron en tijd leidt tot de volgende 

hoofdstukkenindeling.  

    In het eerste hoofdstuk zal Groens Europabeeld aan de hand van zijn 

jeugdgeschriften uit 1825-1826 worden geschetst. Gecentreerd als dat moet zijn 

geweest rond Europese kwesties als de Griekse Opstand, het beschavingsproces en 

de oorlog in Portugal. Of hij dit Europabeeld in de jaren 1829-1832 op 

revolutiescherpte heeft gesteld, zal in het tweede hoofdstuk met name uit de 

Nederlandsche Gedachten moeten blijken. Hierin besteedde hij in elk geval veel 

aandacht aan de Belgische Opstand. In het derde hoofdstuk zal worden nagegaan 

hoe Groens Europabeeld zich in de periode 1834-1847 heeft ontwikkeld. Leidraad 

hiervoor vormen de Beschouwingen over Staats- en Volkerenregt, het Handboek der 

Geschiedenis van het Vaderland en Ongeloof en Revolutie.  

                                                           
64 Binnen de Reeks, waarvoor Pim den Boer in zijn inaugurele rede uit 1987 de basis lijkt te 

hebben gelegd, is inmiddels een vijftal studies verschenen. Naast het in voetnoot 41 

genoemde deel over het begrip Beschaving behandelen de andere delen de begrippen: 

Vaderland (red. N.C.F. van Sas, 1999), Vrijheid (red. E.O.G. Haitsma Mulier en W.R.E. 

Velema, 1999), Burger (red. Joost Kloek en Karin Tilmans, 2002) en Erfgoed (red. Frans 

Grijzenhout, 2007). Wat Skinners methode betreft, kan in elk geval een uitzondering worden 

gemaakt voor de dissertaties van H. Klink, Opstand, politiek en religie bij Willem van Oranje 

1559-1568. Een thematische biografie, Heerenveen, 1997 en Willeke Los, Opvoeding tot 

mens en burger. Pedagogiek als Cultuurkritiek in Nederland in de 18e eeuw, Hilversum, 

2005.  
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    In het vierde hoofdstuk wordt Groens Europabeeld in het licht van het 

revolutiejaar 1848 en het bonapartistische Frankrijk geanalyseerd. Welke betekenis 

de revolutionaire ontwikkelingen in de jaren 1848-1850 voor zijn kijk op Europa 

hebben gehad, moet duidelijk worden uit politieke geschriften als Vrijheid, 

Gelijkheid, Broederschap, Grondwetherziening en Eensgezindheid en 

Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek. Hoe Groen het optreden van 

Napoleon III heeft becommentarieerd, zal vooral via het dagblad De Nederlander 

worden nagegaan. Het hoofdaccent in de periode 1848-1863 komt in elk geval op de 

Europese rol van de Franse keizer te liggen.  

    In het vijfde hoofdstuk zal Groens Europabeeld in het kader van het 

bismarckiaanse Pruisen worden geplaatst. De wijze waarop Bismarck tussen 1864 

en 1871 aan de Duitse eenwording leiding gaf, had immers verstrekkende gevolgen 

voor de Europese machtsverhoudingen. Hoe Groen het Duitse vraagstuk met het oog 

op Europa beoordeelde, moet voornamelijk blijken uit de twee Franstalige brochures 

aan zijn Berlijnse conservatieve vrienden en de tweede serie van de Nederlandsche 

Gedachten. In het zesde hoofdstuk zal door middel van dezelfde Nederlandsche 

Gedachten worden nagegaan hoe hij van 1871 tot aan zijn dood in 1876 de politieke 

ontwikkelingen in Europa beschouwde. Het geheel van het onderzoek zal worden 

afgerond met een concluderend hoofdstuk.  

  

Gelet op de complexiteit van de methodiek vraagt ook de structuur van de 

hoofdstukken om toelichting. Met uitzondering van het laatste zal elk hoofdstuk 

namelijk uit vier delen worden samengesteld. In het eerste deel vindt een 

tekstanalyse oftewel een microscopische ontleding van Groens Europabeeld plaats. 

Dat wil zeggen dat op grond van de bronnen nauwkeurig wordt nagegaan hoe hij 

over Europa dacht en welke aspecten in dat denken onderscheiden kunnen worden. 

Dit gedeelte wordt consequent ‘Groens tekst’ genoemd. In het tweede deel staat de 

linguïstische context oftewel de publieke opinie centraal. Hierin wordt onderzocht 

op welke Europabeelden Groen in zijn commentaren en beschouwingen reflecteerde. 

Met dien verstande dat als het ware over zijn schouders wordt meegekeken naar wat 

hij tijdens het schrijven van zijn teksten las of mogelijkerwijs heeft gelezen. Indien 

het de verstaanbaarheid ten goede komt, zal dit onderzoek worden aangevuld met 

een representatieve schets van het opinieklimaat. Dit gedeelte wordt steevast als 

‘context’ of specifieker als ‘context van Groens Europabeeld’ weergegeven.  

    In het derde deel zal Groens tekst op een veelal telescopische wijze met de 

eigentijdse Europabeelden worden vergeleken. Dit betekent dat voornamelijk via de 

hoofdlijnen van Groens tekst zal worden getracht het ‘doing in saying’ oftewel de 

tekstmotieven van Groen als Europeaan te verklaren. Per hoofdstuk wordt dit 

gedeelte nader aangeduid als ‘tekst en context’. Omdat ook geestelijke invloeden 
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met het opinieklimaat samenhangen, zij het niet altijd in directe zin, vindt de 

tracering ervan eveneens in dit gedeelte plaats. In het vierde en laatste deel zal een 

begripshistorische terugblik op Groens Europabeeld worden geschetst. Hierbij zal 

tevens worden verwezen naar de belangrijkste Europabeelden waarop hij als 

tekstauteur reageerde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

‘Politieke bladen en geschriften te lezen was mijne geliefkoosde uitspanning. 

Weldra werd de begeerte om zelf over de politiek te schrijven bij mij opgewekt. In 

het najaar van 1826 leverde ik mijne eerste bijdrage voor de periodieke drukpers’. 

Toen Guillaume Groen van Prinsterer deze herinnering aan het papier 

toevertrouwde, was hij de grens van zeventig jaren vermoedelijk al gepasseerd.
1
 

Verder dan een eerste aanzet tot het schrijven van zijn memoires is hij nooit 

gekomen. Niettemin reikt het citaat ons, wat de Autobiographie en Groens 

antirevolutionaire levensloop betreft, interessante gegevens aan. Tijdens de jaren 

1827-1829 was hem namelijk, naar eigen zeggen, de ‘aard der revolutie’ duidelijk 

geworden. Een rechtstreeks verband tussen Groens ‘ontdekking’ van de revolutie en 

zijn politieke eerstelingen is in de Autobiographie echter niet terug te vinden.
2
 Dat is 

op zichzelf genomen vreemd. Temeer omdat één van deze bijdragen, te weten die 

over de Griekse Opstand, een revolutionaire kwestie betrof.  

    De opstand van de Grieken tegen de Turken, die al in 1821 was losgebarsten, was 

behalve een revolutionair ook een Europees vraagstuk. Deze twee kenmerken samen 

roepen de vraag op of Groen in zijn jeugdgeschriften uit 1825-1826 wellicht een 

verband tussen de revolutie en Europa heeft gelegd. Een aanknopingspunt hiervoor 

ligt in de heruitgave van een aantal vroege publicaties in het eerste deel van zijn 

Verspreide Geschriften. Uit het voorwoord kan worden afgeleid dat Groen, althans 

in de verzamelbundel van 1859, geen tegenstelling heeft gezien tussen zijn kijk op 

de revolutie in 1825-1826 en die in 1827-1829. Opvallend is ook dat hij zijn pamflet 

uit 1826 over de toenmalige oorlog in Portugal, bij de heruitgave, in een Europees-

revolutionair kader plaatste. Dit conflict scheen een ‘voorspel’, zo lichtte hij toe, 

‘niet enkel in het Spaansche schiereiland, maar in geheel Europa, van revolutionaire 

worstelingen’.
3
   

    Waarom Groen over Europese kwesties publiceerde, hoe hij in zijn 

jeugdgeschriften over Europa dacht en welke aspecten in dit denken onderscheiden 

                                                           
1 J. Zwaan dateert Groens Autobiographie rond 1872. Bescheiden, II, 502-503. 
2 Voor de Autobiographie in haar geheel, zie Bescheiden, II, 502-531. 
3 Verspreide Geschriften, I, Amsterdam, 1859, V. 
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kunnen worden, zijn de vragen die in het eerste deel van dit hoofdstuk centraal 

zullen staan. Bij de beantwoording ervan valt Groens tekst in de volgende drie 

Europese thema’s uiteen: de Griekse Opstand, het beschavingsproces en de oorlog in 

Portugal. Met het oog op de eerste twee thema’s wordt Groens Europabeeld 

voornamelijk geanalyseerd aan de hand van de twee niet-gepubliceerde opstellen: 

Bedenkingen tegen een oproeping tot ondersteuning der Grieken uit 1825 en 

Historische Proeve over de geschiedenis en de gevolgen der steeds naauwer 

gewordene vereeniging van de beschaafde volken uit 1826. Voor het derde thema 

wordt gebruik gemaakt van zijn anoniem uitgegeven pamflet Iets over den 

tegenwoordigen oorlog in Portugal uit december 1826. Los van de eerder genoemde 

krantenartikelen was dit pamflet Groens eerste echte bijdrage aan het 

buitenlandspolitieke debat. Mede om die reden kan de vraag worden gesteld of deze 

publicatie bevestigt wat hij in de twee niet-gepubliceerde opstellen aan de orde 

stelde. Of meer in de lijn van het onderzoek geformuleerd: welk licht werpt het 

pamflet over Portugal op de betrouwbaarheid van een Europabeeld dat Groen nooit 

in de openbaarheid heeft gebracht?  

   

  

In de ’s Gravenhaagsche Courant van 12 en 17 april 1826 verscheen van Groens 

hand een tweetal anonieme artikelen, dat hij in de Autobiographie als ‘een woord ten 

behoeve van de Grieken’ omschreef.
4
 Het samengestelde voorzetsel ‘ten behoeve 

van’ geeft aanleiding om te denken dat in de artikelen een graecofiel standpunt werd 

verdedigd. Uit het geheel van de artikelen blijkt echter nergens dat Groen de Griekse 

Opstand als legitiem beschouwde. Het appel aan Rusland om ter wille van de 

Grieken tussenbeide te komen lijkt vooral door christelijke en humanitaire 

overwegingen te zijn ingegeven. Hieraan koppelde hij desondanks de strikte 

voorwaarde dat interveniëren het prerogatief was van regeringen en gebonden aan 

internationale rechtsregels. Zo benadrukte Groen dat alleen de Russische regering 

krachtens een ‘reeks van traktaten’ verplicht en gewettigd was de Grieks-orthodoxe 

Kerk te beschermen. Zij moest zich in dat opzicht niet de wet laten voorschrijven 

door haar onderdanen.  

    Slechts enkele tijdgenoten was bekend dat Groen onder de weinig graecofiel 

aandoende titel Bedenkingen tegen een oproeping tot ondersteuning der Grieken al 

eerder aan het publieke debat had willen deelnemen. Uitgave van dit manuscript was 

hem echter door zijn mentor en vroegere leermeester J. Kappeyne van de Coppello 

                                                           
4 Cf. Verspreide Geschriften, I, 6-12. Dus niet in het najaar van 1826 zoals hij in de 

Autobiographie abusievelijk vermeldde. De twee artikelen werden in de verzamelbundel op 

10 en 15 april 1826 gedateerd. 
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ten stelligste ontraden.
5
 Wat een onderzoek naar Groen en de Griekse Opstand 

betreft, moet vooraf worden opgemerkt dat dit thema tot nu toe weinig aandacht 

heeft gekregen en al helemaal niet in het kader van Europa.
6
 Omdat een digitale 

verkenning van de Bedenkingen reeds meer dan negentig vindplaatsen oplevert 

waarin het begrip Europa zelfstandig of bijvoeglijk wordt gebruikt, lijken er 

voldoende aanknopingspunten te zijn om dit manuscript vanuit een Europese 

invalshoek te benaderen.
7
   

  

  

Groens Bedenkingen waren geadresseerd aan de ‘Hoofdcommissie tot ondersteuning 

van de Grieken’.
8
 Dit centrale orgaan van de Noord-Nederlandse filhellenen, dat 

was gevestigd te Den Haag, had op 27 oktober 1825 een officieel schrijven laten 

uitgaan om geld in te zamelen ‘tot nut en hulp der Grieken’. Opsteller van de 

Oproeping was N.G. van Kampen, lector in de Hoogduitse taal aan de Academie 

van Leiden. De heren van het comité van aanbeveling waren niet de eersten de 

besten. Bovenaan de lijst van ondertekenaars prijkte de naam van G.K. van 

Hogendorp, voormalig minister van staat en tevens voorzitter van de 

hoofdcommissie. Volgens Groen school een deel van het probleem in het 

maatschappelijk aanzien van de ondertekenaars. Terwijl de discussie over de 

wettigheid van de Griekse Opstand nog gaande was, leek hun status namelijk garant 

te staan voor een positieve reactie op het appel. Verder was hij van mening dat de 

Oproeping veel verwarring had gezaaid.
9
  

    Van de drie hoofdpunten in Groens Bedenkingen houden er twee direct en één 

indirect met Europa verband. Direct op Europa betrokken is de vraag wie nu de 

echte Europeanen waren: de Grieken of de Turken? Een kwestie die volgens de tekst 

met het culturele en godsdienstige aspect van Groens Europabeeld samenhangt. 

Eveneens rechtstreeks naar Europa verwijzend is de vraag of de opstand nu binnen 

of buiten de internationale rechtsorde moest worden geplaatst. Deze kwestie heeft 

met het volkenrechtelijke aspect van zijn Europabeeld te maken. De tekst toont aan 

                                                           
5 Groen aan zijn vader, 18 december 1826, Briefwisseling, I, 67.  
6 Zie voor dit thema bijvoorbeeld C. Tazelaar, De jeugd van Groen (1801-1827), Amsterdam, 

1925, 206-208 en J.L.P. Brants, Groen’s geestelijke groei, onderzoek naar Groen van 

Prinsterer’s theorieën tot 1834, Amsterdam, 1951, 46-47.  
7 Beide Bescheiden konden in hun geheel worden gedownload van de website van het 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.  
8 Voor het volledige manuscript, zie Bescheiden, I, 33-72. 
9 Het opstel was gegoten in de vorm van een brief. Hierin beantwoordde Groen de fictieve 

vraag van een predikant die in verwarring verkeerde over de wijze waarop hij de 

geldinzameling in zijn gemeente moest aankondigen. 
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dat de hoofdinhoud van Groens Bedenkingen door deze drie gezichtspunten werd 

bepaald. Een indirect verband met Europa doet zich voor bij de politieke invulling 

van een nieuw te stichten Griekenland.  

 

 

Volgens de Haagse hoofdcommissie was steunbetuiging aan de Griekse 

opstandelingen de plicht van iedere beschaafde en christelijke Europeaan.
10

 De 

Grieken waren immers nakomelingen van ‘de moeder der beschaving van Europa’ 

en medebroeders in Christus. Over de Turken oordeelde zij kort maar krachtig: een 

volk ‘vreemd aan Europa’s grond en zeden’. Het had per slot van rekening ‘alle 

zaden van wetenschap en beschaving’ in eigen boezem verstikt en bovendien de 

christelijke godsdienst verguisd.  

    Deze voorstelling van zaken werd door Groen van een aantal kritische 

kanttekeningen voorzien.
11

 Zo was hij van mening dat de hoofdcommissie, door van 

een rechtstreekse verwantschap tussen de klassieke en moderne Grieken uit te gaan, 

‘de vermenging der volkeren’ buiten beschouwing had gelaten. Tevens vroeg hij 

zich af of de typering van de oude Grieken als een hoogstaand volk dat ‘slechts’ de 

kennis van het christendom ontbeerde, wel juist was. Hoe viel dat bijvoorbeeld te 

rijmen met de immorele praktijken die zij er eveneens op na hadden gehouden of 

met de ontaarde regeringsvormen waardoor hun politiek niet minder werd 

gekenmerkt? Verder was Groen de opvatting toegedaan dat het beeld van moderne, 

welgemanierde Grieken ongenuanceerd was. Om dit te onderbouwen verwees hij 

naar recente reisverslagen en studies waarin een onderscheid werd gemaakt tussen 

beschaafde eilandbewoners en onbeschaafde bergvolken. Dat de Griekse geest de 

afgelopen decennia een hoge vlucht zou hebben genomen, werd in deze geschriften 

ernstig in twijfel getrokken. Wel gaf hij toe dat er ten aanzien van het ‘nationaal 

karakter der Grieken’ vooruitgang was geboekt. Drie eeuwen van Turkse 

onderdrukking hadden de kerkelijke verdeeldheid namelijk ingedamd en de 

weelderige levensstijl aanmerkelijk versoberd.  

    Over het nationale karakter van de Turken was Groen beduidend minder positief. 

Dat was ten opzichte van de Grieken ‘terug’ gegaan. Wie hun oorlogszuchtige en 

zinnelijke ondeugden in ogenschouw nam, moest vaststellen dat zij, na bijna 

vierhonderd jaren op Europese bodem te hebben geleefd, van een hogere trap van 

beschaving in een lagere waren vervallen. Maar waren de Turken, omdat zij 

‘Europa’s zeden’ niet kenden, nu zedelozer dan de meeste volken in Europa? De 

                                                           
10 De geraadpleegde oproep staat integraal in N.G. van Kampen, Aan de Nederlanders bij den 

Kampstrijd der Grieken, ’s-Gravenhage, Amsterdam, 1827, 45-51. 
11 Bescheiden, I, 36-42. 
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beschaving mocht dan een gunstige invloed op het verstand hebben uitgeoefend, de 

geschiedenis maakte duidelijk dat zij dat niet had gedaan op de driften en het hart. 

Op dit aangelegen punt konden de Europeanen volgens Groen nog wel een lesje 

zelfkritiek gebruiken. Turkse despoten kwamen er soms beter van af dan Lodewijk 

XIV, de Franse revolutionairen of Napoleon. Andermans eigendom bijvoorbeeld 

werd door pasja’s en sultans met rust gelaten. Al was veel kritiek op de Turken 

terecht, daarmee waren zij nog niet verstoken van elke vorm van beschaving.  

    Ook in godsdienstig opzicht zocht Groen de nuance.
12

 Door te benadrukken dat de 

Turken belijders van een ‘onmenschlievend en geestverdovend mahometisme’ 

waren, hadden de filhellenen volgens hem alleen oog voor de schaduwzijden van 

deze religie. Er waren echter ook lichtzijden. Met haar denkbeelden over ‘de eenheid 

van het Opperwezen’ had de leer van Mohammed het oosten gezuiverd van het 

grove bijgeloof en was zij bij verscheidene mohammedaanse volken gepaard gegaan 

met goede zeden, een zachtzinnig bestuur en een opbloei van wetenschappen. Groen 

wilde niet ontkennen dat door de ‘gruwelen der bekeeringzucht’ een smet op het 

mohammedanisme werd geworpen, maar vroeg zich wel af of een intolerant 

fanatisme alleen voor deze godsdienst kenmerkend was. De nuanceringen waren niet 

bedoeld, zo verduidelijkte hij, om de religieuze verschillen met het christendom uit 

de wereld te helpen, maar om het Turks-Griekse conflict in de juiste proporties te 

zien. De aanleiding tot dit conflict lag in elk geval niet in de ‘godsdienstverdediging’ 

of in de ‘onverdraagzaamheid’. Dat de Turken tegen de Grieken de wapens hadden 

opgenomen, had alleen te maken met het feit dat zij hen als ‘rebellen’ beschouwden.  

    Op de vraag wie nu de echte Europeanen waren, heeft Groen geen eenduidig 

antwoord gegeven. Uit de tekst kan niettemin een lichte voorkeur voor de moderne 

Griekse beschaving worden afgeleid. Hij gaf toe dat de Turken wat hun identiteit 

betrof geen Europeanen waren, maar zag hierin geen reden hen Europa uit te drijven. 

Ook de godsdienstige tegenstellingen moesten volgens hem niet op de spits worden 

gedreven. Als Europa werkelijk model stond voor de christelijke beschaving, dan 

deden de filhellenen er goed aan eerst een blik in de eigen spiegel te werpen. Temeer 

omdat de christelijke godsdienst veelal ‘uit gewoonte’ werd beleden of 

onnauwkeurig nageleefd. Tegelijkertijd waarschuwde Groen voor het opwekken van 

het denkbeeld van een ‘religiekrijg’. Wanneer de mohammedanen in ‘godsdienstige 

razernij’ ontstaken, geraakte misschien ook Europa onder hun macht.
13

 Stemde de 

onderneming met ‘Gods wil’ overeen, dan verdween zelfs de meest gegronde 

aarzeling in het niets. De geest van het Evangelie was echter ‘geheel liefde’ en kon 

niet door het zwaard als ‘predikingsmiddel’ worden gediend. Groens Bedenkingen, 

zo kan uit het bovenstaande worden geconcludeerd, vormden in cultureel en 

                                                           
12 Bescheiden, I, 43-46. 
13 Bescheiden, I, 56. 
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godsdienstig opzicht een kritiek op het ‘beschaafd Europa’ van zijn dagen. Dat wil 

zeggen, wat haar praktijk betrof, want de aan elkaar gelieerde concepten van Europa, 

christendom en beschaving heeft hij hierin nergens ter discussie gesteld.  

    

 

Volgens Groen was de verzwegen en van elke realiteitszin ontblote 

vooronderstelling van de Haagse Oproeping: de ‘herrijzenis’ van Griekenland als 

natiestaat en de verdrijving van de Turken uit Europa. De Griekse Opstand was in 

zijn ogen reeds vanaf het begin een ‘onverantwoordelijke onvoorzichtigheid’ 

geweest. Wat door de revolte op het spel werd gezet, was de rust van een groot deel 

van de wereld en het voortbestaan van de Griekse bevolking.
14

 In dit verband 

attendeerde hij op twee ernstige inschattingsfouten. Allereerst had Ypsilanti, de 

Griekse leider, door in 1821 het Turkse Rijk aan te vallen, nauwelijks verdisconteerd 

dat bij het uitblijven van succes het conflict politiek en religieus dreigde te 

escaleren. Een tweede foute taxatie betrof de veronachtzaming van Turkije ten 

behoeve van ‘Europa’s staatkundige vrijheid’. De geschiedenis had immers 

aangetoond dat ‘Europa’s staatkundige balans’ mede in stand werd gehouden door 

een Turks ‘tegengewigt’. Tegen de kolossale en aangroeiende macht van Rusland 

waren daarom meer garanties nodig dan de persoonlijke hoedanigheden van de tsaar. 

De Griekse Opstand, zo kan uit Groens argumentatie worden afgeleid, ging uit het 

oogpunt van de evenwichtspolitiek heel Europa aan.  

    Een belangrijke bedenking van Groen richtte zich tegen het volkenrechtelijke 

standpunt van de Oproeping.
15

 Wat hij vooral bezwaarlijk vond, was dat er geen 

onderscheid werd gemaakt tussen een algemeen en een bijzonder ‘jus gentium’. 

Wanneer de relatie tussen Europa en Turkije alleen op grond van algemene 

beginselen werd beoordeeld, deed men tekort aan het bijzonder of ‘positief 

volkerenregt’ dat op feiten was gebaseerd. Europese feiten welteverstaan, zoals die 

in de loop der tijd in de vorm van afspraken en traktaten tot stand waren gekomen. 

Hieruit kon worden opgemaakt dat Turkije door ‘de stilzwijgende toestemming’ van 

alle en door ‘de uitdrukkelijke verklaring’ van de meeste leden lid was geworden 

van de Europese ‘staten-republiek’. Europa was nu aan zichzelf verplicht, zo moet 

Groens onderscheid tussen het algemene en bijzondere volkenrecht worden verstaan, 

haar geschiedenis serieus te nemen. Aan de hand van dit argument verdedigde hij 

zelfs de stelling dat Griekenland als ‘volkomen wettig bezit’ Turkije toebehoorde. 

Wie dit eigendomsrecht ter discussie stelde, omdat het Congres van Wenen de 

Turkse integriteit nooit expliciet had vastgelegd, verkondigde niet alleen een 

                                                           
14 Bescheiden, I, 48-54. 
15 Bescheiden, I, 58-61. 
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onjuiste maar ook een gevaarlijke mening. Eerdere verdragen verloren dan eveneens 

hun rechtsgeldigheid, zodat het eigendomsrecht van bijna alle staten op losse 

schroeven kwam te staan.  

    Dat de ‘Verhevene Porte’ het wettige gezag van Griekenland vertegenwoordigde, 

gaf haar volgens Groen nog niet het recht om complete slachtingen onder de 

opstandige Griekse bevolking aan te richten.
16

 Ook de mogendheden gingen bij deze 

‘verdelgingskrijg’ niet vrijuit. Groen verweet hen dat zij de Turkse regering in haar 

optreden tegen de Grieken onvoldoende onder druk hadden gezet. Het ‘Heilig 

Vorstenverbond’ beschuldigde hij eveneens van plichtverzuim. Meer betrokkenheid, 

ruim vóór de opstand en ten aanzien van beide partijen, had de weg tot beschaving 

en wellicht tot kerstening van het Turkse Rijk kunnen plaveien. Over één ding 

wenste Groen geen misverstand te laten bestaan: het ‘regt van vrede en oorlog’ 

kwam aan regeringen en niet aan georganiseerde burgercomités toe.
17

  

 

 

Wat de politieke toekomst van Griekenland betreft, zijn de verwijzingen van Groen 

naar Europa minder expliciet. Toch heeft hij dit interne vraagstuk, omdat er 

gewichtige staatsrechtelijke principes mee waren gemoeid, wel degelijk als een 

Europese zaak beschouwd. Een drietal regeringsvormen hield hij voor mogelijk: 

Griekenland als onafhankelijke republiek, als republiek onder een Europees 

protectoraat of als constitutionele monarchie.
18

 Bij de eerste mogelijkheid voorzag 

Groen grote problemen. Nationale verschillen en regionale belangen leken namelijk 

de voorbode van een intern verzwakt Griekenland te zijn. Ook onder een Europees 

beschermheerschap was het de vraag of de nationale vrijheden van de Grieken 

voldoende konden worden gewaarborgd. De Republiek der Zeven Verenigde 

Eilanden toonde aan dat Engeland als beschermer vooral eigen politieke en 

economische belangen behartigde.  

    Volgens Groen hadden de Grieken allermeest behoefte aan ‘een koning en eene 

constitutie’. Maar waar vond men de ‘man’, zo vroeg hij zich af, die aan het 

ideaalbeeld van een onbesproken en boven de partijen staande vorst voldeed? Voor 

zover het al mogelijk was een constitutie te ontwerpen met de Griekse nationaliteit 

als ruggengraat, een constitutionele monarchie had pas perspectief als zij door 

‘innerlijke kracht’ regeerde. Ondanks de mitsen en maren gaf Groen met het oog op 

Griekenland de voorkeur aan een monarchale regeringsvorm. Dit kan in het 

bijzonder worden afgeleid uit zijn vergelijking tussen een hypothetische Griekse 

                                                           
16 Bescheiden, I, 64-66. 
17 Bescheiden, I, 66-72. 
18 Bescheiden, I, 52-54. 
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republiek en de andere Europese staatsvormen. Wat hij in ‘het overig Europa’ 

meende waar te nemen, was een ontwikkeling in de richting van een ‘constitutionele 

vrijheid’. Wanneer Europa naar ‘één gemeenebest’ van constitutionele monarchieën 

toegroeide, dan paste daar geen ‘vrije republiek’ bij. Zeker niet als die, gegeven de 

omstandigheden, in een wetteloze democratie of een tirannieke aristocratie zou 

kunnen ontaarden.  

    Uit een andere vindplaats in de Bedenkingen wordt duidelijk waarom Groen de 

constitutioneel-monarchale tendens in Europa waardeerde en maar weinig 

vertrouwen had in een republikeinse toekomst van Griekenland.
19

 Hierin legde hij 

een rechtstreeks verband tussen een kruistocht tegen de islam en de Europese 

toestand. Wat het aanprijzen van een ‘religiekrijg’ tegen de Turken in zijn ogen 

extra gevaarlijk maakte, was dat dit bij de godsdienstige ijveraars de gedachte 

voedde dat een kruistocht tegen de ketterijen in hun land nog belangrijker was. Dit 

bracht het risico met zich mee dat de staten van Europa weer op de grondslag van 

een heersende en overheersende kerk zouden worden gevestigd. Een katholieke 

burger in een gereformeerd land en andersom was dan als voorheen van elke 

godsdienstpraktijk en staatkundige betrekking uitgesloten. Terwijl Europa in het 

algemeen voor een kruistocht tegen de mohammedanen het harnas niet meer wilde 

aangespen, lag het evenmin voor de hand dat zij terug verlangde naar de oude 

beginsels van troon en altaar of zelfs naar het zwaaien van de bisschopsstaf boven de 

koninklijke scepter.   

    Wat Groen wilde verhelderen, was dat een kruistocht tegen de ketterij ‘de strijd 

van opinie’ in Europa aanwakkerde. Twee partijen stonden hierin volgens hem 

tegenover elkaar. In zijn karakterisering van beide partijen verweet hij de ene een 

krampachtig vasthouden aan verouderde denkbeelden over kerk en staat, de andere 

dat zij zonder steun te zoeken in het oude de wereld wilde ‘herscheppen’ naar eigen 

inzicht en smaak. Het waren de ‘bedriegelijke stellingen’ van de revolutionaire 

partij, zo schreef Groen elders in de Bedenkingen, die Europa in 1789 ‘ten 

ondersteboven’ hadden gekeerd.
20

 Dat hij meer vertrouwen kon opbrengen in een 

constitutioneel dan in een republikeins Griekenland, vindt in deze Europese 

‘opiniekrijg’ een belangrijke verklaring.  

 

De tekstanalyse van de Bedenkingen heeft duidelijk gemaakt dat Groen in 

tegenstelling tot de Haagse hoofdcommissie de Griekse Opstand als onwettig en on-

Europees beschouwde. Het meest opvallende hierin was dat hij fundamentele 

bezwaren tegen de Oproeping met Europese argumenten onderbouwde. Of beter 

gezegd: op ongedefinieerde Europaconcepten baseerde. De jonge Groen plaatste 

                                                           
19 Bescheiden, I, 57-58 
20 Bescheiden, I, 71. 
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immers kritische kanttekeningen bij het ‘beschaafd Europa’, verdedigde Turkije als 

niet-ingeschreven lid van de Europese ‘staten-republiek’ en attendeerde de 

filhellenen op de ontwikkeling van Europa in de richting van een constitutioneel 

‘Gemeenebest’. De aangehaalde begrippen geven grond om te veronderstellen dat 

hij Europa als een culturele en een politieke eenheid zag. Het tekstuele onderzoek is 

echter nog onvoldoende gevorderd om nu al vergaande conclusies te trekken.  

    De Europese kijk kwam ook tot uiting in Groens volkenrechtelijke onderbouwing 

van het Turkse gezag in Griekenland. Wat hieraan opviel, was de juridische 

redeneertrant en het gemaakte onderscheid tussen een algemeen en een positief 

volkenrecht. Hoewel Groen een aanhanger van de Europese orde was en zich aan het 

legitimiteitbeginsel van de vorsten conformeerde, heeft hij de gekroonde hoofden 

desondanks op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de Grieken gewezen. Het 

voert daarom te ver om tussen de Bedenkingen en zijn ‘woord ten behoeve van de 

Grieken’ in de ’s Gravenhaagsche Courant een wezenlijk verschil te zien. Als er al 

van een verschilpunt mag worden gesproken, dan kan dat hooguit gradueel worden 

genoemd.  

    Ook in het manuscript ‘Kort Ontwerp’ is Groen niet met zichzelf in tegenspraak.
21

 

Aan één stuk door betogen dat de Griekse Opstand als illegitiem moest worden 

beschouwd en in de laatste alinea stellen dat ‘de verdediging der Grieken gewettigd’ 

was, lijkt op het eerste gezicht een inconsistentie.
22

 Beide kwalificaties zijn echter 

verschillend geadresseerd en getemporiseerd. In het ‘woord ten behoeve van de 

Grieken’ spoorde Groen de ‘monarchen van Europa’ en geen burgers tot 

hulpverlening aan. Niet om hiermee de opstand te rechtvaardigen, maar omdat de 

Turken de revolte door de ‘vernietiging der opstandelingen’ wilden bedwingen. 

Zonder dat hij hierbij, zo moet worden benadrukt, de grenzen van het volkenrecht 

uit het oog verloor. Vanuit Groens manuscript ‘Schema’, dat de structuur van de 

Bedenkingen heeft gevormd, kan dat onmiskenbaar worden aangetoond.
23

 Daarin 

somde hij de vermeende bedoelingen van de Oproeping als volgt op: verdrijving der 

Turken, oprichting van een afzonderlijke Griekse staat en zegepraal van het kruis 

over de halve maan. In een Nota bene voegde hij er ter verheldering aan toe: ‘Een 

algemeene bedenking tegen de drie voorgaande bedoelingen is dat zij strijdig zijn 

met het volkenregt’.  

  

                                                           
21 Voor de verschillende handschriften van de Bedenkingen, zie voetnoot 1, in: Bescheiden, I, 

33.  
22 Volgens Zwaan gooide Groen met deze laatste alinea van zijn betoog ‘het hele kaartenhuis 

van de voorgaande bladzijden omver!’ Zie J. Zwaan, ‘Groen van Prinsterer over Grieken en 

Turken; het z.g. ‘Kort ontwerp’ van de Bedenkingen uitgegeven en toegelicht.’, in: 

Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, 3, Kampen, 1978, 21-31. 
23 Collectie Groen van Prinsterer, no. 11, Nationaal Archief te Den Haag.  
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In september 1826 ontving Kappeyne van de Coppello een opstel van Groen met het 

verzoek dat van het nodige commentaar te voorzien.
24

 Hoewel de jonge Groen zich 

had voorgenomen ‘het stuk over de vereeniging der beschaafde volken’ binnen 

afzienbare tijd uit te geven, heeft hij dit plan niet ten uitvoer gebracht. Kappeyne 

heeft hem namelijk, evenals bij de Bedenkingen, ten stelligste ontraden het 

manuscript het licht te doen zien. Bevreesd als de mentor was dat zijn leerling zich 

hierdoor ‘onaangenaamheden’ op de hals zou halen.
25

 Het opstel dat vervolgens 

nooit meer ter perse ging, droeg de uitvoerige titel Historische Proeve over de 

geschiedenis en de gevolgen der steeds naauwer gewordene vereeniging van de 

beschaafde volken.  

    Een directe aanleiding laat zich uit de Historische Proeve niet aflezen en kon ook 

in de overige bronnen van het Groenarchief niet worden achterhaald. Hoewel een 

verwijzing naar de Europese beschaving in de titel ontbreekt, is een cultuurkritische 

beschouwing van Europa als vervolg op de Bedenkingen niet onaannemelijk. Een 

digitale verkenning levert ook hier het resultaat op van tientallen vindplaatsen 

waarin het begrip Europa voorkomt. De Historische Proeve lijkt reeds om die reden 

een belangrijke bron voor de bepaling van Groens Europabeeld. Vanuit dat 

perspectief is het manuscript, voor zover daar al aandacht voor was, echter nooit 

systematisch onderzocht.
26

 Omdat de Historische Proeve de vorm heeft van een 

synthetische geschiedschrijving, wordt het opstel op de hoofdlijnen samengevat en 

nader geanalyseerd.
27

 

  

 

In een korte, algemene beschouwing aan het begin van het opstel duidde Groen ‘de 

afscheiding en daarop volgende hereeniging der volken’ als één van de 

‘doorloopende trekken’ van de geschiedenis der mensheid.
28

 Opvallend aan deze 

‘grondtrek’ was dat ogenschijnlijk op zichzelf staande gebeurtenissen ‘verband en 

                                                           
24 Groen aan zijne ouders, 3 september 1826, Groen aan J. Kappeyne van de Coppello, 25 

september 1826 en Groen aan zijn vader, 18 december 1826, Briefwisseling, I, 56, 62 en 67. 
25 Welke ‘onaangenaamheden’ Kappeyne hierbij precies voor ogen had, wordt uit de brief niet 

duidelijk. Hij was in elk geval bang dat Groens standpunten hem niet in dank zouden worden 

afgenomen. 
26 Een gunstige uitzondering hierop vormt H. Klink die oog heeft voor het Europese 

perspectief en een eerste aanzet geeft tot analyse. H. Klink, ‘Groen van Prinsterer en Europa’, 

Ecclesia, nr. 15/16, juli 2002.  
27 Voor het volledige manuscript, zie Bescheiden, I, 85-137. 
28 Bescheiden, I, 85. 
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aaneenschakeling’ ontvingen. Deze ‘betrekkingen’ tussen de afzonderlijke naties 

waren volgens Groen in de loop der tijd door oorlog en volksverhuizing, door 

overheersing en bovenal door handel en beschaving ontstaan en toegenomen. Door 

de uitbreiding van de beschaving in de laatste eeuwen was zelfs een ‘algemeenen 

band’ tussen een groot deel van de mensheid gelegd. Deze ‘naauwere omgang van 

de volken’ oefende niet alleen invloed uit op hun onderlinge verhoudingen, maar 

ook op hun ‘inwendigen toestand’ oftewel op hun zeden, gewoonten, wetenschappen 

en kunsten. Het doel dat Groen met zijn verhandeling voor ogen stond, was 

tweeledig: aantonen dat de toenadering der volken in ‘alle de tijdperken der historie’ 

voorkwam en uiteenzetten wat de ‘aard van hare werking en van hare gevolgen’ 

was. Over een belichting van het beschavingsproces vanuit een Europees perspectief 

valt hier nog niets te lezen. Dat wordt anders in het vervolg van de tekst. 

 

 

In de oude en klassieke beschavingen deed de ‘toenadering’ zich volgens Groen 

alleen voor bij de Grieken.
29

 Voor deze toenadering gaf hij twee verklaringen. 

Allereerst wees hij op de gemeenschappelijke strijd van de Grieken tegen Troje, 

omdat hierdoor een ‘vasten grond’ werd gelegd voor een duurzame relatie tussen de 

stadstaten. Aangezien dit een toename van onderlinge contacten tot gevolg had, 

ontwikkelden de Grieken via de taal, de godsdienst en de traditie een geheel eigen 

gezicht. Een tweede samenbindende factor of hechtere aaneensluiting zag hij in de 

Perzische oorlogen. Bepalend hiervoor was het feit dat de Grieken gezamenlijk voor 

hun vrijheid hadden moeten vechten. Wat Groen met het voorbeeld van de Griekse 

toenadering vooral wilde duidelijk maken, was dat zij ‘in oorzaken en natuur’ een 

treffende overeenkomst vertoonde met ‘het verband’ dat de Europese staten in latere 

tijden zou gaan kenmerken. Met de inlassing van de parallellie leek hij te anticiperen 

op een Europese toespitsing van zijn betoog. Wellicht moet in deze vooruitblik 

mede de verklaring worden gezocht voor zijn summiere beschrijving van de oude 

geschiedenis.  

    Wat de Romeinen betrof, stelde Groen dat zij voor de toenadering der volken 

‘zeer weinig’ hadden gedaan. De veraf gelegen gewesten werden weliswaar onder 

hun gezag verenigd, maar tot een onderlinge vereniging van deze gebieden waren zij 

niet in staat. Dit veranderde door de ‘overstrooming der barbaren’.
30

 Toen deze ‘aan 

elkander zeer gelijkende’ nomadenstammen binnen het Romeinse Rijk uitwaaierden, 

werden ‘de gronden der toenadering’ gelegd die, aldus Groen, ‘naderhand altijd 

bijna alle Europa’s volken tot een geheel’ samenbrachten. Dat deze stammen zoveel 

                                                           
29 Bescheiden, I, 85-88. 
30 Bescheiden, I, 88-89. 
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overeenkomsten vertoonden, verklaarde hij uit het feit dat hun karakters en zeden 

door vergelijkbare klimatologische omstandigheden en natuurlijke leefwijzen waren 

beïnvloed. De eenheid nam in het bijzonder toe, toen de barbaren bij hun verovering 

van West- en Zuid-Europa, in aanraking kwamen met de Romeinse beschaving, de 

‘billijke wetgeving’ en het groeiende christendom. De wijze waarop de 

overwinnaars de zeden, de wetten en zelfs de godsdienst van de overwonnenen 

aannamen, moest veelzeggend worden geacht voor ‘de overeenkomst’ die tussen de 

Europese naties zou blijven voortbestaan.  

    De Europese ‘eenheid’, waarvoor de barbaarse invasie de basis had gelegd, zou 

zich volgens Groen in de eeuwen daarna verder uitkristalliseren.
31

 Politiek gezien 

door het leenstelsel dat zijn wortels in de militaire gezagsverhoudingen van de 

barbaren had en dat een ‘volkomene afscheiding’ tussen de stammen wist te 

voorkomen. In godsdienstig opzicht werd de christelijke leer met haar aardse 

plichten en geloof in het hiernamaals voor ‘Europa’s verjongde bevolking’ 

richtinggevend. Een ‘onlosmaakbaren band’ tussen de bewoners van Europa werd 

door de heerschappij van de paus gelegd. De ketenen waren knellend, maar 

bijkomend voordeel was, aldus Groen, dat de gekerstende volken door ‘dezelfde 

ketenen’ bijeen werden gehouden. De kerkelijke band werd in belangrijke mate 

bevorderd door de Kruistochten. Toen scheen Europa als het leger van de paus in 

‘ééne groote christennatie’ te zijn herschapen. Van de godsdienstige zin die daarmee 

gepaard ging, zou Europa via de veredelde riddergeest een ‘zegenrijke werking’ 

ondervinden.  

 

 

Tot nu toe had Groen zich tamelijk positief over de Europese gelijkvormigheid 

uitgelaten. Men zou zich echter ‘grootelijks bedriegen’, zo waarschuwde hij, 

wanneer men de eenheid tussen de Europeanen aan een algemene ontwikkeling of 

aan hun onderlinge verkeer toeschreef.
32

 Dan werd vergeten dat deze eenheid veel 

meer het resultaat was van hun ‘gelijke afkomst, zeden en lotgevallen’ dan van hun 

wederzijdse contacten. Door het ontstaan van de Europese gelijkvormigheid vanuit 

het barbaarse verleden te verklaren, schiep Groen tegelijkertijd de methodische 

ruimte voor zichzelf om ook op de afzonderlijke kenmerken van de Europese volken 

te kunnen wijzen. Ieder land had immers ‘zijne bijzondere nationale trekken en 

                                                           
31 Bescheiden, I, 89-90. 
32 Bescheiden, I, 90-92. 
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tinten’. Gezien het vervolg van de tekst, begon hij nu de aandacht te vestigen op de 

nationale en staatkundige verscheidenheid van Europa.  

    Dat ‘de toenadering der Europésche volken’ na de Kruistochten ontaardde in 

nationale haat en ‘nationale verwijderingen’, weet Groen voornamelijk aan de 

twisten en onenigheden tussen krijgslieden van uiteenlopende naties. Hieruit trok hij 

een tweetal conclusies. Allereerst was Groen van mening dat de gelijkvormigheid 

tussen de naties door de desintegrerende ontwikkeling niet wezenlijk werd aangetast 

en vormde dit een bewijs dat de gelijkvormigheid niet uit de toenadering moest 

worden verklaard. Vervolgens maakte hij de gevolgtrekking dat de eenheid niet tot 

een uitwissing van ‘nationale kleuren’ had geleid. Vooral de perifere volken van 

Europa hadden vanwege hun klimatologische, landschappelijke en historische 

verschillen ‘sterk geteekende nationale karakters’ ontwikkeld. Ook in de ‘regeling 

der staten’ deed zich een aanmerkelijk onderscheid voor, omdat het leenstelsel niet 

overal diep wortel had geschoten. Terwijl de Engelse adel erin slaagde het 

monarchale gezag te beperken, schaarde de Franse zich als één man om de troon. 

Italië vertakte zich in een aantal kleine republieken, Duitsland daarentegen groeide 

uit tot een ‘magtig vorstenverbond’.   

    Volgens Groen verkeerde Europa na de Kruistochten in een uiterst gevaarlijke 

situatie. Zaken die van het grootste belang voor ‘geheel Europa’ moesten worden 

geacht, werden, vanwege de ‘verzwakte en ongeregelde toestand’ waarin de meeste 

rijken verkeerden, niet meer gezamenlijk aangepakt. Bedenkelijk was dat men zich 

afzijdig hield van de strijd in Duitsland tussen het geestelijk en keizerlijk gezag of 

dat een gemeenschappelijke strijd tegen een naderend mohammedaans gevaar tot de 

verleden tijd behoorde. Dat er een Europese ‘strekking’ tot toenadering en 

vereniging zou hebben bestaan, werd haast gelogenstraft door de ‘zucht en 

algemeene poging tot afzondering en zelfstandigheid’.  

  

Uit het bovenstaande betoog kan worden opgemaakt dat Groen een zekere 

tegenstelling heeft gecreëerd tussen de Europese gelijkvormigheid en de nationale 

en staatkundige ontwikkelingen. Interessant is nu dat deze vermeende tegenstelling 

ook methodisch kan worden verklaard. Wat opvalt, is dat de integrerende 

benadering van de Europese geschiedenis enerzijds werd voortgezet, maar 

anderzijds werd overheerst door een differentiërende aanpak. Of eenvoudiger 

geformuleerd: tot aan de Kruistochten accentueerde hij de overeenkomsten, na de 

Kruistochten de verschillen. De consequentie van deze dubbele methode was dat 

eenheid en verscheidenheid moesten worden opgevat als twee op zichzelf staande 

concepten, zonder dat deze enige vorm van samenhang vertoonden. Het verbaast dan 

ook niet dat Groen in het verlengde daarvan een conflictueuze situatie heeft kunnen 

schetsen, waarin de centripetale krachten van Europa het dreigden te verliezen van 
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de centrifugale. Met deze schets trachtte hij in meer concrete zin duidelijk te maken 

dat Europa aan het einde van de Middeleeuwen in een ontbindingsproces verkeerde, 

dat alleen nog door een nieuwe eenheid kon worden tegengegaan.  

    De afremming van dit proces werd naar Groens gelovig verstaan van de Europese 

geschiedenis van hogerhand gegeven in de vorm van een bijzondere ‘vereeniging 

van staten’.
33

 Of zoals dit door hemzelf werd verwoord: ‘Maar in de raadsbesluiten 

der voorzienigheid was eene gansch andere gang der dingen bepaald’. Uit het 

machtsconflict tussen de Oostenrijkse en Franse vorstenhuizen, verhelderde hij in 

feiten, werd het zogenaamde ‘stelsel van evenwigt’ geboren en sloot Frankrijk om 

aan de geografische omsingeling van de Habsburgers te ontkomen ‘ook met de verst 

afgelegene staten’ bondgenootschappen. Volgens Groen was de belangrijke 

betekenis hiervan dat zelfs bondgenoten ‘van den tweeden en derden rang’ gewicht 

in de schaal gingen leggen. Met als de vaste beginsels van dit stelsel: ‘de heiligheid 

van het verkregen bezit en de onafhankelijkheid der staten’. Er was nu ‘niet meer 

door de godsdienst alleen’, stelde hij vast, maar ook door ‘de eenheid van 

staatkundig belang’ een vereniging van staten gevormd.  

    In Groens metahistorische toespitsing van deze nieuwe ‘gang der dingen’ ligt 

onmiskenbaar een waardeoordeel opgesloten. De ongelijksoortige verbinding van de 

‘vereeniging’ van staten met de ‘onafhankelijkheid’ van staten kon in zijn ogen 

alleen nog worden opgelost door een bovennatuurlijke, paradoxale eenheid. Oftewel 

door een ingrijpen van hogerhand. Groens divergerende benaderingen, tot uiting 

komend in zijn aandacht voor overeenkomsten én verschillen, vonden methodisch 

gezien in dit statensysteem hun convergerende en positieve snijpunt. Inhoudelijk 

samen te vatten als: Europa als statelijke eenheid in een nationale en staatkundige 

verscheidenheid. Een ontwikkeling die Groen in het bijzonder waardeerde, omdat de 

nieuwe vereniging enkel staten en geen volken betrof. In dat licht bezien wees hij op 

twee gevaren die de Europese eenheid in verscheidenheid nog teniet konden doen: 

een verstoring van het machtsevenwicht en een vereniging van naties.  

 

 

Nu er tussen de staten een vorm van samenwerking was gegroeid, was het volgens 

Groen onvermijdelijk dat er in Europa ook een vereniging van volken zou ontstaan. 

Drie ‘gebeurtenissen’ die kort op elkaar volgden en elkaar wederzijds beïnvloedden, 

droegen hiertoe bij.
34

 Te weten: de herleving der letteren, de Hervorming en de 

uitvinding van de boekdrukkunst. Over de ‘republiek der letteren’ merkte hij op dat 

zij voor de ‘vorming der Europésche beschaving’ van grote betekenis was geweest, 
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maar ‘slechts’ algemene en geen nationale invloed had uitgeoefend. Van veel meer 

belang voor de toenadering der volken, aldus Groen, was de Hervorming. Hoewel de 

Hervorming de eenheid van het ‘christelijk Europa’ verbroken had, bracht zij in de 

vorm van ‘eene roomsche en eene protestantsche nationaliteit’ als het ware nieuwe 

bovennationale eenheden voort. Veruit de grootste bijdrage aan de vereniging tussen 

‘volken en tijden’, benadrukte Groen, werd door de boekdrukkunst geleverd. 

Hierdoor werd immers een ‘gemeenschap der denkbeelden’ gesticht, die zich tot 

haast alle standen en naties in Europa en de aanverwante koloniale wereld zou 

uitstrekken.  

    De mate waarin de drie ‘gebeurtenissen’ afzonderlijk of gezamenlijk hun rol in 

het Europese beschavings- en verenigingsproces hadden gespeeld, viel naar Groens 

inschatting nauwelijks vast te stellen. Daarom moest het volgens hem veel zinvoller 

worden geacht, wanneer de aandacht werd geconcentreerd op de ‘heersende 

denkbeelden’ die door hun ‘overal gelijktijdig werkenden invloed’ aan elk tijdperk 

‘eenerlei hoofdkarakter’ hadden verleend. Deze benaderingswijze resulteerde bij 

Groen in drie opeenvolgende, gekwalificeerde tijdperken van de vroegmoderne 

geschiedenis.
35

 Zo kon Europa tijdens en na de Hervorming worden herkend aan 

haar ‘godsdienstig karakter’. Het maatschappelijke leven werd in het algemeen door 

het kerkelijke denken bepaald en oorlogen draaiden grotendeels om 

godsdienstconflicten. In de tijd dat handelsbelangen de grootste drijfveer vormden 

en het mercantilisme toonaangevend was, bezat Europa een ‘winzuchtig karakter’. 

Toen in later tijd de ‘omkeering of instandhouding der bestaande orde van zaken’ de 

gemoederen ging bezighouden, verkreeg Europa ‘als ’t ware een staatkundig 

karakter’. Aan de verwezenlijking van politieke droombeelden waren alle andere 

beweegredenen toen ondergeschikt.  

  

 

Na de uiteenzetting van ‘de oorzaken’ ging Groen uitvoerig in op ‘de gevolgen der 

steeds vermeerderende toenadering der beschaafde volken’. Zijn redeneringen in dit 

tweede en grootste deel van de Historische Proeve blinken echter niet uit in 

helderheid en consistentie. De overgangen van oorzaak naar gevolg zijn soms 

moeilijk te markeren, terwijl bepaalde gevolgen weer nieuwe gevolgen genereren. 

Verder komen er overlappingen met het eerste deel in voor. De pointe van Groens 

betoog over de toenadering concentreert zich in het tweede deel volledig op de 

Europese geschiedenis na 1500.  
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Het eerste gevolg waar Groen op attendeerde, was de geboorte van het ‘Européisch 

volkerenregt’ in het tijdperk van de Hervorming.
36

 Kenmerkend hieraan was de 

geheel eigen vorm en uitbeelding. Deze eigenheid verklaarde hij uit het feit dat er 

door de complexiteit van de statelijke betrekkingen en door ‘stilzwijgende of 

uitdrukkelijke overeenstemming’ een verbijzondering van het algemeen natuurrecht 

was ontstaan. Volgens Groen werd dit ‘stellig volkerenregt’, zoals hij de 

verbijzondering ook aanduidde, geconcretiseerd in talloze verdragen die op hun 

beurt weer bepalend waren voor de koers van de Europese diplomatie.  

    Wat de praktische vorm van het Europese volkenrecht betreft, vroeg Groen vooral 

aandacht voor het evenwichtsstelsel. Om het belang hiervan te onderstrepen noemde 

hij de handhaving of de verstoring van de staatkundige balans de ‘spil’ waar 

‘Europa’s voorname lotgevallen’ omheen draaiden. In zijn beschrijving van deze 

lotgevallen stelde Groen kwesties als het oorlogsrecht en het recht van interventie 

centraal. Hierbij benadrukte hij dat op ieder lid van de ‘statenmaatschappij’ steeds 

de dure plicht had gerust de hoofdzuilen van het stelsel overeind te houden. Twee 

figuren die volgens hem in het vervullen van deze taak met kop en schouders boven 

hun tijdgenoten uitstaken, waren koning Gustaaf Adolf van Zweden en stadhouder-

koning Willem III.  

    Dat tal van verantwoordelijken hun Europese plicht hadden verzuimd, kwam in 

het bijzonder aan het einde van de achttiende eeuw aan het licht. Toen werd immers 

duidelijk, aldus Groen, hoezeer de orde van Europa door ‘verderfelijke 

redeneringen’ en ‘valsche beginsels’ was ondermijnd. Dat de invloed van de Franse 

Revolutie in Europa zich ‘zoo algemeen, zoo onberekenbaar, zoo gelijktijdig’ 

manifesteerde, vond volgens hem haar oorzaak in de ‘gemeenschap der 

denkbeelden’, die op haar beurt weer het gevolg was van de toenadering der volken. 

Afscherming van het eigen land, opdat de revolutiebrand niet zou overslaan, was 

daarom niet effectief gebleken. Dat was alleen mogelijk geweest wanneer de 

Europese staten de Franse brandhaard zelf hadden geblust. Het plichtverzuim eiste 

de hoogste tol, zo stelde hij vast, toen het ‘staatkundig stelsel van Europa’ onder 

Napoleons heerschappij volledig instortte.  

    De ‘algemeene geest’ of ‘geest der eeuw’, die de hele beschaafde wereld in haar 

greep had gekregen, had naar Groens opvatting ook ‘min goede gevolgen’. 

Verkeerde ontwikkelingen konden echter alleen worden weerstaan als de 

tegenmaatregelen eveneens gemeenschappelijk werden genomen. Om die reden had 

de Europese staatkunde ‘wijsselijk’ ingezien dat de vereniging van volken met een 

‘vereeniging tusschen de gouvernementen’ moest worden beantwoord. Deze reactie 

verklaarde volgens Groen waarom een overkoepelend orgaan als de Heilige 

Alliantie zich tegen een uitbreiding van de constitutionele staatsvormen had verzet 
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en zelfs absolutistische regeringen als in Spanje weer in het zadel hielp. Zolang ‘de 

kiem van volgende revolutiën’ voortduurde, was de ‘eendragt’ nodig die op de 

congressen en conferenties werd getoond. De strijd tussen ‘behoud van het oude en 

aanneming van het nieuwe’ mocht in Groens optiek namelijk alleen in het kader van 

het volkenrecht worden beslecht.  

 

Een ander negatief gevolg van het beschavings- en verenigingsproces zag Groen in 

de toenemende ‘eenvormigheid’ van de nationale karakters. De oorsprong van deze 

eenvormigheid weet hij vooral aan de ‘zedelijke heerschappij’ van Frankrijk.
37

 Zo 

was het Frans in de loop der tijd niet alleen de conversatietaal voor diplomaten, 

hovelingen en hogere standen geworden, maar ging dit in een groot gedeelte van 

Europa ook gepaard met een ‘slaafsche navolging’ van de Franse letterkunde en een 

standaardisatie van de Franse zeden en mode. De uniformiteit werd volgens Groen 

mede bevorderd door de ‘aard en geest’ van de nieuwe wijsbegeerte. Hiermee verliet 

men de ‘veiligen weg der ondervinding en der wezenlijkheid’ en sloeg men het 

‘altijd gevaarlijke pad van enkele bespiegeling en redenering’ in. Groens afwijzing 

van het rationalisme en waardering van het empirisme komt tevens tot uiting in zijn 

definitie van het begrip ‘volken’. Volken waren in zijn ogen geen ‘verzamelingen 

van volmaakt gelijke menschen’, maar ‘afzonderlijke personen in aanleg en 

vatbaarheid en vorming verschillend’.  

    Op het punt van de nationaliteit gaf Groen zijn betoog een therapeutische 

strekking.
38

 Met als ‘middelen’ die hij ter genezing voorschreef: zuivering en 

verrijking van de nationale taal, herwaardering van de vaderlandse geschiedenis en 

godsdienstige bezieling van de nationale instellingen. Op deze terreinen bij uitstek 

was het volgens Groen noodzakelijk de smeulende ‘vonk der nationaliteit’ weer aan 

te blazen. Hierbij stond hem geen opleving van nationale vooroordelen en nationale 

oorlogen voor ogen, hoewel het aankweken van vaderlandsliefde uiteindelijk niet 

opwoog tegen het risico van ‘volkshoogmoed’. Ook wenste hij de verdraagzaamheid 

tegenover godsdienstige sekten niet ter discussie te stellen, maar mocht de 

godsdienstpraktijk evenmin ontaarden in nationale onverschilligheid. Groens 

pleidooi voor een nationale rehabilitatie leek ingebed in een organische 

geschiedbeschouwing. Zo omschreef hij de natie als ‘eene plante der natuur’ die was 

opgegroeid in eigen bodem en klimaat. Ondanks zijn sombere verwachtingen bleef 

Groen in ‘eenige zweem van nationaliteit’ geloven. Invloeden die in klimaat en 

leefwijze of taal en traditie wortelden, konden immers nooit volledig worden 

uitgewist. Met als levende bewijzen hiervan de nationale verschillen tussen ernstige 

Duitsers, levenslustige Fransen, godsdienstige en hautaine Spanjaarden, protestantse 
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en handelsondernemende Nederlanders, onafhankelijke Engelsen en onbeschaafde 

Russen.  

    Toch nam Groen in de toenadering der volken ook positieve ontwikkelingen 

waar.
39

 Door het ‘algemeen wordende verkeer’ vond er in toenemende mate een 

ontsluiting van de wereld voor handel en nijverheid plaats en profiteerden steeds 

meer volken van de resultaten van de natuurwetenschappen en de geneeskunde. 

Terwijl dankzij de toegankelijkheid van de internationale archieven 

historieonderzoekers in staat werden gesteld een wijds en samenhangend perspectief 

van de geschiedenis te ontwikkelen. Het toenaderingsproces werd volgens Groen 

echter problematisch als door de internationalisering de nationaliteit werd aangetast. 

Dit was bijvoorbeeld het geval wanneer de aansluiting op de wereldeconomie de 

nationale takken van nijverheid in gevaar bracht of wanneer de ‘regtsbeginsels in 

abstracto’ de inhoud van de nationale wetboeken volledig bepaalden. Ook het Latijn 

der geleerden en het Frans der diplomaten behielden hun nut en noodzakelijkheid. 

Op voorwaarde dat het brede spectrum van de nationaliteit, zo beklemtoonde hij, aan 

de volkstaal bleef voorbehouden.  

 

 

Aan het einde van het eerste deel van de Historische Proeve had Groen de 

gevolgtrekking gemaakt dat de beschaving de allesbepalende ‘kracht’ was geweest, 

waaruit de vereniging der volken was ontstaan en waardoor zij meer en meer was 

bevestigd.
40

 Het beschavingsproces zelf werd door hem samengevat in termen van 

verlichting en vooruitgang. Zo sprak hij over een ‘fakkel’ die via de Egyptenaren, de 

Grieken en de Romeinen ook in Europa was gaan schitteren, attendeerde op het feit 

dat na een ‘schijnbare uitdooving’ door de barbaren deze stammen het middel waren 

om een ‘algemeener licht’ te doen opgaan, stelde vervolgens vast dat dit ‘heilige 

vuur’, na lange tijd in Europa besloten te zijn geweest, als een ‘onuitbluschbaar 

gewordene vlam’ zich over de rest van de wereld had verspreid en voegde hieraan 

toe: ‘totdat zij de gansche aarde zal ingenomen hebben’.  

    De samenvatting maakt duidelijk dat beschaving en verlichting voor Groen twee 

onafscheidelijke begrippen waren. Dit wordt mede bevestigd door het feit dat het 

begrippenpaar, in de gegeven volgorde, twee keer in zijn tekst voorkomt.
41

 Toch 

heeft het tweede deel van de Historische Proeve, waarin hij de gevolgen van de 

vereniging beschreef, laten zien dat hij kanttekeningen bij het beschavingsproces 

heeft geplaatst. Hoe zich dat verhield tot Groens vooruitgangsoptimisme komt met 
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name naar voren in de korte nabeschouwing van het opstel.
42

 Hierin stelde hij de 

vraag of de vereniging der beschaafde volken ook nuttig was geweest voor ‘ware 

verlichting, echte deugd en wezenlijk geluk’. De vooruitgang van de beschaving, zo 

kan uit de vraag worden afgeleid, stond voor hem nog niet gelijk aan een morele 

verbetering. Dit blijkt niet minder uit het antwoord dat hij gaf. Volgens Groen was 

het de mens als ‘zwakke sterveling’ niet gegeven de wegen van de voorzienigheid 

op te sporen, maar was het hem alleen toegestaan de uitkomst ervan eerbiedig na te 

wandelen. De aanscherping van het begrip verlichting heeft in elk geval aangetoond 

dat hij een kritische cultuurbeschouwer was.  

 

 

De Historische Proeve heeft aan het licht gebracht dat Groen het beschavings- en 

verenigingsproces vanuit een Europees en samenhangend perspectief heeft 

beschreven. Dit kon worden bepaald aan de hand van de eenheidsconcepten die hij 

gebruikte en die hij vervolgens op de geschiedenis van Europa betrok. Toch mag 

hieruit nog niet de conclusie worden getrokken dat Groen de historische feiten 

simpelweg in een keurslijf heeft geperst. Naast een integrerende hanteerde hij 

immers ook een differentiërende methode. Dat wil zeggen dat hij zowel oog had 

voor de overeenkomsten als voor de verschillen tussen de volken. Liet Groen het 

accent enerzijds op de Europese ‘gelijkvormigheid’ vallen, anderzijds bracht hij met 

klem onder de aandacht dat Europa tevens werd gekenmerkt door een nationale en 

staatkundige verscheidenheid. Of vulde hij de christelijke eenheid van Europa aan 

met een grens overstijgende rooms-katholieke en protestantse tweedeling en wenste 

hij zijn ogen niet te sluiten voor het ‘menigvuldige goed’ dat de beschaving en 

vereniging ook bood.  

    Uit de tekstanalyse is gebleken dat de tientallen vindplaatsen waarin het begrip 

Europa in de Historische Proeve voorkomt, meer zijn dan op zichzelf staande 

uitspraken. Opmerkelijk was dat ze waren verbonden aan de structuur van het 

betoog. Waar de sleutel van het Europese volkenrecht zelfs de opening bood voor 

het verstaan van de hele tekst van de Bedenkingen, kan worden gesteld dat de 

Historische Proeve in haar geheel wordt ontsloten door het Europese perspectief en 

de compositie van de eenheidsconcepten. Hoewel de Historische Proeve vanwege 

het volkenrechtelijke accent in zekere zin een voortzetting van de Bedenkingen kan 

worden genoemd, heeft het tweede opstel een breder blikveld en biedt het meer 

samenhang. Dit roept de vraag op of de maatschappelijke discussie over de Grieken 

Groen tot een dieper doordenken van de Europese betrekkingen heeft uitgedaagd. 
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Het antwoord op deze vraag is minder eenvoudig dan bij de Bedenkingen, omdat een 

directe aanleiding tot het schrijven van de Historische Proeve niet kon worden 

vastgesteld. Hopelijk kan het contextuele onderzoek in het tweede deel van dit 

hoofdstuk hierover meer duidelijkheid verschaffen.  

 

 

Op 19 december 1826 gaf Groen een anoniem pamflet uit onder de titel Iets over 

den tegenwoordigen oorlog in Portugal. Los van de krantenartikelen uit april van 

dat jaar kan deze publicatie als zijn echte politieke eersteling worden beschouwd. 

Tot Groens grote opluchting had Kappeyne van de Coppello ditmaal geen bezwaar 

tegen een uitgave gemaakt.
43

 Het pamflet was in enkele dagen tijd opgesteld en 

droeg, naar Groens eigen woorden, het karakter van een ‘gelegenheidsstukje’. In het 

voorwoord verzocht hij als ‘jong en onervaren’ schrijver om een coulante 

beoordeling van het pamflet. Aan vrienden en bekenden zond hij presentexemplaren, 

waarvan er één voor de door hem bewonderde leermeester Bilderdijk was bestemd 

in de hoop dat de informele naamsonthulling het ‘Genie’ tot mildheid zou 

stemmen.
44

 Met het oog op het pamflet staan in deze subparagraaf twee vragen 

centraal: welk Europabeeld komt hierin tot uiting en wat zegt dit over de 

betrouwbaarheid van Groens Europabeeld in de twee niet-gepubliceerde opstellen?  

  

 

Volgens Groen had de algemene belangstelling voor de oorlog in Portugal alles te 

maken met grote bezorgdheid over Europa.
45

 Dat ‘de rust van Europa’ na een 

tienjarige vrede opnieuw werd bedreigd, verklaarde hij voornamelijk uit de 

betrokkenheid van Engeland en Frankrijk bij het conflict. Engeland als ‘natuurlijke 

bondgenoot’ sprong de constitutionele regering van Portugal bij in haar verdediging 

tegen de Spaanse en Portugese absolutisten. Terwijl Frankrijk via zijn leger in 

Spanje in de gewapende houding stond om een escalatie van de strijd over de 

Spaanse grenzen te voorkomen. Het losgebarsten conflict vormde in Groens optiek 

voor het door oorlog geteisterde Europa een reden te meer om ‘de zaligheden’ van 

de vrede te waarderen en te behouden.   

                                                           
43 Groen aan J. Kappeyne van de Coppello, 18 december 1826 en Groen aan zijn vader, 18 

december 1826, Briefwisseling, I, 66-67.  
44 Groen aan C.J. van Assen, 23 december 1826, Briefwisseling, I, 68. Groen heeft van 1821 

tot 1822 de Leidse privatissima van Bilderdijk gevolgd.  
45 Iets over den tegenwoordigen oorlog in Portugal, ’s-Gravenhage, 1826, 7-8. 
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    Nu was Groen de opvatting toegedaan dat de vrede na 1815 vooral te danken was 

aan de zorgvuldige onderdrukking van de oorlogszaden door de Europese 

‘staatkunde’. Hoewel moest worden toegegeven dat de manier waarop ‘somtijds’ 

discutabel was, getuigde de meeste kritiek op deze aanpak van ‘onkunde’ en 

‘voorbarigheid’. Zo trachtte hij aannemelijk te maken dat er voor de handelwijze van 

de kabinetten ‘hoogstgewigtige gronden’ waren geweest.
46

 Hierbij wees Groen 

achtereenvolgens op de algemene behoefte aan rust, de slechte financiële toestand, 

de binnenlandse geschillen en de angst voor een nieuwe langdurige en wrede oorlog. 

Wat de binnenlandse geschillen betrof, stelde hij, dat er in de meeste rijken 

‘inwendige gisting’ bestond. Dit kwam naar zijn inzicht met name tot uiting in de 

spanningen tussen de aanhangers van de oude en de nieuwe ‘beginsels’. Het gevaar 

bestond nu dat bij een buitenlands conflict de ‘oorlog tusschen verschillende 

opinien’ niet alleen het ‘sein’ leek te worden voor een binnenlandse, maar ook voor 

een algemene strijd. Wie de internationale ontwikkelingen van de laatste tijd goed 

bijhield, moest vaststellen dat de politieke ‘ontevredenheid’ zich over ‘het grootste 

deel van Europa’ had verspreid.  

    Dat de Engelse regering op het Iberische schiereiland tussenbeide trad, achtte 

Groen om twee redenen legitiem en gewenst.
47

 Allereerst was zij door een ‘reeks 

van tractaten’ met Portugal gewettigd ‘de balans van Europa’ te bewaken en 

dientengevolge een Franse invloedssfeer ten zuiden van de Pyreneeën te verijdelen. 

Vervolgens was zij verplicht het constitutionele ‘werk’ dat zij door haar recente 

betrokkenheid in Portugal begonnen was, af te maken.
48

 Dat het Europese 

machtsevenwicht door de Engelse interventie in gevaar kwam, hield volgens Groen 

verband met onduidelijkheid over de rol van Frankrijk op het schiereiland. De 

Franse regering had immers al eerder militair ingegrepen om het absolutisme daar te 

herstellen. Nu was dat weliswaar in Spanje en werden de Engelse belangen in 

Portugal hierdoor niet in directe zin geraakt. Wat de situatie op het schiereiland in 

Europese zin echter ingewikkeld maakte, was dat de Franse regering toen had 

geïntervenieerd met de ‘goedkeuring of toelating der Bondgenooten’. Hoe zij op de 

nieuw ontstane situatie zou reageren achtte Groen nog onzeker, maar rekening moest 

worden gehouden met het feit dat Frankrijk Spanje ‘ten minste’ zou verdedigen.
49

   

    Ook ten aanzien van de Engelse regering verkeerde Groen in twijfel. Zelfs al had 

zij zich vooraf van ‘Frankrijks voortdurend stilzitten’ verzekerd, onvoorspelbaar was 

                                                           
46 Portugal, 8-13. 
47 Portugal, 13-15.  
48 Groen doelde hier op de constitutionele patstelling die na de dood van koning Johan VI in 

1826 in Portugal was ontstaan. Voor de politieke ontwikkelingen in Portugal in de jaren 

twintig van de negentiende eeuw, zie A.H. de Oliveira Marques, History of Portugal, Vol. II, 

From Empire to corporate state, New York, 1976, 42-46 en 54-60. 
49 Portugal, 19-24. 
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of zij bij een succesvol terugdrijven van de absolutisten de aangevallen en 

‘beleedigde Portugezen’ in bedwang kon houden. Wanneer dit mislukte dan was het 

overslaan van de strijd naar Spanje ‘onvermijdelijk’ met alle gevolgen van dien voor 

het schiereiland en de rest van Europa. Tegelijkertijd kon Groen zich niet 

voorstellen dat de Engelse regering de oorlog zou willen beëindigen zonder in 

Spanje een ‘behoorlijke regeringsverandering’ te hebben afgedwongen.
50

 Alleen 

door dit ‘onderpand’ was volgens hem uitzicht op een ‘ongestoorde rust’ in Portugal 

en een duurzame vrede met Spanje.  

    Wat Groens bezorgdheid over het conflict betreft, lijkt zich een tegenstrijdigheid 

voor te doen. Hoe kon hij nu enerzijds bevreesd zijn voor het uitbreken van een 

Europese oorlog, terwijl hij anderzijds een politiek verdedigde die deze catastrofe 

dichterbij bracht? Of hier moet worden gesproken van een schijnbare contradictie, 

kan worden verhelderd vanuit het tekstverband.
51

 De tekst maakt namelijk duidelijk 

dat Groen in de toenemende invloed van Engeland op het ‘vasteland van Europa’ 

meer zag dan een conflict over het machtsevenwicht. Dat de interventie in Portugal 

de ‘vonk’ voor een algemene oorlog kon betekenen, had naar zijn opvatting vooral 

te maken met het feit dat zich in heel Europa een confrontatie tussen de 

‘Constitutionele en Anti-Constitutionele gevoelens’ voordeed. Deze algemeen 

voorkomende botsing bracht het risico met zich mee dat de ‘dadelijke strijd’ zich 

niet meer tot de binnenlandse politieke onlusten beperkte, maar uitmondde in een 

grens overstijgende krachtmeting tussen ‘Volken en Gouvernementen’.     

    Voor het overslaan van de oorlog in Portugal naar andere delen van Europa gaf 

Groen dus hoofdzakelijk een ideologische verklaring. Dat de ‘tijden der Revolutien’ 

nog niet voorbij waren en de wereld ‘nieuwe onweders’ tegemoet kon zien, bewees 

volgens hem dat de ‘electrieke stof’ over het ‘gansche zwerk’ was verspreid. Een 

toestand die op zijn beurt weer het gevolg was van ‘de toenemende beschaving’ die 

de naties door vele banden aaneen had ‘geknoopt’. Dat ‘algemeen verspreide 

tegenstrijdige gevoelens’ nagenoeg altijd op een grote en verschrikkelijke oorlog 

uitliepen, trachtte Groen mede vanuit de Europese geschiedenis van de laatste drie 

eeuwen te bewijzen. In de zeventiende eeuw kwam deze algemene tegenstelling aan 

het licht bij ‘Protestanten en Katholijken’, in de achttiende bij ‘Volksverdedigers en 

Aristocraten’ en in de negentiende bij ‘Ultra-Liberalen en Ultra-Roijalisten’.  

    Voor het antwoord op de vraag of Groen met betrekking tot een mogelijke 

Europese oorlog met zichzelf in tegenspraak was, kan worden verwezen naar het slot 

van het pamflet.
52

 Wat hierin opvalt, is dat hij ‘de Staatshulk van de gezegende 

Nederlanden’ tot een voorbeeld voor de naties stelde. Voor Groen bestond de ideale 

                                                           
50 Portugal, 26-30. 
51 Zie hiervoor in het bijzonder, Portugal, 31-37. 
52 Portugal, 35-37. 
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regering namelijk uit de ‘vereeniging’ tussen de afzonderlijke rechten van de troon, 

de kerk en het volk. Hoe hoog hij hiervan opgaf, blijkt uit het feit dat hij hoopte en 

zelfs verwachtte dat deze rechten eens ‘algemeen’ verenigd zouden zijn. Dat de 

‘zegepraal van gematigde beginsels’ reeds nu door ‘de kracht der overreding’ kon 

worden bewerkstelligd, achtte Groen met het oog op de toegenomen spanningen in 

Europa ‘ijdel zelfbedrog’. Als er echter één natie was die zich mocht ‘vleijen’ 

minder in de algemene rampen te delen dan de andere Europese naties, dan was dat 

de Nederlandse. Bij haar was de wijsheid de dure lessen van de ervaring immers 

vooruitgesneld. Dit gegeven vormde een reden te meer, zo spoorde hij zijn 

landgenoten aan, zich nog vaster ‘om den constitutionelen troon’ te scharen.  

    Wat het pamflet in het algemeen en het slot in het bijzonder duidelijk maken, is 

dat Groen alleen in de constitutionele monarchie een uitweg uit de politieke impasse 

van Europa zag. Althans op de lange, niet op de korte termijn. Om die reden billijkte 

hij de Engelse politiek op het Iberische schiereiland, maar liet hij zich desondanks 

door de gedachte leiden dat ‘de kracht der overreding’ nog een flinke weg had te 

gaan. Dat Groen zo somber over Europa was, komt omdat hij zijn werelddeel als een 

kruitvat vol politieke tegenstellingen en spanningen beschouwde. Deze kijk op 

Europa verklaart waarom hij begrip had voor de hardhandige wijze waarop de 

‘staatkunde’ de algemene vrede in stand trachtte te houden. Als Groen al 

tegenstrijdigheid kan worden verweten, dan is dat omdat hij voor de politieke 

impasse waarin Europa volgens hem verkeerde, geen concrete oplossing aanreikte.  

 

 

Niet onbelangrijk is tot slot de vraag welk licht het pamflet over Portugal laat vallen 

op de betrouwbaarheid van Groens Europabeeld zoals dat vanuit de Bedenkingen en 

de Historische Proeve naar voren kwam. Hoewel beide manuscripten immers 

persklaar waren of hier dicht tegen aanzaten, heeft Groen toch, zij het op aanraden 

van zijn mentor, van uitgave afgezien. Voor het antwoord op de vraag over de status 

van de niet-gepubliceerde opstellen kan met een vergelijking tussen de drie 

besproken jeugdgeschriften en met een aanvulling uit andere publicaties van Groen 

uit de jaren 1825-1826 worden volstaan.  

    Reeds bij een globale vergelijking valt op dat in alle drie de teksten sprake is van 

een grote betrokkenheid bij en een diepgaande bezorgdheid over de ontwikkelingen 

in Europa. Ook inhoudelijk en begripsmatig gezien zijn er sterke overeenkomsten. 

Dit betreft met name Groens begrip voor de Europese staatkunde bij het bewaren 

van de vrede, zijn waardering voor het Europese machtsevenwicht, de uitgesproken 

voorkeur voor het constitutionele Europa en zijn kritische houding tegenover de 

Europese beschaving. Een opmerkelijke overeenkomst tussen het pamflet en de 
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Historische Proeve is de karakterisering van de Europese geschiedenis in 

ideologische tijdperken. De verschillen zijn over het algemeen gradueel en niet 

structureel en hebben vooral met de thematiek van het pamflet te maken. De scherpe 

kanten van beide opstellen zijn er in elk geval af, hoewel Groens prikkelende 

stelling over de Europese staatkunde er natuurlijk niet om loog.  

    Behalve de eerder genoemde artikelen in de ’s Gravenhaagsche Courant is er nog 

een publicatie waarmee de betrouwbaarheid van Groens Europabeeld in de 

Bedenkingen en de Historische Proeve kan worden aangetoond. Hoewel Groen zijn 

Redevoering over de redenen om de geschiedenis der natie bekend te maken pas in 

1829 uitgaf, heeft hij deze lezing al op 1 december 1826 voor de Haagse 

Maatschappij Diligentia gehouden.
53

 Wat de betrekking van Nederland tot Europa 

betrof, onderstreepte hij hierin dat zijn land in de zeventiende eeuw ‘een der 

magtigste en werkzaamste medeleden in het statenstelsel van Europa’ was 

geweest.
54

 Een belangrijke ‘waarheid’ ter bevordering van de nationale 

geschiedschrijving omschreef hij als volgt: ‘De vereeniging der Europesche, of in 

het algemeen der beschaafde volken, is, ook in de laatste tijden, gedurig naauwer 

geworden’.
55

 Het is deze ‘waarheid’ die door Groen in zijn Historische Proeve werd 

getoetst. Aan het pamflet over Portugal en aan de Redevoering, zo kan worden 

geconcludeerd, heeft het Europabeeld van de twee niet-gepubliceerde opstellen ten 

grondslag gelegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Deze redevoering heeft Groen ook gehouden op 25 januari 1827 voor de Rotterdamse 

afdeling van de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. 
54 Redevoering over de redenen om de geschiedenis der natie bekend te maken, Brussel, 1829, 

15-16.  
55 Redevoering over de redenen, 30-31. 
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Nu de Europese portee van Groens tekst uit 1825-1826 is vastgesteld, kan onze 

aandacht zich richten op de context van zijn Europabeeld. Zoals in de Inleiding is 

aangegeven zal bij het schetsen van het eigentijdse opinieklimaat zoveel mogelijk 

worden aangesloten bij wat Groen zelf las of kan hebben gelezen. Dit betekent dat 

wij in deze paragraaf als het ware met zijn eigen ogen proberen na te gaan hoe 

tijdgenoten dachten over de Griekse Opstand, het beschavingsproces en de oorlog in 

Portugal. Wat Groen zoal onder ogen kwam, kan in belangrijke mate worden 

achterhaald in de aantekeningen van zijn opstellen. In het Nationaal Archief te Den 

Haag bevinden zich namelijk verschillende manuscripten, annotaties en excerpten, 

waarvan de meeste nooit eerder object van wetenschappelijke studie zijn geweest.
56

 

Een eerste verkenning doet vermoeden dat Groen met de eigentijdse opvattingen 

over de Griekse Opstand goed op de hoogte was. Met betrekking tot het 

beschavingsproces lijkt dit minder eenvoudig vast te stellen. Een directe aanleiding 

tot de Historische Proeve ontbreekt, zoals eerder werd opgemerkt, en de annotaties 

gaan merendeels over laat achttiende-eeuwse en vroeg negentiende-eeuwse werken.  

    Van het pamflet over de oorlog in Portugal zijn geen stukken bewaard gebleven. 

Omdat dit als een ‘gelegenheidsstukje’ was bedoeld, is het aannemelijk dat Groen 

zich tijdens het schrijven ervan op recente nieuwsberichten en commentaren heeft 

gebaseerd. Gezien het citaat voorafgaand aan het voorwoord moet het 

gezaghebbende Franse Journal des Débats hierbij een belangrijk oriëntatiepunt zijn 

geweest. Vanwege het gebrek aan bronnen en het efemere karakter van het pamflet 

wordt in deze paragraaf het hoofdaccent gelegd op de context van de Bedenkingen 

en de Historische Proeve. Voor de verstaanbaarheid van deze twee opstellen zal van 

het eigentijdse opinieklimaat een representatieve schets worden gegeven.  

  

 

Het contextuele aanknopingspunt voor Groens Bedenkingen vormde de Oproeping 

van de Haagse hoofdcommissie. In dit appel werd de volle nadruk gelegd op de 

culturele en godsdienstige verwantschap met de Griekse opstandelingen, maar 

bleven volkenrechtelijke vragen geheel buiten beschouwing. Zo ging de Oproeping 

bijvoorbeeld niet in op de vraag hoe de revolte zich verhield tot de bestaande 

traktaten of liet zij in de parallel tussen de Griekse en de Nederlandse Opstand het 

                                                           
56 Collectie Groen van Prinsterer, no. 10 en 11. Voor een overzicht van beide collecties, zie 

Bescheiden, I, 33 en 85. Volgens Zwaan verdienen de literatuuraantekeningen en excerpten 

van de Bedenkingen nadere bestudering. 
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recht van opstand onbelicht. Verder valt op dat zij een onuitgesproken tegenstelling 

creëerde tussen een niet-interveniërende Europese staatkunde en een betrokken, 

actieve Europese mensheid. Om de betekenis van de Oproeping goed te verstaan, 

moet het Noord-Nederlandse filhellenisme eerst in een breed kader worden 

geplaatst.  

    

 

De filhelleense activiteiten die in Den Haag en elders in het land werden ontplooid, 

maakten deel uit van een internationale beweging. Tijdens het gewelddadige Turkse 

beleg van Missolonghi in 1825 onderging het Europese filhellenisme, zoals dat zich 

in de jaren 1821-1824 ontwikkeld had, een krachtige opleving.
57

 Vrijwel van meet af 

aan hadden de culturele en nationalistische hetaerieën of broederschappen, die begin 

negentiende eeuw in Griekenland waren opgericht, in Europa een warm onthaal 

gekregen. Hierdoor geruggensteund had de Atheense Hetaerie der Filomuzen op het 

Congres van Wenen een wedergeboorte van de Griekse cultuur bepleit. Dit was 

mislukt, omdat Metternich, de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, de 

vereniging revolutionaire plannen had toegedicht. Onvervalst nationalistisch was in 

elk geval de Philiki Hetairia die onder leiding van Ypsilanti in 1821 het startsein tot 

de opstand gaf. Toen tsaar Alexander I, mede onder druk van zijn bevolking, voor 

de belangen van de Grieks-orthodoxe broeders opkwam, werd een Russische 

interventie door Metternich en zijn Engelse collega Castlereagh in naam van de 

Europese orde onverbiddelijk van de hand gewezen.  

    Uit frustratie over de diplomatieke patstelling en gealarmeerd door de Turkse 

slachtpartijen onder de Grieken begonnen Europese burgers filhelleense 

verenigingen in het leven te roepen. De geestelijke oorsprong van een aantal van 

deze verenigingen was echter van vroeger datum en moet cultureel worden geduid. 

Geïnspireerd als zij waren door monumentale studies als Geschichte der Kunst des 

Altertums van de achttiende-eeuwse Duitse archeoloog en kunsttheoreticus J.J. 

Winckelmann.
58

 Vele geletterde en kunstminnende Europeanen geloofden namelijk 

dat met de herontdekking van het klassieke Griekenland de fundamenten van hun 

‘abendländischen Kultur’ waren blootgelegd. Een identificatie van de moderne en 

bevochten Grieken met hun roemrijke voorouders lag daarom voor de hand. 

                                                           
57 Lutgard Wagner-Heidendal typeert de jaren 1825-1826 als de bloeiperiode van het 

filhellenisme. Lutgard Wagner-Heidendal, Het filhellenisme in het Koninkrijk der 

Nederlanden (1821-1829). Een bijdrage tot de studie van de publieke opinie in het begin van 

de negentiende eeuw, Brussel, 1972, 125-298. 
58 Evangelos Konstantinou, ‘Trägerschichten des Philhellenismus und Frühliberalismus in 

Europa’, in: Evangelos Konstantinou, Ursula Wiedenmann (hrsg.), Europäischer 

Philhellenismus. Ursachen und Wirkungen, Neuried, 1989, 57-58. 
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Reisbeluste archeologen, dichters en zelfs diplomaten begeerden middels de 

culturele hetaerieën met het moederland van hun beschaving kennis te maken. 

Hierdoor werd een nieuw genre literatuur geboren dat via Franse en Engelse 

uitgaven, heruitgaven en vertalingen een breed Europees publiek wist te bestrijken. 

In de praktijk hadden deze itineraria vaak een ontnuchterende uitwerking op de 

voorstellingen van een modern en beschaafd Griekenland. Toch hebben met name 

deze reisverslagen aan de wieg van het Europese filhellenisme gestaan.   

    Een populair reisverslag was bijvoorbeeld Voyage en Morée, à Constantinople, en 

Albanie uit 1805 van de Franse arts en kenner van het Europese Turkije, F.C.H.L. de 

Pouqueville. Begin jaren twintig verscheen van zijn hand de vijfdelige Voyage dans 

la Grèce. Hierin gaf Pouqueville een nauwkeurige en bloemrijke beschrijving van de 

gewoonten en gebruiken van de moderne Grieken. Hun gebreken weet hij aan de 

eeuwenlange Turkse slavernij. Niettemin veronderstelde hij dat de ‘feu sacré’ van 

hun roemrijke voorouders in hun ziel een smeulend bestaan leidde.
59

 Naar spoedig 

zou blijken, werd dit werk een onuitputtelijke en inspirerende bron voor menig 

dichter en schrijver.
60

 Ook in Nederland was het werk van Pouqueville bekend. Van 

een Duits uittreksel over de Albanese vizier Ali, de centrale figuur in de Voyage 

dans la Grèce, verscheen in 1821 een vertaling onder de titel Leven van Ali, Pacha 

van Janina. Door dit soort geliefde lectuur was een breed Europees lezerspubliek 

met het moderne Griekenland vertrouwd geraakt.  

    Na het uitbreken van de Griekse Opstand werd de Europese markt dan ook 

overspoeld met politieke brochures, waarin men de Grieken afschilderde als dappere 

strijders en de Turken als wrede onderdrukkers.
61

 Aanvankelijk stond de publieke 

opinie sceptisch tegenover de kansen op een Grieks succes. Naarmate het tij voor de 

Grieken begon te keren, werd de algemene betrokkenheid bij het conflict groter. 

Langzaam maar zeker ontspon zich een felle polemiek tussen voor- en tegenstanders 

van de opstand. In de filhelleense publicaties ging de sympathie voor de Grieken 

veelal ten koste van een deugdelijke en feitelijke onderbouwing. Wat beide kampen 

gemeen hadden, was hun overheersende aandacht voor de rechtmatigheid van de 

opstand.  

    Dit blijkt bijvoorbeeld uit de in 1822 verschenen brochure De la Grèce dans ses 

rapports avec l’Europe van de Franse prelaat en diplomaat D.D. de Pradt. Hierin 

verweet de bekende publicist de mogendheden een ‘mauvaise neutralité’, omdat zij 

niets tegen het onwettige optreden van de Turken ondernamen. Besloten de 

Europese regeringen echter in hun verkeerde afzijdigheid te volharden, zo 

                                                           
59 F.C.H.L. Pouqueville, Voyage dans la Grèce, tome quatrième, Paris, 1820, 403-404. 
60 Lutgard Wagner-Heidendal, Het filhellenisme, 20.  
61 Regine Quack-Eustathiades, Der deutsche Philhellenismus während des griechischen 
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61 

 

waarschuwde hij, dan zouden de volken van Europa zelf het initiatief nemen om de 

Grieken te hulp te komen.
62

 Een meer principiële onderbouwing van het recht van 

opstand gaf de Duitse filosoof W.T. Krug. Zijn Griechenlands Wiedergeburt uit 

1821 wordt wel als het eerste fundamentele geschrift van het Europese filhellenisme 

beschouwd.
63

 Zo stelde Krug dat de heerschappij van de Turken in Europa vanwege 

hun aanvals- en veroveringsoorlogen niet op een ‘legitime’, maar op een ‘usurpirte’ 

grondslag berustte. Een uitleg die was bedoeld om het ‘christliche Europa’ te 

bewegen geen partij te kiezen voor de ‘Ungläubigen’, maar haar Griekse 

geloofsgenoten bij hun nationale wederopstanding geluk te wensen.
64

   

    Sommige publicisten probeerden hun filhelleense standpunten zelfs met een 

beroep op het legitimiteitbeginsel te onderbouwen. Een duidelijk voorbeeld hiervan 

is de brochure Note sur la Grèce uit 1825 van de Franse ex-staatsman F.R. de 

Chateaubriand. Volgens de conservatieve schrijver was onafhankelijkheid voor de 

Grieken de beste oplossing voor het Turks-Griekse conflict, mits deze kon worden 

gerealiseerd in overeenstemming met de ‘légitimité européenne’ en via vreedzaam 

overleg met de Turken.
65

 Om dit pleidooi kracht bij te zetten benadrukte hij dat bij 

de Turkse regering noch het Europese staatsrecht, noch het Europese volkenrecht 

enige rol van betekenis speelde. In de brochure Réponse d’un Turc van Linny 

Babagor werd Chateaubriand wegens dit standpunt fel bekritiseerd.
66

 Hoe kon nu, zo 

luidde Babagors legitimistische aanklacht, een beroep op de Europese orde gepaard 

gaan met een herroeping van de Oosterse?
67

 Deze kritiek laat zien waar de grens 

tussen conservatieve filhellenen en legitimisten moet worden getrokken.  

    Toonaangevend voor het standpunt van de legitimisten was de Oesterreichischer 

Beobachter. Volgens het metternichiaanse dagblad moest elke aantasting van de 

Europese orde als revolutie worden beschouwd en deden de mogendheden er 

daarom goed aan de Griekse rebellie hardhandig de kop in te drukken. Oproepen die 

het bloed van de filhellenen vanzelfsprekend tot het kookpunt deden stijgen. Hoe het 

filhellenisme politiek ook moet worden geduid, de beweging was in elk geval 

eensgezind in haar afkeer van Metternichs realistisch-conservatieve aanpak. Op de 

                                                           
62 D.D. de Pradt, De la Grèce dans ses rapports avec l’Europe, Paris, Rouen, 1822, 84-93.  
63 Lutgard Wagner-Heidendal, Het filhellenisme, 31-32. 
64 Wilhelm Traugott Krug, Griechenlands Wiedergeburt. Ein Programm zum 
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66 De naam Linny Babagor is vermoedelijk het pseudoniem of een anagram van Libry-
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Heidendal, Het filhellenisme, 140-141. 
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vraag waarom in het publieke debat over de Griekse Opstand de rechtskwestie 

domineerde, behoort het antwoord mede te worden gezocht in de onvrede en 

teleurstelling over de Europese staatkunde. 

 

 

Aanvankelijk had het er alle schijn van dat de Griekse Opstand maar weinig 

opschudding in Nederland zou veroorzaken.
68

 Allereerst behoorde het Nabije Oosten 

tot de invloedssfeer van de mogendheden en vervolgens speelde het Verenigd 

Koninkrijk, zoals Nederland toen heette, in het geheel van de Europese diplomatie 

een ondergeschikte rol.
69

 Vanaf mei 1821 begon de Noord-Nederlandse pers echter 

uitgebreid aandacht aan de revolte te schenken. Althans wat de berichtgeving betrof, 

want commentaar op het nieuws werd hoofdzakelijk door de Arnhemsche Courant 

en de ’s Gravenhaagsche Courant geleverd. Mede onder invloed van kranten en 

brochures uit het buitenland droeg dat commentaar in de beginfase van de opstand 

nog een gematigd filhelleens karakter.  

    Aangezien een interventie ten gunste van de Grieken uitbleef, werd de Europese 

legitimiteit ook in Nederland in toenemende mate onder kritiek gesteld. Zo schreef 

de Arnhemsche Courant dat het eerbiedigen van de rechtmatigheid van de Turkse 

regering nog niet inhield dat zij moest worden bemind.
70

 De krant onderstreepte in 

dit verband dat de Turkse bezetting in strijd was met het volkenrecht en dat de 

Turken wegens hun gedrag tegenover overwonnen volken ‘de eeuwige verfoeijing’ 

van de mensheid verdienden.
71

 Een juridische interpretatie die sterke 

overeenkomsten vertoont met Krugs Griechenlands Wiedergeburt. De bekendheid 

van deze brochure in Nederland nam toe doordat hiervan in de zomer van 1821 

onder de titel Griekenland’s herryzenis een vertaling verscheen.  

    De liberale pers hanteerde in de oproep tot Europese interventie zowel culturele 

als godsdienstige argumenten.
72

 In het algemeen werd gesteld dat de Turken niets en 

de Grieken vanwege hun vrijheidsverlangen, beschaving en religie veel met Europa 

gemeen hadden. Bovendien lag in Griekenland ‘de bakermat der verlichting’. De ’s 

Gravenhaagsche Courant was zelfs van mening dat de opstand een goede 

                                                           
68 R.A.D. Renting, ‘Nederland en de Griekse vrijheidsoorlog’, in: Tijdschrift voor 
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70 Arnhemsche Courant, 12 juni 1821. 
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gelegenheid bood de Turken voorgoed uit Europa te verdrijven.
73

 Ook werden de 

mogendheden gewaarschuwd voor een al te lakse houding tegenover de Grieken, 

omdat een passieve staatkunde de wil tot ingrijpen bij de volken bevorderde. 

Volgens de Arnhemsche Courant dreigde Europa hierdoor te ontaarden in een 

schouwspel van twee conflicterende geesten.
74

    

    Tegenstemmen van het filhellenisme vielen in Nederland hoofdzakelijk te 

beluisteren bij de Bilderdijkkring en het Reveil.
75

 Bilderdijks tirade tegen het 

‘vrijheidschreeuwen’ van de Grieken had vooral te maken met zijn afkeer van de 

volkssoevereiniteit.
76

 Zo beschouwde hij de opstand tegen de Turken als het 

‘Godslasterlijk onteeren’ van het kruis van Christus en stelde dat de moderne 

Grieken in morele zin ‘vreemd’ waren ‘aan ’t oude Grieksche bloed’. Een leerling 

als Da Costa borduurde in zijn bekende Bezwaren tegen den Geest der Eeuw op dit 

conservatieve en anti-Griekse gedachtegoed voort en schreef in scherpe 

bewoordingen over de ‘uit louter Jacobinisme in opstand staande Grieken’.
77

 Een 

kwalificatie die de filhelleen Van Kampen, de latere opsteller van de Haagse 

Oproeping, volledig in het verkeerde keelgat schoot. In zijn Verdediging van het 

Goede der negentiende eeuw beschuldigde Van Kampen de Bilderdijk-adept van 

pure schaamteloosheid. Dit soort opmerkingen verraste niet, zo kaatste hij terug, als 

werd beseft dat ‘de Sultan het ideaal van Da Costa’s Koning’ was.
78

  

    Een zelfstandiger verwerking van Bilderdijks anti-Griekse gezindheid kan worden 

aangetroffen bij zijn leerling Willem de Clercq. Dit blijkt met name uit diens opstel 

De Grieken der nieuwere Geschiedenis uit 1822. Volgens De Clercq vertoonden de 

hedendaagse Grieken vanuit historisch oogpunt bezien weliswaar karaktertrekken 

van ‘een verbasterd kind’, maar was hiermee nog niet alles over de Griekse Opstand 

gezegd.
79

 De passiviteit van de Europese vorsten werd naar zijn inzicht vooral 

veroorzaakt door de onbezonnenheid in het pro-Griekse kamp. Landen mochten 

natuurlijk niet door ‘dolende ridders’ worden veroverd. Werd in dit kamp echter 

gematigdheid betracht dan zouden de vorsten vanzelf gaan inzien, zo veronderstelde 
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hij, dat het de Grieken niet ging om regeringsvormen of constituties, maar om ‘leven 

of dood, bestaan of vernietiging’.  

    De houding van de Nederlandse regering aangaande de Griekse Opstand was over 

het algemeen tweeslachtig.
80

 Filhelleense activiteiten op eigen bodem liet zij 

ongemoeid, maar in buitenlandspolitieke zin wilde zij geen kleur bekennen. 

Aanvankelijk werden met Turkije zelfs nog vriendschappelijke betrekkingen 

onderhouden. Hierin kwam geleidelijk verandering toen een conflict dreigde tussen 

Engeland en Rusland over hun vermeende belangen in het Nabije Oosten. Een keuze 

tussen Engeland als ‘Natuurlijkste Bondgenoot’ en het bevriende Rusland was wel 

het laatste waarop de Nederlandse regering zat te wachten. Nadat de Europese 

gelederen weer gesloten waren, verloor dit dilemma vrij snel aan urgentie. De 

ingeslagen weg van neutraliteit kreeg nu een vaste koers, zodat de Nederlandse 

handelsbelangen in de Levant veilig konden worden gesteld.  

    Door de Oproeping in 1825 van het tiental prominente Nederlanders werd het 

politieke en economische beleid van de Nederlandse regering opnieuw op de proef 

gesteld. Buitenlandse gezanten meenden uit de namen te kunnen afleiden dat de 

regering met het appel had ingestemd. Om deze beeldvorming te corrigeren drongen 

de minister van Justitie C.F. van Maanen en de minister van Binnenlandse Zaken 

P.L.J.S. van Gobbelschroy bij de koning op tegenactie aan. Een eenduidig beleid in 

het verbieden van dit soort activiteiten kwam niet van de grond, omdat de regering 

tevens rekening wenste te houden met de publieke opinie. Wel werd de nieuwe 

ambassadeur bij de Porte opgedragen, indien nodig, de Turkse regering op de 

Nederlandse tegenmaatregelen te wijzen.  

 

 

Met het schrijven van een beschavings- en volkerengeschiedenis, zoals de 

Historische Proeve kan worden getypeerd, sloot Groen aan op een veelbeproefde, 

eigentijdse traditie. Iemand die met dit genre in Nederland de nodige aandacht had 

getrokken, was Groens voormalige Leidse hoogleraar in de rechten J.M. Kemper. 

Vooral Kempers Verhandeling over den invloed van den geest des tijds op de 

beoefening der letteren en der wetenschappen uit 1812 had veel bekendheid 

gekregen.
81

 Hierin had de rechtsgeleerde een filippica afgestoken tegen het 
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intellectuele kosmopolitisme van zijn dagen en met het oog op een dominantie van 

de Franse beschaving met verve gepleit voor een herwaardering van ‘de taal, de 

letterkunde, de zeden en het eigenaardig volkskarakter’. In het licht van de nationale 

onzelfstandigheid waarin Nederland toen verkeerde, maakte de rede diepe indruk. 

Een soortgelijke, maar veel uitvoeriger verhandeling was Kempers Proeve over den 

invloed der staatkundige gebeurtenissen en der godsdienstige en wijsgeerige 

begrippen sedert ruim vijf en twintig jaren of de ware verlichting in het 

godsdienstige en zedelijke bij de volken van Europa uit 1818. Dit met goud 

bekroonde vertoog was een ingezonden reactie op een prijsvraag uit 1815 

uitgeschreven door Teylers Godgeleerd Genootschap. Gezien het jaar en de inhoud 

van de prijsvraag bestond er kennelijk grote behoefte uit de achterliggende 

revolutionaire periode lering te trekken voor de toekomst. 

 

 

Wat zijn methode van onderzoek ter beantwoording van de prijsvraag betreft, gaf 

Kemper de volgende omschrijving: ‘Wanneer men over het verband tusschen 

gebeurtenissen en begrippen van een tijdvak handelt, spreekt het wel van zelf, dat 

men daarbij, noch op alle afzonderlijke voorvallen, noch op alle bijzondere 

begrippen het oog kan hebben’.
82

 Reeds in het eerste hoofdstuk van de verhandeling 

verdedigde hij de stelling dat dit verband in de periode 1789-1815 door de Franse 

Revolutie werd gevormd. Omdat deze omwenteling als ‘het brandpunt der groote 

gebeurtenissen’ moest worden beschouwd, leidde het onderzoek volgens Kemper als 

vanzelf naar de wijsgerige omwenteling zoals die in Duitsland door Kant tot stand 

was gebracht. Temeer omdat de staatkundige gebeurtenissen van de laatste 

vijfentwintig jaren niet alleen vanuit de menselijke hartstochten, maar ook vanuit ‘de 

ontwikkeling en wrijving van begrippen’ moesten worden verklaard.
83

 De diepste 

wijsgerige indrukken op de algemene geest waren naar Kempers inzicht echter 

afkomstig van de Franse ‘Encyclopaedisten’. Deze beïnvloeding was volgens hem 

bevorderd door de internationalisering van de Franse taal en letterkunde en had zich 

op die plaatsen in Europa gemanifesteerd, waar de staatkundige instellingen al vóór 

1789 waren aangetast. Daar was de Franse Revolutie, zo concludeerde hij, eerder 

gevolg dan oorzaak geweest.  

    Kempers grootste kritiek op de wijsgerige begrippen was hun ‘verwerping aller 

geopenbaarde godsdienst-leeringen’. Dit ongeloof was volgens hem niet inherent 
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aan de begrippen zelf, maar vond zijn oorsprong in de bedenkers ervan. Om die 

reden ging het hem te ver wanneer alleen in negatieve zin over de doorwerking van 

deze begrippen werd gesproken. Het positieve neveneffect van hun ontwikkeling in 

de eigen ‘leeftijd’ was namelijk dat zij in Europa ‘het zedelijke doel aller 

menschelijke vereeniging’ dichterbij had gebracht.
84

  

    Op dit aangelegen punt hanteerde Kemper een onderscheid tussen ‘zedelijke 

verlichting’ en ‘zedelijke verbetering’. Verwezenlijking van idealen was immers 

meer dan de toepassing van vrijheid en gelijkheid op verouderde politieke en 

maatschappelijke vormen. Algemene verlichting mocht daarom niet worden 

gelijkgesteld aan volksverlichting. Voor verheffing van de volksmoraal droegen de 

schoolse begrippen nog in onvoldoende mate het ‘stempel van populariteit’. Een 

brede morele vooruitgang van de Europese volken kenmerkte zich naar Kempers 

inzicht niet alleen door een internationale maar ook door een maatschappelijke 

vrede. Voor het verzekeren van de ‘eeuwigen vrede aan de afgematte volkeren van 

Europa’ waren de traktaten en de Heilige Alliantie niet genoegzaam.
85

 Zolang de 

bewakers van de Europese orde de liberale en verlichte beginsels veronachtzaamden, 

lag in de ‘inwendigen toestand der natiën’ brandstof tot nieuwe conflicten. 

    Volgens Kemper kon het gebrek aan zedelijke verbetering vooral worden 

waargenomen in de katholieke staten van Europa.
86

 Hoewel hij eraan toevoegde dat 

de daar oplevende volkshaat tegen de protestanten puur werd veroorzaakt door de 

polemische prediking van ‘domme en vervolgzieke priesters’ en daarom nog geen 

achteruitgang betekende. Van een ‘waren achteruitgang’ was pas sprake wanneer de 

begrippen zelf een tegenovergestelde richting insloegen. Dat gevaar deed zich 

hoofdzakelijk voor in het ‘Protestantsch Europa’, waar de Duitse letterkunde diepe 

sporen had getrokken. Met name bij het protestantisme bespeurde Kemper een 

worsteling tussen de godgeleerdheid en de wijsbegeerte die tot verzelfstandigingen 

als het mysticisme en het rationalisme had geleid. Wanneer de rede evenwel in 

kantiaanse zin op de grenzen van het menselijk kennen stuitte, reikten ‘het geloof en 

de openbaring aan de rede de hand’. Dat de voortgang van de ‘ware godsdienstige 

verlichting in Europa’ in ernstige mate was belemmerd, moest volgens Kemper puur 

op conto van de verachting en verwerping van het christelijk geloof worden 

geschreven.
87

 Alleen verlichte kennis, zo kan zijn synthese tussen geloof en rede 

worden samengevat, genereerde ware deugd.
88
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Met zijn protestantisering van de beschavingsgeschiedenis stond Kemper in een laat 

achttiende-eeuwse Nederlandse traditie van verlichte protestantse schrijvers.
89

 

Toonaangevend voor negentiende-eeuwse auteurs als Kemper waren de geschriften 

van de dichter en literator Hieronymus van Alphen. Dit gold in het bijzonder voor 

diens De waare volksverlichting uit 1793 en Predikt het Euangelium allen 

creaturen! uit 1801. Volgens Van Alphen was er zonder het Evangelie, dat hij 

omschreef als de ‘staatsmaxime in het rijk van waarheid en deugd’, geen ‘waare 

verlichting’ mogelijk.
90

 Ondanks het feit dat hij van een nauw verband tussen 

beschaving en verlichting uitging, zag hij het beschavingsproces op zichzelf als niet-

specifiek christelijk.
91

 Dat de Europese beschaving zich in een voor burgers gunstige 

zin ontwikkeld had, was volgens Van Alphen niettemin hoofdzakelijk aan het 

christendom te danken. Nadat de christelijke godsdienst voor dit burgerlijke welzijn 

reeds in de Middeleeuwen de ‘grond’ had gelegd, bleek zijn zegenrijke en algemene 

invloed met name in het tijdperk van de Hervorming.
92

 De toevoeging ‘waar voor 

volkeren en staten vatbaar zijn’ bevestigt dat hij de beschaving niet als exclusief 

christelijk opvatte. Het door Van Alphen veronderstelde verband tussen beschaving 

en verlichting kan als kenmerkend worden gezien voor al zijn tijdgenoten.
93

   

  

 

In het derde kwart van de achttiende eeuw dook in de Franse en Engelse taal een 

begrip op dat in korte tijd de algemene leuze van de Europese Verlichting zou 

worden.
94

 Hoewel neologismen als het Franse ‘civilisation’ en het Engelse 

‘civilization’ aanvankelijk dienst deden als synoniem voor het christendom, 

ontwikkelden deze begrippen zich in de negentiende eeuw tot dé uitdrukking voor 

het politieke en levensbeschouwelijke vooruitgangsdenken. Terwijl de neologismen 
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vrij snel tot de andere Europese talen doordrongen, werden ze in het Nederlands 

consequent met ‘beschaafdheid’ en ‘beschaving’ vertaald.  

    Dat Nederland als het enige land in Europa het begrip ‘beschaving’ in de niet-

politieke en niet-levensbeschouwelijke betekenis bleef gebruiken, kan worden 

verklaard vanuit een intolerante houding ten opzichte van vreemde woorden. Deze 

strakke hantering van de Nederlandse woordenschat kwam voort uit een sterk gevoel 

van eigenwaarde en moet in eerste instantie worden herleid tot een genuanceerde 

kijk op de veralgemenisering van de cultuur, zoals die vóór 1750 in Europa gaande 

was. Toen dit proces van uniformering ná 1750 steeds meer vanuit het perspectief 

van de afzonderlijke culturen werd bekeken, ging dat gepaard met een krachtige 

opleving van nationaal bewustzijn. In Nederland kwam dat bijvoorbeeld tot 

uitdrukking in het gebruik van begrippen als ‘voorvaderlijk volkskarakter’, 

‘nationaliteit’ en ‘volksgeest’.
95

  

    Vooral tijdens de inlijving van Nederland bij Frankrijk in de jaren 1810-1813 

kwam taalzuivering, als uiting van weerstand tegen de verfranste cultuur, hoog op de 

nationale agenda te staan. Waar Van Alphen in 1801 ondanks de verwarring in ‘het 

beschaafd, het door natuur en kunst zeer beweldadigd Europa’ nog een ‘stillen 

Kosmopoliet’ bleef, sloeg Kemper met zijn lezing uit 1812 bewust een vaderlandse 

koers in. Hoewel de rechtsgeleerde de verhandeling, zoals wij zagen, als bijdrage tot 

cultuurnationalisme had bedoeld, gaf zijn strafrede tegen het intellectuele 

kosmopolitisme tevens een flinke impuls aan het politieke nationalisme.
96

 Vanwege 

het hoofdaccent op de cultuurnatie werd Kempers Verhandeling echter exemplarisch 

voor vertogen waarin de nationale cultuur tegen een internationale achtergrond werd 

geplaatst.  

 

In het ontstaan van een algemeen-Nederlands besef of hoe dit nationale bewustzijn 

uit de achttiende eeuw ook moet worden geduid, hebben gemeenschappelijke 

herinneringen en vijandbeelden een grote rol gespeeld.
97

  Dat er tussen Nederland en 

Europa een spanningsveld bestond, was mede het gevolg van een terug projecteren 

van de internationale betrekkingen op de opstand tegen Spanje en het rampjaar in 

1672. Dit gevoel van frictie werd nog versterkt door de degradatie van de Republiek, 

in diezelfde eeuw, tot tweederangs mogendheid. Ook ten aanzien van de ‘Republiek 

der Letteren’ was de weerstand gegroeid. Tegen het midden van de achttiende eeuw 
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werd de verfranste gemeenschap van de geest namelijk in sterke en toenemende 

mate met het imperialistische Frankrijk geassocieerd.
98

   

    Een ware vaderlandscultus ontstond rond het jaar 1770. Via leesgezelschappen en 

spectatoriale geschriften barstte toen een leesrevolutie los, die een eigen 

‘Nederlandse Verlichting’ genereerde.
99

 Het gevolg hiervan was dat typisch 

Europese verlichtingsidealen als deugd, kennis en geluk in overeenstemming werden 

gebracht met oudvaderlandse burgerdeugden. Binnen dit ‘nationaal-literair reveil’ 

had de politieke kleur aanvankelijk nog weinig betekenis. Dit veranderde toen vanaf 

1780 de vaderlandsliefde werd gepolitiseerd door een orangistische of een 

patriottische invulling van de natie.
100

 Een conflict dat uiteindelijk via de 

patriottentijd, de Oranjerestauratie en de Bataafse Revolutie zou uitmonden in de 

moderne eenheidsstaat van 1798. Een nationalisering van de revolutie of nationale 

verzoening tussen de conflicterende partijen werd pas omstreeks 1800 tot stand 

gebracht. Een orangistische contrarevolutie leek vanaf die tijd kansloos, terwijl de 

Fransen zich inmiddels als echte bezetters gedroegen.  

    In de jaren 1800-1813 raakten politiekgerichte begrippen als ‘volk’ en ‘natie’ 

echter in onbruik en begon het begrip ‘vaderland’ aan een opvallende herintrede.
101

 

Met dit verschil dat de boven-politieke vaderlandsliefde van vóór 1780 nu een 

romantische inkleuring kreeg. In de Gefühlsgemeinschaft van de private sfeer 

werden vaderlands gevoel en huiselijk geluk dan ook in alle toonaarden lof 

gezongen. Dit accent op de eigen cultuurnatie had tot gevolg dat de verhouding tot 

het kosmopolitisme complexere vormen begon aan te nemen. Deze ontwikkeling 

werd versterkt door de nationale bevrijding van november 1813 die tot een eigen 

verwerking van de revolutietijd aanspoorde. Zo publiceerde de verlichte predikant 

en politicus W.A. Ockerse tussen 1814 en 1815 een viertal Napoleontische 

redevoeringen, waarin hij zijn afkeer toonde van de Franse uniformering in zeden en 

volkskarakter. De eenheidsstaat daarentegen zag hij als de ‘grootste aanwinst’ van 

de Franse Revolutie. Op de culturele toekomst van zijn land was Ockerse in 1814 

nog allerminst gerust. Pas in 1815 nam hij een tendens waar die een ‘nieuwe 

eeuwentelling’ van de Nederlandse natie leek aan te kondigen. Hoe deze perceptie 

van Ockerse ook zij, feit is dat de letterkundige markt vanaf 1814 werd overspoeld 
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met vaderlandse lierzangen, toneelstukken, historische verhandelingen en 

voordrachten.
102

  

    Een ander feit dat op een cultuuromslag wijst, is het Koninklijk Besluit van 1815 

om op alle letterenfaculteiten een leerstoel voor de ‘Hollandsche letterkunde en 

welsprekendheid’ in te stellen. Volgens de Leidse hoogleraar M. Siegenbeek, die de 

eerste leerstoel uit 1797 bezette, was er na de herwonnen zelfstandigheid weer alle 

reden om bij de studenten de ‘vaderlandslievende sentimenten’ aan te wakkeren.
103

 

Een standpunt waarmee hij krachtig stelling nam tegen een al te grote openheid 

richting de andere culturen. Ook de nieuw benoemde hoogleraren betoogden in hun 

oraties dat er een driehoeksrelatie tussen de letterkunde, de taal en het volkskarakter 

bestond. De Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen 

trachtte de nationale cohesie te bevorderen door met de regelmaat van de klok 

prijsvragen over taal en geschiedenis uit te schrijven.  

    Bovenstaande impulsen lieten echter onverlet dat de toe-eigening van het 

nationale verleden na de herkregen onafhankelijkheid niet alleen ingewikkelder, 

maar ook pijnlijker was geworden. De monarchie van 1813 had de brug naar de 

oude Republiek immers definitief opgehaald, terwijl het Verenigd Koninkrijk de 

toets der vergelijking al helemaal niet kon doorstaan. Letterkunde en historiografie 

kenmerkten zich dan ook door een tweevoudig vertoog over de eigen geschiedenis: 

dat van de nostalgie en dat van de bescheidenheid.
104

 Een tweede, niet minder 

eenvoudige opgave, lag in de historische legitimatie van de herenigde Nederlanden. 

Dit riep de vraag op of een geschiedschrijving over Holland en België vanuit een 

Groot-Nederlands perspectief überhaupt wel uitvoerbaar was. Aan de oplossing van 

dit probleem heeft ook koning Willem I een bijdrage willen leveren. Op 23 

december 1826 richtte hij zich per Koninklijk Besluit tot ‘Alle Vaderlandsche 

Geschied- en Letterkundigen’ met het verzoek plannen in te dienen tot herschrijving 

van de ‘Algemene Nederlandse Geschiedenis’.  

                                                           
102 Willem van den Berg, ‘Verbeelding van het vaderland. Het denken over het vaderland in 

de letterkunde van de eerste decennia van de negentiende eeuw’, in: N.C.F. van Sas (red.), 

Vaderland. Een geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940, Amsterdam, 1999, 309-341.  
103 ‘Hevige gemoedsbewegingen waren hem vreemd’, luidde overigens het oordeel van 

Siegenbeeks biograaf S. Muller. Zie W. Otterspeer, De wiekslag van hun geest. De Leidse 

universiteit in de negentiende eeuw, Den Haag, 1992, 211-213. 
104 P.B.M. Blaas, ‘Het karakter van het vaderland. Vaderlandse geschiedenis tussen Wagenaar 

en Fruin, 1780-1840’, in: N.C.F. van Sas (red.), Vaderland, 382-386. 



71 

 

 

Wat zijn kijk op Nederland en Europa betreft, was Kemper een man van het midden, 

‘nooit eenzijdig conservatief, evenmin een nieuwlichter’.
105

 Dat hij een eclecticus 

was, blijkt onder meer uit zijn ontwerp voor het burgerlijk wetboek uit 1814, dat als 

een harmonisatiepoging van de Code Civil met het nationaal recht kan worden 

beschouwd. De brede en Europese interesses van Kemper kwamen mede tot uiting 

in de gevarieerdheid aan vakken die hij gaf. Zo verzorgde hij naast typisch 

juridische colleges over natuur-, staats- en volkenrecht, ook colleges over de 

staatkundige geschiedenis van Europa. Kempers vormende antecedenten verwijzen 

naar de internationaal vermaarde classicus D. Wyttenbach en de jurist H.C. Cras, die 

zijn hoogleraren waren geweest aan het Amsterdamse Athenaeum. Met name de in 

Duitsland opgegroeide Zwitser Wyttenbach had in Nederland school gemaakt door 

het hanteren van een nieuwe geschiedenismethode. Dit systeem vond in het 

bijzonder navolging aan de universiteiten van Leiden en Utrecht. 

    Tijdens zijn studententijd in het Hannoverse Göttingen had Wyttenbach intensief 

kennis gemaakt met de geschiedenismethode van de zogenaamde Göttinger Schule. 

Dankzij een keurkorps van geleerden en een omvangrijke, wetenschappelijke 

bibliotheek wist deze school in de tweede helft van de achttiende eeuw uit te groeien 

tot ‘Hauptsitz’ van de historische wetenschappen in Duitsland.
106

 Deze opbloei was 

voornamelijk te danken aan bekwame en veelzijdig geschoolde figuren als G. 

Achenwall, J.C. Gatterer, A.L. von Schlözer en A.H.L. Heeren. Geleerden die in hun 

wetenschappelijke arbeid gebruik maakten van een algemene, vakdiscipline 

overstijgende methode.
107

 Een veelgeprezen voorbeeld hiervan was het bestuderen 

van de geschiedenis aan de hand van de empirische hulpwetenschap statistiek.
108

 Dit 

leverde het belangrijke voordeel op dat thema’s als wetgeving, rechtsorde en 

economie in een historisch kader konden worden geplaatst. Onder invloed van de 

cultuurfilosoof J.G. Herder verbreedde Schlözer de geschiedenis tot 
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108 Voor een heldere uitleg van deze hulpwetenschap, zie de inaugurele rede van A.Th. van 

Deursen, Geschiedenis en toekomstverwachting. Het onderwijs in de statistiek aan de 

universiteiten van de achttiende eeuw, Kampen, 1971. 
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‘Universalgeschichte’ en bepleitte Gatterer een systematische beschrijving van de 

‘Vorstellung des allgemeinen Zusammenhangs der Dinge in der Welt’.  

    Een beschrijving van de wereldgeschiedenis werd echter bemoeilijkt door 

technische problemen als onoverzichtelijkheid en onvolledigheid. Om zich aan dit 

probleem te ontworstelen paste Schlözer de dubbele methode van realis en temporis 

toe.
109

 Hierbij werd eerst een reële of feitelijke samenhang van de ‘daadzaken’ van 

volken of staten aangereikt. Dit werd aangescherpt door een selectie van 

hoofdvolken die echt geschiedenis hadden gemaakt. Deze dwarsdoorsnede van de 

tijd diende volgens Schlözer te worden aangevuld met een lengtedoorsnede van de 

tijd. Een schetsmatige beschrijving dus van de afzonderlijke etnografische 

ontwikkelingen aan de hand van geselecteerde, inexacte jaartallen.  

    In aansluiting op de Göttinger methode introduceerde Wyttenbach reeds aan het 

Amsterdamse Athenaeum het synchronistisch-etnografische systeem.
110

 Aangezien 

de Göttinger Handbücher in Nederland op een taalbarrière waren gestuit, zag de 

hoogleraar oude letterkunde en geschiedenis zich genoodzaakt zijn eigen 

compendium te dicteren. Centraal hierin stond de opvatting dat de geschiedenis 

moest worden ingedeeld op een manier die zowel aan de samenhang van de 

wereldgeschiedenis als aan de ontwikkeling van de afzonderlijke volken recht deed. 

Door de chronologie naar de tweede plaats te verwijzen, nam Wyttenbach bewust 

afstand van de gangbare polyhistorische compendia.
111

 Beoefenaars van deze 

geschiedenismethode streefden het ideaal na van een chronologisch en 

encyclopedisch overzicht van feiten. Wyttenbach stelde hiertegenover dat niet de 

opeenvolging, maar de innerlijke logica van de feiten door de studenten moest 

worden gevat. Vanaf 1797 tot aan zijn emeritaat in 1817 beval hij deze verlichte 

methode ook bij zijn Leidse studenten aan. 

 

Aan de universiteit van Utrecht werd de synchronistisch-etnografische methode door 

Wyttenbachs leerling Ph.W. van Heusde geïntroduceerd. In zijn colleges maakte de 

hoogleraar geschiedenis, oudheidkunde en Griekse taal volop gebruik van de 

handboeken van de Göttinger historicus Heeren, waarvan sinds 1818 ook 

Nederlandstalige edities waren verschenen.
112

 Bij de behandeling van de algemene 

geschiedenis legde Van Heusde het hoofdaccent op de historische ontwikkelingen 

van volken en staten om op die wijze de studenten een ‘volledige levensgeschiedenis 

des menschdoms’ te tonen. Zelfs de vaderlandse geschiedenis werd door hem als 

                                                           
109 J. Roelevink, Gedicteerd verleden. Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de 

Universiteit van Utrecht, 1735-1839, Amsterdam & Maarssen, 1986, 254-257. 
110 J. Roelevink, Gedicteerd verleden, 186 en 308-315. 
111 Voor deze compendiastrijd, zie J. Roelevink, Gedicteerd verleden, 178-186. 
112 In 1811 had Van Heusde Heeren verzocht om een Latijnse versie van het handboek over 

de oudheid op de markt te brengen. J. Roelevink, Gedicteerd verleden, 218-219. 
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onderdeel van de historia gentium behandeld.
113

 Het verleden van de Nederlandse 

natie achtte hij weliswaar bijzonder, maar diende niettemin binnen een Europees 

raamwerk te worden geplaatst.  

    Hoewel Van Heusde zijn geschiedeniscolleges in nauwe aansluiting op de 

methode van Wyttenbach gaf, bewandelde hij in didactisch opzicht een andere 

weg.
114

 Waar de leermeester slechts een kader aanreikte waarbinnen de studenten 

zelfstandig nieuwe gegevens konden toepassen, trok de leerling de conclusies voor 

de studenten zelf. Dat Wyttenbach niet verder wilde gaan dan het aanbieden van een 

mechanisch-causale betrekking tussen de feiten, had vooral te maken met zijn 

materialistische kijk op de historische werkelijkheid. Zo was hij de opvatting 

toegedaan dat de natuurlijke aanleg van een volk een op zichzelf staande en 

constante factor was en daarom niet in organische zin met het volksleven kon 

worden verbonden. Los van het gegeven dat Wyttenbach in zijn lessen de zakelijke 

samenhang en de ontwikkeling van de volken centraal bleef stellen, beschouwde hij 

hun geschiedenis tegelijkertijd als een afgerond geheel van geselecteerde feiten en 

analyse dat in het geheugen moest worden opgenomen en door de rede kon worden 

gevat. Wetmatigheden en oordelen waren volgens hem aan hogere wetenschappen 

dan het geschiedenisonderwijs voorbehouden.  

    Terwijl zich bij Wyttenbach nog een vermenging van polyhistorie en verlichting 

voordeed, waren de colleges van Van Heusde volledig doortrokken van het 

verlichtingsdenken. Niet de feiten op zichzelf, zo luidde zijn stelling, maar hun 

oorzaken vroegen om nadere aandacht. Wie de historia gentium behandelde, mocht 

zich daarom niet tot de lotgevallen van de volken beperken. Ook hun zeden, 

karakter, cultuur, kunsten en wetenschappen behoorden hierin een plaats te krijgen. 

Hiertoe was Van Heusde naar eigen zeggen op het spoor gezet door de filosofie van 

Plato en de geschiedbeschouwing van Polybius.
115

 Bij de Griekse filosoof Plato had 

hij ontdekt wie de mens was en hoe deze individueel en collectief moest worden 

opgevoed. Van de Grieks-Romeinse geschiedschrijver Polybius had hij in algemene 

zin geleerd om de volksontwikkeling met de pedagogiek van de enkele mens te 

vergelijken en in bijzondere zin om de volksgeschiedenis als wereldgeschiedenis te 

verstaan. Hoezeer Van Heusde zich bij ‘het beoefenen der wereldgeschiedenis’ 

schatplichtig wist aan Heeren, blijkt uit het feit dat hij in de Göttinger historicus zijn 

‘tweeden Polybius’ zag.
116

  

                                                           
113 J. Roelevink, Gedicteerd verleden, 195. 
114 J. Roelevink, Gedicteerd verleden, 291-298 en 308-315. 
115 Ph.W. van Heusde, De school van Polybius of Geschiedkunde voor de negentiende eeuw, 

Amsterdam, 1841, 14-21. 
116 Ph.W. van Heusde, De school van Polybius, 36-38. 
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    Door de algemene geschiedenis als historia gentium aan te duiden gaf Van 

Heusde te kennen dat zijn hoofdinteresse naar de ontwikkeling van volken en staten 

uitging.
117

 Om de volkerengeschiedenis qua overzicht en inzicht zo dicht mogelijk 

bij zijn studenten te brengen gebruikte hij de Nederlandse vertaling van Heerens 

Handbuch der Geschichte des Europäischen Staatensystems und seiner Colonien als 

studiemateriaal.
118

 Dat in Göttingen overzichtswerken van de statengeschiedenis 

waren verschenen, had vooral te maken met de wetenschappelijke behoefte van de 

Duitse juristen in opleiding. Om een goede ambtenaar in het keizerrijk te kunnen 

zijn waren naast kennis van de rijkswetten en de rechten van hun vorstendom ook 

kennis van de zeden en gewoonten van volken en een helder inzicht in de politieke 

verhoudingen in Europa vereist. Aan die vraag voldeed aan het begin van de 

negentiende eeuw het Handbuch van Heeren dat, aldus Van Heusde, een ‘duidelijk 

en zooveel mogelijk volledig denkbeeld’ van de wereldgeschiedenis verschafte. Het 

verbaast dan ook niet dat Van Heusdes propedeusecollege historia gentium vooral 

studenten uit de juridische richting trok.  

    De ‘Praeceptor Hollandiae’, zoals Van Heusde door zijn leerlingen werd 

genoemd, zag in het geschiedenisonderwijs een opstap naar de ware wijsbegeerte. 

Om de geschiedenis tot ‘leermeesteresse des levens’ te verheffen was het volgens 

hem noodzakelijk dat de manier waarop zij werd onderwezen aan een drietal 

stelregels voldeed. Ten eerste mochten alleen nuttige en belangrijke gebeurtenissen 

worden doorgegeven, ten tweede diende de geschiedenis om een beter inzicht in 

haar ontwikkeling te krijgen in periodes te worden verdeeld en ten derde was 

partijdigheid door aan sommige landen of wetenschappen bovenmatig aandacht te 

schenken uit den boze. Van Heusdes drieledige benadering van het verleden had tot 

gevolg dat het abstractieniveau van zijn colleges toenam en zijn causale verklaring 

van de feiten een dwingend karakter kreeg.  

    Veel scherper dan bij Wyttenbach kwam bij Van Heusde de tegenstelling tussen 

de polyhistorische en de verlichte methode naar voren. Werd ter verklaring van de 

feiten bij de eerste methode het uitgangspunt in de tijd gezocht, bij de tweede lag dit 

uitgangspunt in de causaliteit. Of anders gezegd: hing bij de ‘polyhistoren’ de 

verklaring van de historische werkelijkheid samen met het model dat werd gebruikt, 

de verlichte historici gingen er vanuit dat de verklaring in de historische 

werkelijkheid zelf was opgesloten. Volgens de pragmatische opvatting van Van 

Heusde konden de goede en kwade lessen van het leven dan ook uit de goede en 

                                                           
117 J. Roelevink, Gedicteerd verleden, 250-261. 
118 A.H.L. Heeren, Handboek der Geschiedenis van de Staatsgesteldheid van Europa en 
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derzelver herstelling, na den val van den keizerlijken troon in Frankrijk, en tot het vrij 
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kwade loop van de geschiedenis worden opgemaakt. Met dien verstande dat de 

gerijpte en verlichte historicus, anders dan bij de zelfwerkzame studenten van 

Wyttenbach, zijn hoorders geestelijk bij de hand moest nemen. Het zal duidelijk zijn 

dat Van Heusde door de levenswijsheid uit de lessen van de geschiedenis zelf te 

laten opkomen, ver verwijderd was geraakt van het polyhistorische pragmatisme dat 

de gedragsregels voor de mensheid volledig aan de theologie en de filosofie wilde 

ontlenen.
119

   

    Wyttenbach werd in 1817 in Leiden opgevolgd door de theoloog E.A. Borger. Het 

‘Friesche Wonder’ was niet de eerste keus geweest. Voorafgaand aan zijn 

benoeming waren tevergeefs beroepen uitgebracht op Van Heusde en zelfs op 

Heeren.
120

 De vacature werd opgeheven doordat de leeropdracht van Wyttenbach 

werd gesplitst. De Leidse curatoren hadden Borger verzocht de algemene 

geschiedenis voor zijn rekening te nemen en de classicus J. Bake de klassieke 

letteren. Dat met deze benoeming de lijn-Wyttenbach werd gecontinueerd, blijkt uit 

het feit dat beide aangestelde hoogleraren oud-leerlingen van Wyttenbach waren. 

Borgers overstap van de theologie naar de geschiedenis was overigens niet helemaal 

uit de lucht komen vallen. In zijn bekroonde Disputatio de Historia Pragmatica uit 

1815 had hij namelijk de geschiedenis als ‘dux vitae, magistra virtutis’ met de 

moderne systematische aanpak gecombineerd.
121

  

 

In de tekstanalyse werd reeds het vermoeden uitgesproken dat Groen zich bij het 

schrijven van zijn pamflet over Portugal in belangrijke mate op het gezaghebbende 

Franse Journal des Débats had georiënteerd.
122

 De enige reden voor deze 

veronderstelling lag in een belangwekkend citaat uit deze krant. Wat het Journal van 

28 november 1826, waaruit het citaat afkomstig was, het meest verontrustte was dat 

door het Portugees-Spaanse conflict het ‘système pacifique de l’Europe’ dreigde te 

worden ontregeld. Een escalatie van het conflict lag dan voor de hand: eerst in de 

vorm van een oorlog tussen de mogendheden en daarna in een burgeroorlog tussen 

                                                           
119 Een strikt onderscheid tussen het pragmatisme dat ‘polyhistoren’ en verlichte historici 

voorstonden valt volgens Roelevink lastig te maken, omdat beide stromingen niet altijd even 
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de volken. Wat de diplomatie tien jaren lang had trachten tegen te houden, zo 

somberde de conservatief-liberale krant, was dan realiteit geworden. Dat Groen de 

commentaren van het Journal uiterst serieus nam, wordt duidelijk als we de 

nummers van de laatste drie maanden van 1826 erop naslaan.  

    Dat de rust van Europa was verstoord, had naar het oordeel van het Journal 

vooral te maken met het militaire optreden van Engeland in Portugal.
123

 Nu raakte 

het ‘équilibre continental’ volgens de krant in het algemeen al uit balans wanneer de 

Engelsen voet aan Europese wal zetten, maar een bevriende regering zonder 

voorafgaand overleg met de overige mogendheden te hulp komen was vragen om 

problemen. Niet dat Frankrijk op oorlog uit was, zo verhelderde het commentaar, 

maar deze ‘affaire du Portugal’ was ditmaal ‘très obscure’. Er waren naast 

Portugezen die bescherming van de Engelsen verlangden namelijk ook Portugezen 

die aan bescherming tegen de Engelsen behoefte hadden. Met als bijkomend 

probleem dat een Engelse bezetting tegelijkertijd om een versterking van het in 

Spanje aanwezige Franse leger vroeg.  

    Het punt van het machtsevenwicht zat het Journal kennelijk hoog. Dit blijkt 

eveneens uit een commentaar van drie weken later. Dat de Engelse regering zich tot 

beschermster van de Portugese grondwet had verklaard, bewees dat zij haar hoge 

Europese rang ten koste van de andere mogendheden wilde handhaven.
124

 Op de 

vraag of dit in het belang van de volken of van de vorstenhoven en hun privileges 

was, gaf de Engelse regering volgens het commentaar geen helder antwoord. Wie 

echter goed luisterde, begreep dat de ‘intérêts aristocratiques’ die de Engelse 

regering in eigen land nastreefde, niet accordeerden met de ‘esprit public’ van de 

continentale naties.  

    Juist in een tijd waarin ‘deux systèmes d’opinions et d’intérêts’ met elkaar om de 

wereldhegemonie streden, zo beklemtoonde de krant, had Engeland zijn 

verantwoordelijkheid moeten nemen.
125

 Nu bestonden er weliswaar afspraken over 

Portugal, maar die wogen niet op tegen het feit dat Frankrijk in Spanje had 

geïntervenieerd op verzoek van en ter wille van het ‘système de légitimité’. Door de 

Engelse tussenkomst was de Franse politiek in een ‘inextricable labyrinthe’ 

terechtgekomen, omdat zij nu niets meer kon doen voor het welzijn van Spanje en 

de vrede van Frankrijk.
126

 Steunverlening aan de absolutistische regering van Spanje 

tegen de constitutionele van Portugal bracht immers eerst het gevaar van een strijd 

tussen de mogendheden met zich mee en daarna van een politieke botsing in heel 

Europa. Als de Engelse regering werkelijk een dienst aan ‘l’Europe civilisée’ had 
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willen bewijzen, dan had zij het conflict aan de reguliere Spaanse en Portugese 

regeringen moeten overlaten. Een uitweg die volgens het Journal nog steeds 

begaanbaar was.  

 

Ook de ’s Gravenhaagsche Courant was van mening dat de toestand van Europa 

vanuit het oogpunt van een politieke ‘worstelstrijd’ moest worden beschouwd. In 

een artikelenreeks ‘Over den tegenwoordigen Staat van Europa’ typeerde de 

beschouwer de partijen die hierin tegenover elkaar stonden als de ‘onbeweegbaren’ 

en de ‘voorttredenden’.
127 

Op statelijk niveau kwam de botsing tussen de oude en de 

nieuwe denkbeelden volgens hem tot uiting in de twee of drie Europese staten onder 

Metternich versus Groot-Brittannië onder de minister van Buitenlandse Zaken 

Canning. Om het conflict te verhelderen presenteerde de beschouwer een overzicht 

van de middelen waarvan beide partijen in de regel gebruik maakten. Ook nam hij 

een tegengesteld beroep op de Franse Revolutie waar. Terwijl de weldaden van de 

omwenteling door ‘de geregeerd wordenden’ werden geprezen, herinnerden ‘de 

regeerders’ aan de misdaden die hiermee gepaard waren gegaan. De voorkeur van de 

beschouwer ging naar de voortvarende politiek van Engeland uit. Temeer omdat 

hierin zowel de handhaving van het ‘Europesche evenwigt’ werd nagestreefd als de 

repressieve aanpak van de continentale mogendheden werd tegengegaan. Zonder het 

constitutionele Engeland, zo verduidelijkte hij dit laatste op spottende wijze, zouden 

Frankrijk en Spanje allang pogingen in het werk hebben gesteld om Portugal de 

‘weldaden eener restauratie’ te doen genieten.  
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Nu de afzonderlijke onderzoeken naar Groens tekst en context zijn afgerond, doet 

zich de belangrijke vraag voor wat de relatie is tussen beide. Of zoals in de Inleiding 

werd aangegeven: is de context bruikbaar om duidelijk te maken wat Groen ‘was 

doing in saying’ met zijn tekst? Toegepast op de drie Europese thema’s van zijn 

jeugdgeschriften leidt het achterhalen van de tekstmotieven tot de volgende concrete 

vragen. Kan het opinieklimaat verklaren waarom Groen de Griekse Opstand als 

onwettig en in strijd met het Europese volkenrecht heeft gekarakteriseerd? Liggen in 

het Europese en samenhangende perspectief van de Historische Proeve 

aanknopingspunten in de cultuurhistorische en methodische context? Kunnen de in 

de context besproken commentaren verhelderen waarom Groen het Engelse optreden 

in Portugal als pro-Europees heeft belicht? Wanneer via deze vragen het onderzoek 

naar de tekstmotieven is voltooid, zal worden getracht de inspiratiebronnen van zijn 

Europabeeld te traceren. 

  

 

Beantwoording van de vraag waarom Groen de Griekse Opstand als onrechtmatig 

beschouwde, lijkt te worden vereenvoudigd door de bronnen van het Groenarchief. 

Een eerdere verkenning heeft al duidelijk gemaakt dat hij bekend was met de 

gangbare Europese opvattingen hierover. Een nadere kennismaking met de bronnen 

toont aan dat Groen van sommige studies en brochures alleen de titels noteerde of 

enkele aantekeningen maakte, van andere geschriften excerpten vervaardigde.
128

 

Ook reisverslagen als Pouquevilles Voyage en Morée en Chateaubriands Itinéraire 

maakten deel uit van zijn voorstudie.
129

 Verder heeft Groen gebruik gemaakt van het 

alom geprezen standaardwerk Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung van de 

Oostenrijkse geleerde en staatsman J. von Hammer.
130

 Om de voorgeschiedenis van 

het Turkse Rijk in beeld te krijgen benutte hij onder andere het beroemde werk The 

History of the Decline and Fall of the Roman Empire van de Engelse historicus E. 

Gibbon.
131

   

                                                           
128 Collectie Groen van Prinsterer, no. 11. 
129 Groen heeft vermoedelijk Chateaubriands Itinéraire van 1811 geraadpleegd. De volledige 

titel luidde: Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérsualem à Paris, en allant par la Grèce, et 

en revenant par l’Egypte, la Barbarie et l’Espagne, 3 dln., Paris, 1811. 
130 Joseph von Hammer, Des osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, 

dargestellt aus den Quellen seiner Grundgesetze, tien dln., Wien, 1815. 
131 Groen heeft waarschijnlijk de achtdelige editie van 1825 gebruikt. De eerste, zevendelige 

editie verscheen tussen 1776 en 1789.  
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    De excerpten die Groen maakte, dragen voornamelijk titels van bekende 

eigentijdse brochures als Griekenland’s herryzenis van Krug, Leven van Ali van 

Pouqueville, Appel en faveur de la cause sacrée des Grecs van Chateaubriand en 

Réponse d’un Turc van Chateaubriands opponent Linny Babagor. Ook is er een 

excerpt van een anonieme uit het Frans vertaalde briefwisseling over de beginjaren 

van de Griekse Opstand.
132

 In de excerpten staan van tijd tot tijd uitspraken die 

Groen als de kern van de brochures moet hebben beschouwd of als aanknopingspunt 

voor een weerwoord bedoelde. Zo tekende hij bij Krugs Griekenland’s herryzenis 

aan dat de Turkse heerschappij ‘door haren oorsprong, en door de wijze van 

uitoefening’ onwettig was. Bij de briefwisseling annoteerde hij: ‘De opstand is 

wettig – Grieken aan de Porte niet onderworpen’. Aan de brochure van 

Chateaubriand voegde hij de opmerking toe dat het Turkse Rijk op het Congres van 

Wenen als ‘partie intégrante de l’Europe’ was erkend en dat Rusland over het 

onbetwistbare recht beschikte om de religieuze belangen van de Grieken te 

behartigen.
133

 Bij Babagors Réponse d’un Turc plaatste hij als aantekening dat 

misdaden die in naam van de ‘legitimité chrétienne et catholique’ waren gepleegd in 

de politieke en publieke opinie nauwelijks aandacht kregen. 

    De annotaties brengen aan het licht dat het legitimiteitbeginsel in Groens 

voorstudie een centrale rol speelde. Deze conclusie kan ook worden getrokken uit 

het ‘Schema’ dat reeds eerder als de structuur van de Bedenkingen werd 

getypeerd.
134

 Met dit verschil dat de verklarende aantekeningen verduidelijken dat 

de tekstmotieven voor het manuscript in contemporaine brochures als hierboven 

genoemd moeten worden gezocht. Door het lezen van dit soort brochures, zo kan 

worden verondersteld, is Groen de uitleg van het volkenrecht als de crux 

interpretum van de Griekse Opstand gaan zien. Met als belangrijkste argument voor 

deze veronderstelling dat zowel bij de legitimisten als bij het merendeel van de 

filhellenen het inzicht bestond dat deze kwestie alleen in een Europees verband kon 

worden opgelost. Waar de eersten binnen de bestaande Europese orde echter geen 

enkele ruimte zagen, waren de laatsten van oordeel dat de Griekse nood op dit punt 

de Europese wet brak.  

    Dat de filhelleense publicisten deze opening niet buiten maar binnen de grenzen 

van het volkenrecht hebben gezocht, heeft Groen meermalen kunnen vaststellen. 

Oproepen om in het belang van de Grieken tussenbeide te treden waren immers 

zowel aan de Heilige Alliantie als aan de mogendheden in het algemeen gericht. 

                                                           
132 Deze briefwisseling verscheen onder de titel Griekenland in 1821 en 1822, ten aanzien van 

deszelfs worstelstrijd met Turkije; uit een godsdienstig en staatkundig oogpunt beschouwd. In 

twaalf Brieven, gewisseld tusschen eenen Griek en zijn’ Vriend, Amsterdam, 1823.  
133 Dit gelegenheidsstuk uit 1825 verscheen in hetzelfde jaar in een uitgebreide versie onder 

de titel Note sur la Grèce. Over deze brochure, zie 1.2.1.  
134 Zie 1.1.1. 
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Terwijl kritiek op de Europese staatkunde pas loskwam toen interventie achterwege 

bleef. Een aanpassing van de legitimiteit zoals door de filhellenen werd voorgestaan, 

heeft hij als ondoordacht, onverantwoord en moreel onaanvaardbaar van de hand 

gewezen. Wat Groen in dit standpunt node moet hebben gemist, was aandacht voor 

Turkije als onderdeel van het Europese machtsevenwicht. Met in het verlengde 

daarvan het onderscheid tussen een positief en een algemeen volkenrecht. Dit 

Europese standpunt verklaart waarom hij in de Bedenkingen en de andere Griekse 

teksten, de pro-Griekse en anti-Turkse argumenten heeft trachten te weerleggen. 

Omdat de Haagse Oproeping in alle toonaarden over het legitimiteitbeginsel zweeg, 

zo kan het tekstmotief voor dit opstel worden samengevat, achtte Groen de tijd rijp 

om over deze principekwestie een publieke discussie aan te zwengelen.  

 

  

Al eerder werd in dit hoofdstuk opgemerkt dat onduidelijk is wat de directe 

aanleiding tot het schrijven van de Historische Proeve is geweest. Ook het 

cultuurhistorische en methodische onderzoek heeft op dit punt geen helderheid 

kunnen verschaffen. De betekenis hiervan lijkt echter op een ander vlak te liggen. 

De ontwikkelingsschets van het nationale bewustzijn en het gegeven dat de 

Göttinger Schule in Nederland invloedrijk was, nodigen namelijk uit om de 

Historische Proeve qua vorm, methode en inhoud met deze onderzoeksresultaten te 

vergelijken. In de uitvoering hiervan wordt de schijnwerper hoofdzakelijk op Groens 

academische vorming gericht. Omdat de aanleiding tot dit opstel niet rechtstreeks 

naar de actualiteit verwijst, zal de vergelijking meer een structureel dan een 

evenementieel karakter vertonen. Met dien verstande dat de comparatieve 

uiteenzetting vooral beoogt het Europese en samenhangende perspectief van de 

Historische Proeve te verklaren.  

  

 

Een onderzoek naar Groens academische vorming is weliswaar weinig beoefend, 

maar kan niet nieuw worden genoemd.
135

 Nooit eerder werd evenwel de vraag 

gesteld of Groen mogelijkerwijs invloeden van de Göttinger Schule heeft ondergaan. 

Aangezien hij tijdens zijn Leidse academietijd (1817-1823) college liep bij de 

Nederlandse Göttingers Kemper en Borger, lijkt het de moeite waard deze 

studiejaren vanuit een Göttingse invalshoek te belichten. Een extra reden hiervoor 

                                                           
135 Als gezaghebbend op dit terrein geldt nog altijd De jeugd van Groen (1801-1827) van C. 

Tazelaar. 
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ligt in het feit dat Groen beiden als ‘gewaardeerde leermeesters’ omschreef. Er is 

zelfs gesteld dat de jonge student in Kempers gedachtewereld ‘geheel was ingeleefd 

en volkomen er mee instemde’. Overigens zonder duidelijk te maken waar die 

instemming nu precies uit bestond.
136

 Kemper was behalve Groens leermeester ook 

‘een vaderlijken vriend’ bij wie hij geregeld over de vloer kwam. Deze persoonlijke 

contacten maken aannemelijk dat hij de twee in de context besproken 

verhandelingen van de rechtsgeleerde kende en grondig heeft gelezen.  

    Voor de verklaring van Groens geschiedbeschouwing moet echter nog een stap 

verder terug in de tijd worden gezet. Zo is wel gewezen op het 

geschiedenisonderwijs van Kappeyne van de Coppello, preceptor van de Latijnse 

school te Den Haag.
137

 Na Groens overstap op de Latijnse school te Utrecht zal zijn 

historische belangstelling opnieuw zijn aangewakkerd door de ‘zeer bekenden 

praeceptor’ G. Dorn Seiffen die hem privéles gaf. Wat over Dorn Seiffen niet werd 

vermeld, was dat deze classicus zijn naamsbekendheid vooral te danken had aan de 

vertalingen van Heerens handboeken over de oude geschiedenis en de Europese 

statengeschiedenis. Hiertoe in het bijzonder aangespoord door Van Heusde die ook 

‘machtig veel met Groens talent’ op had en hem eveneens en famille ontving. Door 

Groens persoonlijke contacten met deze twee Heeren-adepten kan reeds een vroege 

en serieuze kennismaking met de Göttinger Schule worden verondersteld. Dat zijn 

hart in Utrecht steeds meer voor de geschiedenis was gaan kloppen, blijkt onder 

andere uit Kappeynes advies om voor de afscheidsoratie van de Latijnse school een 

historisch gerelateerd thema te kiezen.  

    Op 29 mei 1817 werd Groen als student ingeschreven aan de Leidse faculteit der 

rechtsgeleerdheid en der letteren.
138

 Voor aanstaande juristen was een dubbele 

inschrijving zeker geen unicum, maar Groen was een bovengemiddeld student en 

volgde onder andere als extra de colleges in de Hoogduitse taal van N.G. van 

Kampen. In welke mate hij zijn toenmalige hoogleraren waardeerde, wordt onder 

meer duidelijk uit zijn Autobiographie. Behalve Kemper van de rechtenfaculteit 

kregen ook J.H. van der Palm, E.A. Borger en J. Bake van de letterenfaculteit hierin 

een eervolle vermelding.
139

 De colleges van Wyttenbach heeft Groen niet meer 

kunnen aanhoren. Wel schijnt hij nog ‘eenigen omgang’ met de emeritus-hoogleraar 

te hebben gehad.
140

 Groens vorming in een Göttinger leeromgeving, zowel in 

                                                           
136 C. Tazelaar, De jeugd van Groen, 64-66 en 127.  
137 Voor Groens historische vorming op de Latijnse scholen, zie C. Tazelaar, De jeugd van 

Groen, 25-41. Cf. Briefwisseling, V, 3-5. 
138 Voor Groens academietijd, zie C. Tazelaar, De jeugd van Groen, 56-98.  
139 Bescheiden, II, 502-503.  
140 C. Tazelaar, De jeugd van Groen, 72. Voor Groens vertrouwdheid met Wyttenbachs 

werken, zie Briefwisseling, V, 3-7. 
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Utrecht als in Leiden, maakt aannemelijk dat hij de methode van de Göttinger 

Schule niet alleen heeft gekend, maar ook heeft toegepast.  

 

 

Een eerste bevestiging voor de veronderstelling dat Groen de Göttinger methode 

heeft aangewend, komt aan het licht wanneer we de Historische Proeve met de 

verhandelingen van Kemper vergelijken. Naast de in het oog vallende 

overeenkomsten op het terrein van vorm en thematiek doet zich ook een analogie op 

methodisch terrein voor. Zoals eerder uiteen werd gezet, stelde Groen namelijk in de 

korte, algemene beschouwing van het opstel dat ‘niet zozeer de lotgevallen van 

iedere afzonderlijke natie, maar den gang van het geheele menschelijk geslacht’ zijn 

perspectief had bepaald.
141

 Wanneer dit het gezichtspunt vormde dan kon volgens 

hem in de afscheiding en hereniging der volken ‘een der doorloopende trekken’ van 

de menselijke geschiedenis worden aanschouwd, die ook aan schijnbaar 

onsamenhangende gebeurtenissen ‘verband en aaneenschakeling’ gaf. Vergeleken 

met de onderzoeksmethode van Kempers Proeve uit 1818 die ‘het verband’ tussen 

‘gebeurtenissen en begrippen van een tijdvak’ wilde schetsen en daarom niet aan 

‘alle afzonderlijke voorvallen’ en aan ‘alle bijzondere begrippen’ aandacht kon 

besteden, zijn de overeenkomsten met Groen evident. Niet minder opvallend is 

Kempers opmerking dat het bijzondere algemene karakter van een tijdvak het 

‘gezigtspunt bepaalt, waaruit ons alles, als schakels van ééne keten, in de oogen 

valt’. 

    Een tweede bevestiging treffen we aan in Groens Proeve over de zamenstelling 

eener algemeene Nederlandsche Geschiedenis. Een verhandeling waaraan hij in het 

voorjaar van 1827 de laatste hand moet hebben gelegd.
142

 De bevestiging blijkt in 

theoretische zin uit het hoofdstuk over de ‘Algemeene regels’. Hierin noemde hij de 

‘aaneenschakeling’ van feiten een belangrijke eis, omdat een chronologische orde 

die geen andere betrekking kende dan ‘de gelijktijdigheid van overigens geheel 

afgezonderde zaken’, voor de weergave van de geschiedenis ten enenmale tekort 

schoot.
143

 Of zoals Groen het probleem van de algemene en bijzondere geschiedenis 

                                                           
141 Zie 1.1.2. 
142 Aanleiding tot de Proeve over de nationale geschiedschrijving was het reeds eerder 

genoemde Koninklijk Besluit van 23 december 1826. Eind februari 1827, de sluitingsdatum 

was met Pasen, had Groen al een schets van meer dan 200 bladzijden gereed. De beste 

inzending zou worden bekroond met de benoeming tot ‘geschiedschrijver des Rijks’. Van de 

veertig verhandelingen die binnenkwamen, vielen er vijf in de prijzen, waaronder die van 

Groen. De Proeve werd pas in 1830 uitgegeven, omdat koning Willem I moeite had om de 

definitieve winnaar aan te wijzen.  
143 Proeve over de zamenstelling eener algemeene Nederlandsche Geschiedenis, ’s-

Gravenhage, 1830, 22-26. 
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elders in de Proeve aan de orde stelde: ‘Maar hoe alzoo uitvoerig genoeg te wezen 

om aan de vereischten eener Algemeene Historie te voldoen; en echter bij 

gelijktijdige, synchronistische, behandeling van zoo vele dikwerf in het geheel niet 

zamenhangende voorvallen en bijzonderheden zich voor schroomelijke wanorde en 

duisterheid te hoeden?’
144

  

    Om de ‘innige zamenhang der Geschiedenis’ te ontdekken achtte Groen het 

noodzakelijk om ‘nog eene andere orde der gebeurtenissen’ toe te passen. 

Gebeurtenissen kenmerkten zich immers niet door toevallige opeenvolging, maar de 

ene gebeurtenis was een uitvloeisel van de andere. Dit verband van oorzaak en 

gevolg was soms ‘zoo onmiskenbaar’ dat het volgens hem nauwelijks behoefde te 

worden ‘aangewezen’. Andere keren kostte de opsporing ervan meer moeite, omdat 

de oorsprong van belangrijke zaken diep verborgen was in een ‘gewaande 

kleinigheid of toevalligheid’. Een enkele maal was zelfs een ‘gissing’ noodzakelijk. 

Welke inspanningen de geschiedschrijver zich ook moest getroosten, te allen tijde 

zag Groen het als diens opgave een ‘doorloopende’ geschiedenis te tonen. 

‘Afdeelingen’ waren nuttig, mits zij in de ‘wezenlijkheid’ bestonden. Zij waren 

schadelijk als zij als ‘afzonderlijke, naast elkander geplaatste Historien’ aan de 

‘zachte overal aanwezige overgangen’ voorbijgingen en daardoor aan de 

‘onafgebrokene Geschiedenis’ afbreuk deden.  

    In praktische zin heeft Groen de Göttinger methode in de Proeve toegepast in zijn 

‘Overzigt van de Algemeene Nederlandsche Geschiedenis, ten proeve van 

verdeeling en gang der bewerking’.
145

 Hierin stelde hij een indeling voor in 

opeenvolgende, causaal verklaarbare tijdvakken die hij vervolgens van bijbehorende 

afdelingen voorzag. Door steeds de algemene doelstelling voor ogen te houden kon 

immers worden bepaald ‘wat al, wat niet opgeteekend’ moest worden. Wat Groen 

hierbij precies voor ogen stond, blijkt uit zijn korte en exemplarische geschiedenis, 

waarin hij groepen van gewesten met vergelijkbare ontwikkelingen beschreef.  

    Met de eis om ‘éénheid en orde in de Geschiedenis te brengen’ nam Groen, zo is 

inmiddels duidelijk geworden, bewust afstand van de polyhistorische 

geschiedenismethode. Wat hij in de Proeve over de nationale geschiedschrijving ten 

beste gaf, was niets minder dan de dubbele methode van realis en temporis. De 

realis of causale samenhang beschreef hij in het inleidende ‘tijdperk’, de temporis in 

de ‘afdeelingen’ die daar op volgden. Met als toevoeging dat het in deze verdeling 

niet om afzonderlijke gebeurtenissen, maar om wezenlijkheid ging. Ook met 

betrekking tot de Historische Proeve kan worden gesteld dat Groen de 

synchronistisch-etnografische methode van de Göttinger Schule heeft toegepast. Het 

perspectief van de volkengeschiedenis gaf immers verband en aaneenschakeling aan 

                                                           
144 Proeve over de zamenstelling, 71.  
145 Proeve over de zamenstelling, 54-148.  



84 

 

schijnbaar op zichzelf staande lotgevallen. Toch is het de vraag of Groen als een 

onvervalste representant van de Göttinger traditie in Nederland mag worden 

beschouwd. In zijn benadering van de geschiedenis doet zich namelijk een tweetal 

problemen voor op grond waarvan kan worden betwijfeld of hij een onkritische 

voortzetter van de lijn-Wyttenbach en van de lijn-Van Heusde was. Het eerste 

vraagstuk hangt samen met de organische, het tweede met de pragmatische 

geschiedbeschouwing.  

 

 

Al eerder is gewezen op het feit dat Wyttenbach de natuurlijke aanleg van een volk 

als een absolute en gelijkblijvende factor beschouwde. Deze mechanische opvatting 

van het nationale ingenium staat echter haaks op Groens veronderstelling in de 

Historische Proeve: ‘als de nationaliteit steeds heeft bestaan en werkzaam is 

geweest, dan is de natie inderdaad eene plante der natuur; opgewassen zooals zij 

enkel op dien grond, in dat climaat, onder die omstandigheden opwassen kon, 

dragende in alles de blijken van ontwikkeling door eigene kracht en haar 

levensbeginsel overbrengende in alle hare takken’.
146

 Of zoals hij het belang van de 

vaderlandse geschiedschrijving elders verwoordde: ‘zij doet zien dat het 

tegenwoordige slechts de voortzetting en de ontwikkeling van het verledene is; zij 

vereenigt het voorgeslacht met de nakomelingschap’.
147

  

    Groens organische geschiedbeschouwing, zo is meermalen vastgesteld, vindt haar 

wortels in zijn Leidse studiejaren.
148

 Aan de Academie van Leiden circuleerden 

naast de denkbeelden van de Göttinger Schule namelijk ook die van de Historische 

Rechtsschool. Zij waren daar geïntroduceerd door de rechtsgeleerde H.W. Tydeman 

die met haar belangrijkste vertegenwoordiger F.C. von Savigny een correspondentie 

voerde. Het was echter Tydemans leerling C.J. van Assen die het savigniaanse 

gedachtegoed verder onder de Leidse studenten heeft verspreid. Van Assen, die in 

1819 tot hoogleraar Romeins recht werd benoemd, was de promotor van Groens 

juridische dissertatie.
149

   

    Aanvankelijk had Groen, omdat hij twijfelde over de keuze van het onderwerp, 

ook overwogen om een wetenschappelijke verhandeling over Savigny te 

schrijven.
150

 Zijn congenialiteit met de denkbeelden van de Duitse rechtsgeleerde 

                                                           
146 Bescheiden, I, 121.  
147 Redevoering over de redenen, 7. 
148 Zie bijvoorbeeld H. Smitskamp, Groen van Prinsterer als historicus, Amsterdam, 1940, 

21-29. 
149 Groen had hem hiertoe uitdrukkelijk verzocht. C. Tazelaar, De jeugd van Groen, 71-72.  
150 Groen aan C.J. van Assen, 7 augustus 1822, Briefwisseling, I, 29-31. Cf. C. Tazelaar, De 

jeugd van Groen, 140. 
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komt onder meer naar voren in een dagboeknotitie van 3 mei 1822. Hierin gaf hij 

namelijk te kennen dat het lezen in Savignys Vom Beruf unsrer Zeit für 

Gesetzgebung und Rechtswissenschaft hem een ‘ongemeen genoegen’ had 

verschaft.
151

 Groens geestverwantschap met de Historische Rechtsschool licht met 

name op in zijn juridische dissertatie over de wetgeving van de zesde-eeuwse 

Byzantijnse keizer Justinianus. Een onderzoek waarin volgens de latere Groen ‘de 

voortreffelijkheid van het Justiniaansche regt uit de historische beginselen en 

ontwikkeling’ kon worden aangetoond.
152

 Hoezeer de geest van Savigny de 

dissertatie doorademde, blijkt mede uit het feit dat de jurist in de Annotatio veel lof 

kreeg toegezwaaid.
153

   

    Of Groens beschouwingen in de jaren 1825-1826 over het algemeen onder 

invloed van de Historische Rechtsschool hebben gestaan, is met het oog op ons 

onderzoek een minder belangrijke vraag.
154

 In dat licht bezien kan beter worden 

nagegaan hoe hij Savignys Vom Beruf unsrer Zeit voor de Historische Proeve heeft 

benut. Uit dit standaardwerk uit 1814 wordt vooral duidelijk dat de rechtsgeleerde 

een grondige afkeer had van de behoefte van zijn tijd om voor de natuurlijke 

ontwikkeling van volken en wetten abstracte en tijdloze wetgeving in de plaats te 

stellen. Deze eigentijdse behoefte stond volgens Savigny in verbinding met de 

volledig onverlichte ‘Bildungstrieb’, die zich vanaf het midden van de achttiende 

eeuw ‘durch ganz Europa’ ontwikkeld had. Hoewel de overgang van een beperkte, 

maar levenskrachtige ‘Individualität’ naar een onbestemde en vage ‘Allgemeinheit’ 

in zekere zin onafwendbaar was, bracht de vormdrift een onnodig verlies aan 

heilzame geschiedenis met zich mee.
155

    

    Om het gevaar van een veralgemenisering van het burgerlijk recht in Duitsland te 

voorkomen riep Savigny staatsmannen en geleerden ertoe op bij een nieuwe 

codificatie de ‘historischen Eigenthümlichkeit’ van de Duitse stammen te 

verankeren. Om dit te kunnen realiseren moest het ‘Wesen und Character des 

Volkes’ dat zich in een organische samenhang met het recht ontwikkeld had, tot in 

de wortel toe worden blootgelegd.
156

 Of zoals Savigny zijn methode in het slotwoord 

beschreef: ‘Ich sehe das rechte Mittel in einer organisch fortschreitenden 

                                                           
151 Bescheiden, I, 14. 
152 Bescheiden, II, 503. 
153 Disputatio juridica inauguralis de juris Justinianei praestantia ex rationibus ejus 

manifesta. Lugduni, Batavorum, 1823, 69-90. 
154 Brants acht Groens affiniteit met Savigny zo fundamenteel dat hij deze beïnvloeding 

typeert als de ‘doorbraak van het nieuwe’ in Groens geestelijke groei. J.L.P. Brants, Groen’s 

geestelijke groei, 36-37 en 47-48. 
155 Friedrich Carl von Savigny, Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und 

Rechtswissenschaft, Heidelberg, 1814, 1-7, 41 en 116.  
156 Friedrich Carl von Savigny, Vom Beruf , 11. 
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Rechtswissenschaft, die der ganzen Nation gemein seyn kann’.
157

 Alleen door een 

toepassing van de strenge historische methode van de rechtswetenschap achtte 

Savigny het mogelijk ‘die blose Idee der Gleichförmigkeit’, waardoor Europa reeds 

lang werd beheerst, in haar opmars te stuiten.
158

 Opmerkelijk is ook zijn waardering 

voor de justiniaanse wetboeken met betrekking tot de rechtsontwikkeling.
159

 Vooral 

ook omdat hij stelde dat deze het middel waren geweest om het Romeinse recht ‘im 

neueren Europa’ ingang te verschaffen.  

    Het zal duidelijk dat Savigny met zijn geschrift een proces wilde keren of beter 

gezegd organisch wilde louteren dat in de Historische Proeve de kern van Groens 

betoog heeft gevormd. Ook Groen zag immers de ‘toenadering der volken’ als een 

onomkeerbare ontwikkeling met als negatieve bijwerking het verlies aan nationale 

identiteit. Wat de inspiratiebronnen van Savignys organische rechtswetenschap 

betreft, kan enerzijds worden gewezen op de cultuurfilosofie van J.G. Herder en 

anderzijds op zijn verwantschap met A.W. Rehberg, referent aan de universiteit van 

Göttingen.
160

 Deze Rehberg is met name interessant, omdat Groen ook via hem aan 

de Göttinger Schule lijkt te kunnen worden verbonden. Een kwestie waarop aan het 

einde van deze paragraaf nader zal worden ingegaan. Reeds nu kan worden 

opgemerkt dat Rehbergs geschrift Über den Code Napoleon und dessen Einführung 

in Deutschland uit 1814 voor Savigny een belangrijk oriëntatiepunt vormde en een 

aantal keren instemmend door hem werd aangehaald.
161

 Ook is de Göttinger 

Rehberg om zijn felle kritiek op de mechanische eenvormigheid van de 

napoleontische wetgeving wel ‘eine Brücke’ genoemd tussen de Iers-Engelse 

politicus en filosoof E. Burke en Savigny.
162

  

 

 

Nu is vastgesteld dat Groen de lijn-Wyttenbach op een organische wijze heeft 

gecontinueerd, vraagt de lijn-Van Heusde om aandacht. Een kwestie die, zoals 

eerder is opgemerkt, vooral verband houdt met zijn opvatting over de pragmatische 

geschiedbeschouwing. Uit de Proeve over de nationale geschiedschrijving lijkt te 

kunnen worden afgeleid dat Groen met de pedagogische benadering van het 

                                                           
157 Friedrich Carl von Savigny, Vom Beruf, 161. 
158 Friedrich Carl von Savigny, Vom Beruf, 116-117. 
159 Friedrich Carl von Savigny, Vom Beruf, 28 en 34-35. 
160 F. Zwilgmeyer, Die Rechtslehre Savignys. Eine rechtsphilosophische und 

geistesgeschichtliche Untersuchung, Leipzig, 1970 (unveränderter fotomechanischer Nachdr. 

der Ausg. Leipzig, 1929), 21, 48-51 en 57-61. 
161 Friedrich Carl von Savigny, Vom Beruf, 73 en 103-104. 
162 F. Zwilgmeyer, Die Rechtslehre Savignys, 58. 
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verleden niet uit de voeten kon.
163

 Hierin benadrukte hij dat ‘opzettelijke 

beoordeling’ geen wezenlijke vereiste van de geschiedenis was. Dat dit denkbeeld in 

de nieuwere tijden ingang had gevonden, weet hij vooral aan de ‘overdrevene 

bewondering en navolging’ van de diepzinnige en wijsgerige Polybius, die als 

geschiedschrijver der oudheid een al te uitsluitend gezag had verkregen. Volgens 

Groen had een historieschrijver niet alleen de plicht om onpartijdig te zijn, maar 

moest hij ook ‘allen schijn van partijdigheid’ zien te vermijden. Hoewel hij hieraan 

toevoegde dat het ideaal van onpartijdigheid ten diepste onbereikbaar was, omdat de 

eigen ‘denkbeelden, beginsels, vooringenomenheden’ van de schrijver altijd 

‘eenigzins merkbaar’ waren.  

    Betekent Groens kritiek op de pragmatische geschiedbeschouwing nu ook dat hij 

hiermee ondubbelzinnig afstand nam van de Historia Pragmatica van Borger?
164

 

Wie dit standpunt verdedigt, houdt geen rekening met het feit dat Groen zich nog op 

een andere manier met zijn leermeester Borger verbonden voelde. Dat wil zeggen 

via de Göttinger methode. Wat Groen verwierp, was de vermenging in een verhaal 

van gebeurde met niet-gebeurde zaken. Nuttig te zijn bleef in zijn ogen ‘de 

bestemming der Geschiedenis’. Of zoals hij het in onvervalst pragmatisme uitdrukte: 

de geschiedenis was ‘de leermeesteres van het leven’.
165

 Waar Borger in zijn 

behandeling van het pragmatisme een viertal mogelijkheden opsomde om de 

geschiedenis te verklaren, wees hij ten eerste op de ‘res ipsae’, de zaken zelf, en ten 

vierde op een vergelijking aan de hand van voorbeelden.
166

 Met name de optie van 

de res ipsae laat zien dat waardeoordelen in de geschiedschrijving volgens Borger 

impliciet, dus in de geschiedenis zelf, opgesloten waren.  

    Dat Groen door middel van een historische verhandeling lessen wilde trekken uit 

de beschavingsgeschiedenis, bewijst dat hij in de Historische Proeve de 

pragmatische methode nog altijd toepaste. Een benadering van het verleden 

waardoor hij rechtstreeks kan worden verbonden met Borger en de andere 

leermeesters uit de Göttinger traditie. Van hen immers had hij geleerd dat de goede 

en kwade lessen van het historische leven aan de goede en kwade loop van de 

                                                           
163 Proeve over de zamenstelling, 28-39. 
164 Dat Groen zich op het punt van de pragmatische geschiedbeschouwing volledig van 

Borger zou hebben losgemaakt, is vooral het standpunt van Tazelaar. Smitskamp spreekt over 

het op de achtergrond raken van het utiliteitsmotief in Groens pragmatisme en ziet dit puur als 

een gevolg van Groens organische geschiedbeschouwing. Brants nuanceert het standpunt van 

Tazelaar en wijst weliswaar op tegenstrijdige stellingen bij Groen, maar heeft evenmin oog 

voor de Göttinger achtergrond van Groen en Borger. C. Tazelaar, De jeugd van Groen, 69, H. 

Smitskamp, Groen van Prinsterer als historicus, 29-30 en J.L.P. Brants, Groen’s geestelijke 

groei, 20-23. 
165 Proeve over de zamenstelling, 4-5.  
166 E.A. Borger, Disputatio de Historia Pragmatica. Editio altera. Accedit Oratio de historiae 

doctore, providentiae divinae administro, Hagae Comitum, 1818, 35. Cf. J. Roelevink, 

Gedicteerd verleden, 296. 
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gebeurtenissen zelf konden worden ontleend. Dat er ondanks alle toenadering der 

volken altijd ‘eenige zweem van nationaliteit’ zou blijven bestaan, was een 

geschiedenisles die volgens Groen door elke Europeaan en elke kosmopoliet ter 

harte moest worden genomen. Dit impliciete waardeoordeel over ‘die zoo nuttige, 

maar helaas! zoo verminderende nationaliteit’ verklaart waarom hij er expliciete 

waardeoordelen als ‘vaderlandsche eer, vaderlandsche grootheid, vaderlandsliefde’ 

op nahield.
167

  

    Om het verlies van nationale identiteit tegen te gaan reikte Groen, zoals wij 

zagen, tal van middelen ter versterking aan. Dit wordt in het bijzonder duidelijk uit 

zijn Redevoering over de nationale geschiedschrijving. Als belangrijkste 

‘drangredenen’ om deze vorm van historiografie te bevorderen wees hij 

achtereenvolgens op ‘de voortreffelijke inhoud onzer Geschiedenis – de geringe en 

gebrekkige kennis van het algemeen aan zijne eigene Historie – de gesteldheid der 

dagen die wij beleven – de vorm en de handelwijs der regering welke de 

Nederlanden bestuurt’.
168

 Groens waardering voor de nationale geschiedenis loog er 

niet om. Een ‘naauwkeurige beoefening der Historie van Nederland’ en een 

ontsluiting van haar bronnen achtte hij voornamelijk ter wille van ‘vruchtbare 

levenswijsheid’ noodzakelijk. In de hoop dat de ontwikkeling van het volkskarakter, 

de regeringsvorm, de grote mannen en de internationale betrekkingen 

richtinggevend zouden blijven. Pragmatischer heeft Groen zich in zijn kijk op de 

geschiedenis niet kunnen uitdrukken.  

  

Een saillant gegeven uit Groens academische vorming is dat hij in 1820 als student 

op de nominatie stond zijn jong overleden leermeester Borger als ‘extraordinair 

professor in de historie’ op te volgen. Het was anderen, aldus Groen, kennelijk niet 

ontgaan dat geschiedenis en staatkunde tot zijn ‘geliefkoosde studie’ behoorden.
169

 

In een brief aan Van Heusde schreef hij echter dat het verlies van Borger alleen kon 

worden goedgemaakt wanneer Van Heusde in diens plaats zou worden benoemd. 

Toen de Utrechtse hoogleraar niet lang daarna voor het op hem uitgebrachte beroep 

bedankte, was Groens teleurstelling groot.
170

   

    Groens gedeeltelijke loslating van Borgers Historia Pragmatica had echter ook 

gevolgen voor zijn wetenschappelijke verstandhouding met Van Heusde. Hoezeer 

hij in dit opzicht van zijn Utrechtse leermeester afstand nam, kon reeds worden 

                                                           
167 Bescheiden, I, 117. 
168 Cf. Redevoering over de redenen, 8-9 en 20. 
169 Groen aan A.A.M. Thomassen à Thuessink, wed. A.J. van der Hoop, 10 oktober 1827, 

Briefwisseling, I, 90. 
170 Groen werd zelfs benoemd tot lid van een studentencommissie die Van Heusde persoonlijk 

probeerde te bewegen om het beroep aan te nemen. Groen aan Ph. W. van Heusde, 20 oktober 

1820 en Groen aan zijne ouders, 4 maart 1821, Briefwisseling, I, 19-22. 
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opgemaakt uit zijn relativerende opmerking over Polybius. Temeer omdat Groen 

moet hebben geweten dat Van Heusde met een beroep op de Romeinse 

geschiedschrijver de wereldgeschiedenis ‘van het ware oogpunt uit’ zocht te 

beoefenen.
171

 Dat Groen alleen deze vorm van pragmatisme voor ongewenst hield, 

blijkt uit zijn opvatting dat een geschiedschrijver door ‘het weglaten van doorgaande 

oordeelvelling en redenering’ nog ‘geenszins tot opsteller van Kronijken’ werd 

verlaagd.
172

  

    Behalve in wetenschappelijke zin waren de leerling en de leermeester ook in 

levensbeschouwelijke zin uit elkaar gegroeid. Dat Van Heusde in zijn colleges over 

de volkengeschiedenis nauwelijks aandacht besteedde aan de Historische 

Rechtsschool, hing vermoedelijk samen met zijn filosofische denkbeelden over de 

vooruitgang van de geschiedenis en de geleidelijke perfectionering van de 

mensheid.
173

 Uit Groens literaire dissertatie over Plato uit 1823 kan reeds worden 

afgeleid dat hij het platonisch-pedagogische ideaal van Van Heusde niet meer 

helemaal volgde. Hierin had Groen in het bijzonder aandacht gevraagd voor ‘het 

historische element’ bij Plato, die in zijn ogen ‘te uitsluitend’ als de wijsgeer en 

dichterlijke prozaschrijver werd geportretteerd.
174

 De invalshoek was ontleend aan 

een gepubliceerde brief van Wyttenbach aan Van Heusde, zo schreef hij Kappeyne 

van de Coppello.
175

 In dit schrijven aan zijn mentor staat een uitspraak die tevens 

kan verhelderen waarom hij de Griekse filosoof vanuit een historisch perspectief 

heeft willen belichten. Een onderzoek naar Plato’s oordeel over personen moest 

volgens Groen worden voorafgegaan door een introductie ‘over de wijze, waarop, en 

de voorzigtigheid, waarmede men Plato voor de geschiedenis van Griekenland 

gebruiken’ moest. 

    Of hierin een verwijzing naar de Griekse Opstand van 1821-1822 moet worden 

gezien, valt op grond van de brief en de introductie in het proefschrift niet te 

                                                           
171 Ph.W. van Heusde, De school van Polybius, XI-XII. Het begrip ‘oogpunt’ is hier duidelijk 

pragmatisch en niet vakmatig bedoeld. Over dit toenmalige sleutelbegrip, zie P.B.M. Blaas, 

in: N.C.F. van Sas (red.), Vaderland, 367-368.  
172 Proeve over de zamenstelling, 29. 
173 J. Roelevink, Gedicteerd verleden, 261. Over Van Heusdes denkbeelden, zie ook J.M.M. 

de Valk (red.), Philip Willem van Heusde. Wijsbegeerte van het gezond verstand, Baarn, 

1989, 18-23 en Ronald van Raak, In naam van het volmaakte. Conservatisme in Nederland in 

de negentiende eeuw, Amsterdam, 2001, 28-35. 
174 Een kwalificatie uit Groens autobiografie. Bescheiden, II, 503. De titel van Groens literaire 

dissertatie luidde: Disputatio literaria inauguralis, qua continetur Platonica prosopographia, 

sive expositio judicii, quod Plato tulit de iis, qui in scriptis ipsius aut loquentes inducuntur, 

aut quavis de causa commemorantur, Lugduni, Batavorum, 1823. 
175 Groen aan J. Kappeyne van de Coppello, 31 januari 1823, Briefwisseling, I, 34-35. Voor 

de brief van Wyttenbach, zie Ph.W. van Heusde, Specimen criticum in Platonem, Lugduni-

Batavorum, 1803, XXV-LX. 



90 

 

achterhalen.
176

 Evenmin kan worden vastgesteld of de keuze van Groens 

probleemstelling voortkwam uit zijn affiniteit met de Historische Rechtsschool. Niet 

onbelangrijk in dit verband is dat Groen, voorafgaand aan zijn promotieonderzoek, 

de colleges van de anti-filhelleense Bilderdijk al had bijgewoond.
177

 Ook sprak 

Bilderdijk met waardering over Savignys Vom Beruf unsrer Zeit, omdat daarin ‘de 

onbekwaamheid onzer eeuw om een nieuw wetboek te vormen’ werd aangetoond. 

Dat de wegen van Groen en Van Heusde aangaande de Griekse Opstand behoorlijk 

uiteen zouden gaan, blijkt uit het feit dat Van Heusde lid was van het filhelleense 

comité te Utrecht. Hoe Groens historische probleemstelling ook moet worden 

verklaard, zijn benadering van Plato is eerder een correctie op de tijd dan een 

aanknopingspunt voor een progressie van de mensheid.  

    De vraag hoe Groen het gedachtegoed van de Historische Rechtsschool heeft 

kunnen koppelen aan de ideeënleer van Plato is filosofisch van aard. Met als 

kernprobleem: de verbinding van eeuwige en onveranderlijke rechtsbeginselen met 

tijdelijke en veranderlijke rechtsontwikkelingen. Uit de Historische Proeve blijkt dat 

Groen voor deze crux een oplossing heeft gezocht in een synthese van de 

‘theoretische’ met de ‘proefondervindelijke wijsbegeerte’.
178

 Eeuwige 

rechtsbeginsels mochten nooit en te nimmer worden veranderd, maar moesten 

‘overeenkomstig de behoeften van ieder volk’ in ‘echt nationale wetten’ historisch 

worden toegepast. Daarom verwierp hij, zoals we eerder zagen, de ‘gevaarlijke en 

waarlijk revolutionnaire stelling’ dat de volksontwikkeling gelijk stond aan een 

ontwikkeling van ‘regtbeginsels in abstracto’. Hoewel Groen toegaf dat de 

humanisering van het strafrecht door ‘de werking der vereeniging van de 

Europésche volken’ als een wezenlijke verbetering moest worden opgevat.  

 

 

Tot nu toe zijn in de contextuele verklaring van de Historische Proeve met name de 

vorm en de methode onder de loep genomen. Een andere, hiermee samenhangende 

vraag is of de context ook licht werpt op de inhoud van Groens tekst. Voor de 

beantwoording van deze vraag maken we opnieuw een vergelijking tussen de 

Historische Proeve en Kempers verhandelingen uit 1812 en 1818. Hieruit valt op dat 

zowel Kemper als Groen zich in negatieve zin heeft uitgelaten over de doorwerking 

van de revolutiebegrippen op de Europese staatsinstellingen.
179

 Treffend is ook dat 

zij bij hun politieke analyse van de actualiteit een permanente strijd ontwaarden 

                                                           
176 Disputatio literaria inauguralis,1-4. 
177 R.A. Kollewijn, Bilderdijk. Zijn leven en zijn werken, tweede deel, Amsterdam, 1891, 216.  
178 Bescheiden, I, 124-126. 
179 J.M. Kemper, Proeve, 127-128 en Bescheiden, I, 110. 
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tussen ‘oude en nieuwe partijen’. Beiden achtten de ‘botsing tusschen vooruitgang 

en terugwerking’ een blijvende bron van bezorgdheid, omdat zij Europa opnieuw in 

vuur en vlam kon zetten. Met dit onderscheid dat de tijdsbeschouwing van Kemper 

uit 1818 dateerde en die van Groen uit 1826.  

    Er doen zich tussen de twee cultuurcritici ook belangrijke verschillen voor. Zo 

gebruikte Groen in zijn afwijzing van de revolutiebegrippen, anders dan Kemper, 

scherpe bewoordingen als ‘valsche beginsels’. Daarnaast oordeelde hij positiever 

over het Congres van Wenen en de Heilige Alliantie. Verder valt op dat Groen in 

vergelijking met Kemper geen uitdrukking als ‘Protestantsch Europa’ hanteerde. 

Wel sprak hij over een ‘christelijk Europa’ en haar onderverdeling in een roomse en 

een protestantse nationaliteit. Waarom Groen deze godsdienstige verbijzondering 

van Europa achterwege liet, kon uit de tekst niet worden opgemaakt. Mogelijkerwijs 

heeft hij hierin, zeker na de toenemende kritiek van het filhellenisme op de Europese 

staatkunde, een relativering van de christelijke grondslagen van het staats- en 

volkenrecht gezien.  

    Een fundamenteel verschilpunt tussen Groen en Kemper betreft de 

conceptualisering van de Europese geschiedenis. In Kempers verhandelingen 

ontbreken namelijk de verbanden en de eenheden die in de Historische Proeve de 

structuur van het betoog bepaalden. Terwijl bij de leermeester Europa niet meer was 

dan een bedding waarbinnen de stroom der gebeurtenissen zich voortbewoog, 

vormde het eigen werelddeel voor de leerling daarentegen de spil waar vrijwel alle 

gebeurtenissen omheen draaiden. Hoewel kan worden gesteld dat Kemper en Groen 

dezelfde integrerende en differentiërende methode hebben toegepast, hanteerden zij 

niettemin een ongelijk perspectief. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Kempers 

filippica’s primair tegen de Franse beschaving waren gericht, maar niet tegen de 

beschaving op zichzelf.  

    Zelfs bij de codificatie van 1814 stond Kemper, zo is eerder opgemerkt, geen 

specifiek nationaal recht voor ogen. De poging tot harmonisatie van de Hollandse 

cultuur met de natuurrechtelijke staatsopvatting had vooral met zijn 

beschavingsideaal te maken.
180

 Ook Kempers pleidooi om het Romeinse recht hierin 

een plaats te geven was minder conservatief dan zou kunnen worden gedacht. De 

oproep was in het bijzonder bedoeld om systematiek en orde in de eigentijdse 

wetgeving aan te brengen. Volgens Kemper vormde de vrijheid der volken een 

wezenlijk onderdeel van het beschavingsproces en deden de Europese mogendheden 

er verstandig aan de politieke signalen van hun tijd te verstaan. In dat opzicht moet 

zijn perspectief meer kosmopolitisch dan Europees worden genoemd. Terwijl Groen 

daarentegen de overtuiging was toegedaan dat de nationale en politieke vrijheden het 
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meest gebaat waren bij een handhaving van de Europese orde. Dit verklaart mede 

waarom zijn perspectief in sterke mate op Europa was gericht. 

 

Dat Groen anders dan Kemper het beschavingsproces vanuit een Europees en 

samenhangend perspectief bekeek en hierbij de orde van Europa tot uitgangspunt 

nam, maakt duidelijk dat Kemper in dat licht bezien voor hem als leermeester tekort 

schoot. Hoewel de contextuele verklaring van de Historische Proeve heeft 

aangetoond dat Groen qua vorm en methode aansluiting zocht bij de Nederlandse 

Göttingers en Savigny, is het de vraag of hij zijn Europaconcepten aan hún werken 

heeft ontleend. Temeer omdat figuren als Wyttenbach, Kemper, Borger en Van 

Heusde geen studies over de Europese geschiedenis hebben geschreven en Savigny 

geen historicus maar een rechtsgeleerde was. Of het moet zijn dat het Handbuch van 

Heeren, dat Van Heusde bij zijn colleges over de historia gentium als compendium 

gebruikte, op dit punt duidelijkheid verschaft. Voor de opheldering van Groens 

Europese kijk op de beschavingsgeschiedenis lijken de ettelijke 

literatuuraantekeningen die hij bij zijn voorstudie van de Historische Proeve heeft 

gemaakt een belangrijk aanknopingspunt te vormen. Voordat de inspiratiebronnen 

van Groens Europabeeld worden nagegaan, vraagt eerst nog de contextuele 

verklaring van het pamflet over Portugal onze aandacht. 

  

 

Uit het contextuele onderzoek kwam ten aanzien van Groens pamflet over Portugal 

een tweetal Europese aandachtspunten naar voren. Dit betrof allereerst het feit dat 

volgens het Franse Journal des Débats en de ’s Gravenhaagsche Courant Europa in 

een behoudzuchtig en een vooruitstrevend kamp was verdeeld. Vervolgens viel op 

dat beide kranten van mening waren dat Engeland in het geheel van de Europese 

staatkunde een vooraanstaande rol speelde. Met dit verschil dat het Journal in het 

Engelse optreden in Portugal een gevaarlijke aanwakkering van de Europees-

politieke tegenstellingen zag, terwijl de Haagse Courant deze interventie als een 

versterking van een onafhankelijk en constitutioneel Europa toejuichte.  

    Groens bezorgdheid voor een escalatie van het Portugese conflict lijkt met name 

te zijn ingegeven door de commentaren in het Journal. Uit het ongenoegen dat de 

toonaangevende, conservatief-liberale krant over de Engelse tussenkomst in 

Portugal ventileerde, heeft hij kunnen opmaken dat de Franse regering zich voor een 

dilemma zag geplaatst. Niet voor niets hamerde het Journal op het feit dat met de 

eerdere Franse interventie in Spanje Europese belangen waren gemoeid. De oproep 

van de krant om het conflict door de betrokken regeringen zelf te laten oplossen, 

heeft Groen ongetwijfeld als een pro-Frans standpunt opgevat. Zijn angst voor een 
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Franse invloedssfeer op het schiereiland verklaart vermoedelijk waarom hij de 

Engelse politiek in Portugal rechtvaardigde en voor wenselijk hield.  

    Dat Groen door zijn pro-Engelse opstelling ook zelf voor een dilemma werd 

geplaatst, moet worden verklaard uit zijn keuze voor twee moeilijk met elkaar te 

verenigen Europese waarden. Zo stak hij niet onder stoelen of banken dat hij zowel 

een voorstander van een legitimistisch als van een constitutioneel Europa was. Met 

dien verstande dat hij de voorkeur gaf aan Europa als constitutionele 

waardegemeenschap, maar dat de realisatie hiervan in zijn ogen alleen door de 

overredingskracht van gematigde beginsels mogelijk was.  

    Of Groens vrees voor een Europese oorlog terecht was, is vooral een kwestie van 

interpretatie. Volgens zijn vroegere studievriend, de Gentse hoogleraar Europese 

geschiedenis, internationale betrekkingen en statistiek J.R. Thorbecke, was het zeer 

de vraag of de volken zich opnieuw voor ‘meeningen’ in een groot conflict wilden 

storten.
181

 Wat de naties in 1789 verlangden, hadden zij door de ‘voortgang des 

tijds’ immers al gedeeltelijk ontvangen. Ook vroeg Thorbecke zich af of de volken 

‘werkelijk reeds’ in staat waren om een grotere politieke vrijheid met goed gevolg te 

kunnen handhaven. Verder was hij van mening dat de vorsten voldoende 

realiteitszin bezaten om hun onderdanen niet tot het uiterste te tergen. Mede daarom 

sloot hij niet uit dat ‘de nieuwe orde der zaken’ niet zonder strijd maar wel zonder 

oorlog door haar ‘eigen overwigt’ de overwinning zou behalen. Wat Thorbeckes 

reactie op het hem toegezonden pamflet in elk geval aantoont, is dat de ideologische 

strijd een belangrijk deel van Groens spectrum bepaalde. 

 

 

Een eerste verkenning van de literatuuraantekeningen maakt duidelijk dat Groen bij 

de voorstudie van de Historische Proeve een respectabel aantal laat achttiende-

eeuwse en vroeg negentiende-eeuwse Europese standaardwerken heeft 

geraadpleegd.
182

 Dit valt tenminste af te leiden uit de keur van citaten die in de 

verschillende manuscripten van dit opstel te vinden zijn. Wat aan deze aanhalingen 

opvalt, is dat zij veelal afkomstig zijn uit cultuurhistorische en politiekhistorische 

studies van verlichte, romantisch-nationalistische en conservatieve auteurs als 

Madame A-L-G. Staël-Holstein, J.G. Herder, W. Robertson, Ch. Villers, J.P.F. 

Ancillon, J.L. Klüber, C. L. von Haller en A.H.L. Heeren. Studies die veelal zijn 

geschreven in reactie op de verfransing van de Europese cultuur en de Franse 

overheersing van Europa gedurende het revolutionaire tijdvak. In de volgorde van 
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behandeling komen eerst de cultuurhistorische, daarna de politiekhistorische werken 

aan de orde.  

 

 

In de Autobiographie heeft Groen de Frans-Zwitserse romanschrijfster en essayiste 

Madame de Staël één van zijn ‘meest gewaardeerde auteurs’ uit de academietijd 

genoemd.
183

 Of haar geschriften nu ook als dé inspiratiebron van de Historische 

Proeve kunnen worden beschouwd, is echter de vraag.
184

 Hoewel moet worden 

toegegeven dat in de manuscripten fundamentele citaten zijn terug te vinden die 

deze zienswijze lijken te bevestigen. Bijna pal onder de titel ‘Toenadering van de 

Volken’ staat bijvoorbeeld een aanhaling uit Staëls De l’Allemagne die rechtstreeks 

verband houdt met Europa. Nalezing in het geschrift toont evenwel aan dat de 

uitspraak ‘L’association de tous les hommes, qui pensent, d’un bout de l’Europe à 

l’autre’ bij haar in het teken stond van de continuïteit en de vervolmaking van de 

menselijke geest. Met het begrip associatie wilde zij tot uitdrukking brengen dat de 

Europese filosofen zonder met elkaar in contact te hebben gestaan er soortgelijke 

ideeën op nahielden.
185

     

    In dit geschrift uit 1810 heeft Staël met kracht betoogd dat de vooruitgang in het 

proces van geestelijk zelfbewustzijn aan de opmars van de filosofie te danken was. 

Tegelijkertijd bracht zij naar voren dat deze ‘marche historique’ van de menselijke 

geest niet ten koste was gegaan van het godsdienstig besef.
186

 De vrijheid van 

onderzoek had volgens haar een religieuze geestdrift gestimuleerd waardoor een 

vereenzelviging van de ‘philosophie idéaliste’ met het ‘christianisme mystique’ was 

mogelijk geworden.
187

 Hoewel het citaat over de associatie op Staël als 

inspiratiebron lijkt te wijzen, is in de Historische Proeve van geestverwantschap met 

Staëls synthese van rede en religie geen sprake. Groens verwijzing naar de associatie 

van denkers lijkt daarom meer bedoeld als voorbeeld van de wijze waarop 

gelijktijdige ontwikkelingen in verschillende delen van Europa hun sporen hebben 

nagelaten, dan als instemming met haar wereldbeschouwelijke ideeën.  

    Een tweede voorbeeld waaruit een congenialiteit van Groen met Staël zou kunnen 

worden afgeleid, betreft een citaat over de bijdrage van het christendom aan de 

                                                           
183 Bescheiden, II, 502. 
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vorming van ‘un même peuple dans les divers pays de l’Europe’. Deze aanhaling 

staat namelijk bij Groens beschrijving van de kerstening van Europa en de 

‘vereeniging tusschen Europa’s verjongde bevolking’. Nauwkeurige nalezing in 

Staëls De la littérature laat echter zien dat haar uitspraak op een verbinding tussen 

de volken ‘du nord et du midi’ slaat.
188

 Een onderscheid tussen Noord- en Zuid-

Europa dat vooral in cultuurhistorische zin moet worden verstaan. Dit blijkt in het 

bijzonder uit De l’Allemagne, waarin Duitsland als de hoeder bij uitstek van de 

‘civilisation de l’Europe’ werd getekend en gewaardeerd. Waar Staël de noordelijke 

of Germaanse cultuur associeerde met politieke onafhankelijkheid, romantiek, 

idealisme en protestantisme, verbond zij de zuidelijke of Franse cultuur met 

centralisme, classicisme en rooms-katholicisme. Los van Groens antipathie tegen 

een dominantie van de Franse beschaving, valt een dergelijke culturele tweedeling in 

de Historische Proeve niet terug te vinden.  

    Dat Staëls werken voor Groen een belangrijke inspiratiebron zijn geweest, valt 

mede gezien de essentiële verwijzingen moeilijk te ontkennen. Desondanks ligt de 

kern van de beïnvloeding, zo is uit de bovenstaande vergelijkingen gebleken, niet op 

het terrein van de Europese eenheidsconcepten. Inhoudelijke overeenkomsten doen 

zich met name voor in hun beider opkomen voor de nationale verscheidenheid in 

Europa. Volgens Staël was de teloorgang van de nationaliteit tevens te wijten aan de 

vroegere imitatie van de Franse cultuur en de schromelijke verwaarlozing van het 

‘caractère naturel’ door de Europese naties.
189

 Om de bonapartistische uniformering 

van Europa tegen te gaan, had zij in De l’Allemagne op meeslepende wijze op 

Duitsland als lichtend voorbeeld gewezen. Mede vanwege de gepassioneerde stijl 

werd dit geschrift vele malen herdrukt.
190

 Ook Groen heeft zich, afgezien van de 

bedenkingen die hij tegen Staëls wereldbeschouwing moet hebben gehad, aan de 

zeggingskracht van deze ‘Bible des Romantiques’ niet weten te onttrekken.  

   

 

In sommige manuscripten treffen we ook citaten aan uit het tussen 1784 en 1791 

verschenen vierdelige werk Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit 

van de Duitse cultuurfilosoof J.G. Herder. Eén citaat heeft de middeleeuwse Hanze 

tot inhoud. Hierin zijn de woorden ‘ein gemeinschaftlich wirkendes Europa’ 
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institutions nationales, Paris, 1800, 137.  
189 Madame de Staël-Holstein, De l’Allemagne, tome premier, 80-89. 
190 De eerste druk uit 1810 was onder toeziend oog van Napoleon zelf vernietigd. In 1813 

verscheen een tweede druk. Alleen al tussen 1813 en 1883 zouden vijfentwintig Franse edities 

verschijnen. Volgens J.C. Isbell stond Staël door dit boek op schouderhoogte met de grote 

namen in ‘Romantic Europe’. J.C. Isbell, The birth of European Romanticism, 3-5. 
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onderstreept. Herder heeft het eenheidsconcept echter bewust gebruikt om daarmee 

tot uitdrukking te brengen dat de Europese gemeenschappelijkheid het resultaat was 

van stedelijke emancipatie en niet van statelijke of kerkelijke ontwikkelingen.
191

 Of 

Groen heeft geweten dat de cultuurfilosoof een warm voorstander van een 

republikeins en democratisch Europa was, kon niet worden achterhaald.
192

 Als 

aanhanger van de legitimiteit sprak hij in elk geval over een ‘vereeniging van staten’ 

en niet zoals Herder over ‘ein friedliches Gleichgewicht zwischen den Völkern’.
193

 

Wellicht heeft het citaat over het verbond van de Hanzesteden Groen meer vanwege 

de vorm dan vanwege de inhoud aangesproken.  

    Dat Herders geschiedfilosofische Ideen werden gedragen door eenheidsconcepten, 

blijkt verder uit het gebruik van begrippen als ‘Nationen-verein’ en ‘Allgemeingeist 

Europa’s’.
194

 Hierbij moet evenwel worden aangetekend dat hij dit Europees-

nationale verband als de resultante zag van een eeuwenlang en complex 

beschavingsproces van wel ‘hundert Ursachen’. Volgens Herder was een helder 

inzicht in de multi-causale ontstaansgeschiedenis van deze Europese eenheden 

noodzakelijk om een langzame, maar definitieve ‘Auflöschung der 

Nationalcharaktere’ te voorkomen. Als geen ander in zijn tijd heeft de Duitse 

cultuurfilosoof daarom de noodklok geluid tegen wat hij zag als doodse 

eenvormigheid. Om dit proces van uniformering een halt toe te roepen ontwikkelde 

hij een volksgeschiedenis, waarin de oorsprong van een volk moest worden gezocht 

in de taal.
195

 In Herders organische geschiedbeschouwing vormde de taal de 

natuurlijke verbinding tussen het heden en het verleden. Of om het met zijn klassiek 

geworden metafoor te zeggen: ‘ein Volk ist sowohl eine Pflanze der Natur als eine 

Familie’.
196

  

    De overeenkomsten tussen de Ideen en de Historische Proeve zijn evident. 

Evenals Herder attendeerde Groen op de teloorgang van de nationaliteit in het 

proces van eenvormigheid. Het wekt dan ook geen verbazing dat de plant- en 

familiemetafoor in letterlijke zin ter adstructie van de tekst werd aangehaald en in 

                                                           
191 Johann Gottfried Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Zweiter 

Band, Vierte Auflage, Leipzig, 1841, 428. Groen heeft vermoedelijk de tweedelige, tweede 

druk uit 1821 geraadpleegd. 
192 Herders onverholen kritiek op de Europese absolute staten en hun machtsevenwicht is 

vooral terug te vinden in zijn Briefe zu Beförderung der Humanität, tien dln., Riga, 1793-

1797. Of Groen die ooit onder ogen heeft gehad, is niet zeker. Voor Herders politieke ideeën, 

zie F.C. Beiser, Enlightenment, Revolution & Romanticism: The Genesis of Modern German 

Political Thought, 1790-1800, London, 1992, 189-225. 
193 Johann Gottfried Herder, Ideen, II, 198. 
194 Johann Gottfried Herder, Ideen, II, 251-255. 
195 Ernst Bauer, Johann Gottfried Herder. Leben und Werk, Stuttgart, 1960, 87-105.  
196 Johann Gottfried Herder, Ideen, I, 317. 
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aangepaste zin in de tekst werd opgenomen.
197

 Toch is het de vraag of Groen de 

geschiedfilosofische implicatie van het overdrachtelijke taalgebruik heeft doorzien. 

Herder maakte namelijk een fundamenteel onderscheid tussen een transcendente 

God als ‘unendliche Denkkraft’ en een immanente als ‘Wirkungskraft’. De 

verbinding tussen beide krachten kwam volgens hem tot stand doordat de 

transcendente God als hoogste zelfbewustzijn of individualiteit bezig was zichzelf in 

de geschiedenis én in de natuur te verwerkelijken.
198

 Dit verklaart waarom Herder 

niet alleen aan de mens, maar ook aan de plant en het dier een individualiteit 

toekende. Wat de menselijke individualiteit betrof, hing hij de veronderstelling aan 

dat zij zich via ‘genauen Zusammenhange und dichten Uebergange’ tot een 

nationaliteit ontwikkelde.
199

 Een volk beschouwde hij om die reden als een 

essentiële organisatievorm, hoewel hij de menselijke individualiteit in het verlengde 

daarvan tevens als een gemeenschap van volken zag terugkomen.  

    Ook in de Historische Proeve komen we het begrip individualiteit tegen en wel in 

directe relatie tot het begrip nationaliteit. In herderiaans getinte bewoordingen 

merkte Groen op dat van de geschiedenis kon worden geleerd hoe door de mate van 

‘individualiteit de nationaliteit altijd toe- of afgenomen’ was.
200

 Deze uitspraak lijkt 

erop te wijzen dat Herders individualiteitleer hem de argumenten aanreikte om 

zowel de eenheidsconcepten als de nationale schakeringen te kunnen waarderen. 

Hiertegen kunnen echter twee bezwaren worden aangevoerd. Allereerst kan Groens 

appreciatie van de staatkundige eenheidsconcepten niet aan Herders Ideen zijn 

ontleend, omdat hierin het accent lag op Europa als natieverband. Vervolgens is 

gebleken dat Groens beschrijving van het beschavingsproces meer inhield dan een 

pleidooi voor nationale verscheidenheid. Als ‘empiricist in matters of epistemology’ 

wilde Herder vooral duidelijk maken dat de ‘Völkerschaften Europa’s’ zich op 

afzonderlijke wijze tot een ‘bunte Zusammensetzung’ hadden ontwikkeld.
201

 In een 

causale verklaring van de feiten, zoals in de ‘Universalgeschichte’ van de Göttinger 

Schule werd beoefend, was de cultuurfilosoof minder geïnteresseerd.
202

 Deze 

                                                           
197 Groen noteerde alleen: ‘Ein Volk ist eine Pflanze der Natur’. Cf. Bescheiden, I, 121. 
198 Herder noemde dit goddelijke verwerkelijkingproces ‘Gott ist alles in seinen Werken’, 

Ideen, XII. Voor de verklaring van Herders filosofische principes, zie Ernst Bauer, Johann 

Gottfried Herder, 106-113. 
199 In Herders individualiteitleer is invloed van Spinoza en Leibniz verondersteld. Zie 

bijvoorbeeld Isaiah Berlin, Vico and Herder. Two studies in the history of ideas, London, 

1976, 213.  
200 Bescheiden, I, 113 en 134. 
201 Isaiah Berlin, Vico and Herder, 169-177. Voor het Duitse citaat, zie Johann Gottfried 

Herder, Ideen, II, 251. 
202 Gérard Laudin spreekt met betrekking tot de Göttinger Schule en Herder van twee 

‘idealtypische Richtungen’. Gérard Laudin, ‘Geschichte als “Wissenschaft vom Menschen”?’, 

in: Hans Erich Bödeker, Philippe Büttgen, Michel Espagne (Hg.), Die Wissenschaft vom 
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bezwaren verhelderen waarom de eenheidsconcepten in de Historische Proeve in 

veel sterkere mate dan in de Ideen op de Europese geschiedenis werden betrokken.  

    Herders kritiek op de nivellerende kanten van het beschavingsproces moet echter 

niet in mindering worden gebracht op zijn geloof in de vervolmaakbaarheid van de 

mensheid. Op dat punt ging hij Groen te ver. Veelzeggend in dit verband is de 

annotatie in het manuscript: ‘Progrès de la civilisation niet te verwarren met het 

Systema der Perfectibiliteit’. Dat Europa volgens Herder sinds de laatste eeuwen in 

‘Humanität und Vernunft’ een flink eind vooruit was gegaan, moet Groen als te 

optimistisch in de oren hebben geklonken.
203

 Ook kan Herders perspectief in 

vergelijking met Groen meer kosmopolitisch dan Europees worden genoemd. De 

keten van ‘Cultur und Aufklärung’ reikte voor Herder namelijk beduidend verder 

dan de geografische grenzen van zijn eigen werelddeel.
204

 Verschillen tussen 

verlichte en niet-verlichte volken waren in zijn ogen niet essentieel, maar gradueel. 

De graad van beschaving afmeten aan de ‘Herrlichkeit Europas’ beoordeelde hij als 

onterecht en als volstrekt willekeurig.
205 

Voor Herder was Europa uiteindelijk niet 

meer dan een schakel, zij het een fundamentele, in de keten van de mensheid. 
 

 

  

Drie paginaverwijzingen in één van de manuscripten tonen aan dat Groen bij zijn 

voorstudie ook The history of the reign of the emperor Charles V. van de Schotse 

historicus W. Robertson heeft ingezien. De nummers van de pagina’s zijn terug te 

vinden in het voorwoord en in ‘a view of the progress of society in Europe from the 

subversion of the Roman Empire to the beginning of the sixteenth century’, een 

uitvoerige ontstaansgeschiedenis van het Europese statensysteem. Het populaire, 

driedelige werk verscheen voor het eerst in 1769 en werd zowel in het Frans als in 

het Duits vertaald. Opvallend in Robertsons ‘view’ is de aandacht voor de 

complexiteit van dit politieke proces. Zo werd niet alleen verklaard welke instituties 

en gebeurtenissen samenbindend, maar ook welke ontbindend hadden gewerkt. 

Twee belangrijke etappes in de ontstaansgeschiedenis van het zestiende-eeuwse 

                                                                                                                                        
Menschen in Göttingen um 1800. Wissenschaftlichte Praktiken, institutionelle Geographie, 

europäische Netzwerke, Göttingen, 2008, 394-395.  
203 Johann Gottfried Herder, Ideen, II, 427. 
204 Johann Gottfried Herder, Ideen, I, 290. Een ideeënhistorische duiding van Herders 

verbinding tussen ‘Cultur und Aufklärung’ kost overigens hoofdbrekens, gegrepen als hij was 

door zijn leermeester Kant en diens tegenpool J.G. Hamann. De vraag waar het in wezen om 

draait, is hoe Herder zijn cultuurnationalisme aan europeanisme en kosmopolitisme heeft 

kunnen koppelen. Beiser typeert Herder als een ‘deeply self-critical Aufklärer’.  

F.C. Beiser, Enlightenment, Revolution & Romanticism, 192. 
205 Johann Gottfried Herder, Ideen, II, 433-434. 
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statensysteem waren volgens hem ‘the settlement of the barbarous nations’ en de 

Kruistochten.  

    In zijn toelichting op de vestiging van de barbaren benadrukte Robertson dat deze 

stammen achteraf en tegen de verwachting van de historici uit die tijd in, een 

constructieve bijdrage aan de ‘state of Europe’ hadden geleverd.
206

 Tegelijkertijd 

waarschuwde hij voor een historisch misverstaan ervan. Zo was hij van mening dat 

de ‘amazing uniformity’ die zich tijdens de invoering van het feodale stelsel ten toon 

spreidde, door latere geschiedschrijvers ten onrechte aan een gelijke afstamming van 

de barbaren werd toegeschreven. Naar het inzicht van Robertson was deze 

institutionele eenheid enkel het gevolg van de ‘similar state’ van hun door de natuur 

en de ervaring gevormde leefgemeenschap én van de ‘similar situation’ waarin zij 

zich bevonden.
207

  

    Hoewel het feodale stelsel tegen buitenlandse machten een bewonderenswaardige 

bescherming leek te bieden, was het wat de binnenlandse orde en de statelijke 

verhoudingen betrof instabiel. Volgens Robertson waren de gevolgen van de ‘feudal 

anarchy’ dermate ernstig dat Europa van de zevende tot de elfde eeuw in een 

toestand van chaos, oorlog en culturele achteruitgang verkeerde.
208

 Zij het dat hij 

een gunstige uitzondering wenste te maken voor de ‘state of union and vigour’ onder 

Karel de Grote.  

    De Kruistochten leken de eerste gebeurtenis waardoor Europa uit haar ‘lethargy’ 

zou worden wakker geschud.
209

 Toch was een kwalitatieve verbetering van de 

samenleving slechts mogelijk, zo zette Robertson uiteen, na de opkomst van de 

steden en de verlevendiging van de handel. Steden groeiden namelijk uit tot kleine 

republieken en in breder verband droegen zij bij aan de vorming van parlementen als 

intermediair tussen de koning en de adel.
210

 Terwijl de feodale machtsversplintering 

op het terrein van de binnenlandse politiek in Spanje, Frankrijk en Engeland werd 

overwonnen door een machtsconcentratie van de vorsten, bestond op dat van de 

buitenlandse politiek geen enkel confederatief verband of werd daarop gehandeld 

‘with concert’.
211

 Wat Robertson met dit laatste punt wilde duidelijk maken, was dat 

Europa door de politiek-militaire kracht van de ‘new monarchies’ in een situatie was 

terechtgekomen, waarin een geïsoleerd voortbestaan van de staten niet meer 

                                                           
206 William Robertson , The history of the reign of the emperor Charles V. with a view of the 

progress of society in Europe  from the subversion of the Roman Empire to the beginning of 

the sixteenth century, I, London, 1822, 13-15. Groen heeft vermoedelijk de editie van 1822 

geraadpleegd. 
207 William Robertson, The history of the reign, 5-6. 
208 William Robertson, The history of the reign, 16-21.  
209 William Robertson, The history of the reign, 26-30. 
210 William Robertson, The history of the reign, 40-44. 
211 William Robertson, The history of the reign, 104-105.   
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mogelijk was. De enige manier waarop de staten hun vrijheid en onafhankelijkheid 

nog konden handhaven, was samenwerking in de vorm van een ‘balance of power’.  

    De politiek van machtsevenwicht kreeg volgens Robertson pas echt gestalte onder 

de regering van keizer Karel V.
212

 Het was namelijk in deze periode dat de machten 

van Europa deel begonnen uit te maken van ‘one great political system’, waarin elke 

staat zijn eigen vaste positie ontving. De tweeledige omschrijving van het stelsel 

geeft aan dat Robertson zowel oog had voor de eenheid als voor de verscheidenheid 

van de Europese staten. Terwijl hij enerzijds wilde toelichten dat de volken van 

Europa door de instituties en gebeurtenissen op elkaar begonnen te lijken, vroeg hij 

anderzijds aandacht voor het feit dat er ook omstandigheden waren geweest die tot 

verschillen in hun politieke instellingen hadden geleid.
213

 Vanuit deze 

omstandigheden moesten naar zijn inzicht de afzonderlijke bestuursvormen worden 

verklaard die op hun beurt weer de ‘variety in the character and genius of nations’ 

hadden voortgebracht.  

 

Dat Groen Robertsons inleiding op de regeringsperiode van Karel V alleen maar zou 

hebben geraadpleegd, is gezien de samenvatting van de ‘view’ een geheel verkeerde 

inschatting geweest. Wat de paginaverwijzingen deden vermoeden, blijkt te zijn 

gelogenstraft door de vergaande inhoudelijke en methodische overeenstemming van 

de Historische Proeve met dit achttiende-eeuwse werk. Tenminste voor wat de 

periode vanaf de vroege Middeleeuwen tot aan het begin van de zestiende eeuw 

betreft, want veel verder in de tijd reikte Robertsons studie niet. Een aantal frappante 

overeenkomsten vraagt onze aandacht. 

    Ten eerste wezen zowel Robertson als Groen op de belangrijke betekenis van de 

Volksverhuizing en de Kruistochten voor de eenheid van Europa. Ten tweede gaven 

beiden een natuurlijke en klimatologische verklaring voor de gelijkvormigheid van 

de barbaarse stammen. Ten derde spraken zij op soortgelijke wijze over het 

leenstelsel als samenbindende factor in de vroege en als ontbindende factor in de late 

Middeleeuwen. Ten vierde gaven beiden blijk van hun diepe bewondering voor het 

Europese statenstelsel. Een vijfde overeenkomst ligt op methodisch terrein. Zowel 

de ‘view’ als de Historische Proeve wordt gekenmerkt door een integrerende en een 

differentiërende benadering van de Europese geschiedenis. Het verbaast dan ook niet 

dat Robertson en Groen eenheid en verscheidenheid, zoals deze in het bijzonder in 

het statenstelsel tot uiting kwamen, hoog in het vaandel hadden staan.  

    De overeenkomsten lijken echter vooral aan te tonen dat Groen zijn Europese en 

samenhangende perspectief aan Robertson heeft ontleend. Niet voor niets is wel 

gesteld dat de structurele vraagstelling van Robertsons studie over Karel V op de 
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ontstaansgeschiedenis van het Europese statenstelsel was gericht.
214

 Dat dit met 

betrekking tot de ‘view’ zeker het geval was, heeft de bovenstaande samenvatting 

voldoende duidelijk gemaakt. Tijdgenoten beschouwden de inleidende verhandeling 

zelfs als het belangrijkste deel van de driedelige studie. Opvallend is echter dat 

Robertsons eurocentrische geschiedschrijving hoofdzakelijk bijval kreeg in 

Duitsland en dan met name van Göttinger historici als Gatterer, Schlözer en later 

ook van Heeren.
215

 Hoe Robertson zich tot deze Göttingers verhield, is een vraag die 

bij de bespreking van Heerens Handbuch terug zal komen.  

    De fundamentele overeenkomsten mogen ons niet de ogen doen sluiten voor de 

verschillen tussen Groen en Robertson. Die lijken zich voornamelijk voor te doen bij 

Groens kritiekpunten op het beschavingsproces. Allereerst betreft dit het verlies aan 

nationaliteit dat hiervan het gevolg was. Nu sprak Robertson weliswaar over ‘the 

character and genius of nations’, maar hieraan ontbrak de geladenheid die Groen in 

begrippen als ‘nationaal karakter’ en ‘individualiteit’ tot uitdrukking bracht. Anders 

dan Herder heeft Robertson onder invloed van Montesquieu het karakter van een 

natie alleen aan de hand van fysische determinatie bepaald.
216

 Los van het feit dat 

het begrip individualiteit bij Groen niet de metafysische lading van Herder bezat en 

ook hij op de klimatologische en geografische ontstaansfactoren van de natie wees, 

laat het verschilpunt tussen hem en Robertson zien dat de Historische Proeve laat-

achttiende-eeuwse en vroeg-negentiende-eeuwse romantische invloeden heeft 

ondergaan.  

     Een tweede verschilpunt heeft betrekking op het vooruitgangsdenken. Terwijl 

Groen een cultuurcriticus was, die met de gevolgen van een veelbewogen 

revolutionair tijdvak te rekenen had en wist dat zelfs een statenstelsel als dat van 

Europa kon wankelen, moet Robertson op dit punt als een verlicht historicus worden 

gekarakteriseerd. Een typering die overeenkomt met het oordeel van Robertsons 

tijdgenoten die hem als een filosofisch geschiedschrijver van het kaliber van D. 

Hume en E. Gibbon beschouwden. Daar staat tegenover dat de Schotse kerkleider, 

althans volgens een hedendaagse interpretatie, de geest van de tijd met een 

materialistische progressie verbond, omdat hij geloofde in een voortgang van de 

                                                           
214 Manfred Schlenke, ‘Kulturgeschichte oder politische Geschichte in der 
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christelijke Openbaring.
217

 Hoe dit ook zij, op vragen of de mensheid in morele zin 

was vooruitgegaan, heeft Groen zich in zijn jeugdgeschriften in stilzwijgen gehuld.  

  

 

Enkele citaten maken duidelijk dat Groen ook het beroemde en in vele talen 

vertaalde Essai sur l’esprit et l’influence de la Réformation de Luther van de Franse 

filosoof Charles Villers ter hand heeft genomen. In deze studie uit 1804 heeft Villers 

naar aanleiding van een prijsvraag van het Institut nationale de France de invloed 

van Luthers Reformatie op het Europese ‘systême d’équilibre’ en op ‘le progrès des 

lumières’ onderzocht. Eén citaat bij Groen handelt over de ontwikkeling van de 

onsamenhangende politieke lichamen uit de vroege Middeleeuwen naar de 

‘confédération’ van staten uit de eigen tijd. Een ander citaat betreft de Kruistochten. 

Hierdoor werd volgens de aanhaling bij op zichzelf gerichte westerse volken ‘une 

sorte de fraternité européenne’ bevorderd. De citaten en paginanummers zijn 

afkomstig uit Villers’ korte bespreking van de ontstaansgeschiedenis van het 

Europese stelsel van evenwicht vanaf de vroege Middeleeuwen tot het begin van de 

zestiende eeuw.
218

 De overeenkomsten met Robertson, die aldus Villers eveneens op 

de belangrijke betekenis van de Reformatie voor Europa had gewezen, zijn 

evident.
219

  

    Twee gegevens over Villers’ Essai zijn met het oog op Groen interessant. 

Allereerst betreft dit de veronderstelling dat dit werk een belangrijke inspiratiebron 

voor Staëls De l’Allemagne is geweest.
220

 Vervolgens dat Villers bevriend was met 

Heeren en eerst als student en later als hoogleraar filosofie verbonden was aan de 

Georg-August-Universität te Göttingen.
221

 De synthetisch-etnografische methode, 

zoals die met name in het tweede deel werd toegepast, vormt het bewijs dat de 

auteur met het Essai in de Göttinger traditie wilde staan. Of Groen eerst Robertsons 

en daarna Villers’ werk ter hand heeft genomen, kon niet worden achterhaald. 

                                                           
217 Nicholas Phillipson, in: Stewart J. Brown (ed.), William Robertson, 55-57 en 68-71. 
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Belangrijker om vast te stellen is echter dat hij zich met beide auteurs verwant moet 

hebben gevoeld.    

 

Een ander werk dat Groen heeft geraadpleegd, is de in 1824 verschenen tweedelige 

studie Nouveaux essais de politique et de philosophie van de Pruisische staatsman 

J.P.F. Ancillon.
222

 De aanhalingen gaan uitsluitend over het ‘caractère national’ en 

de ‘esprit public’ van een volk. Volgens Ancillon moest een verwording van het 

nationale karakter als een uiterst gevaarlijke toestand worden beschouwd, omdat een 

volk hierdoor werd rijp gemaakt voor het despotisme.
223

 Hoewel de Pruis te boek 

stond als vurig pleitbezorger van het ‘système politique de l’Europe’, heeft hij in 

zijn Nouveaux essais hoofdzakelijk aandacht besteed aan politieke ideeën en aan de 

inrichting van de samenleving. Of Groen Ancillons vierdelige Tableau des 

révolutions du système politique de l’Europe uit 1803 waarin de Europese orde 

centraal stond, ook kende, kon niet worden vastgesteld. De overeenstemming tussen 

de Nouveaux essais en de Historische Proeve blijkt met name uit het pleidooi voor 

het behoud van de nationaliteit.  

  

 

In één van Groens manuscripten staat een korte verwijzing naar het tweedelige 

standaardwerk Droit des Gens moderne de l’Europe uit 1819 van de Duitse 

staatsrechtsgeleerde J.L. Klüber. Deze was niet de eerste de beste. De regering van 

het Groothertogdom Baden had Klüber in 1814-1815 namelijk geautoriseerd om de 

zittingen van het Congres van Wenen bij te wonen. De achtdelige bronnenpublicatie 

die hieruit was voortgevloeid, had hem een internationale reputatie als 

volkenrechtsgeleerde bezorgd.
224

 Uit Klübers Droit des Gens heeft Groen alleen de 

titel ‘Paix éternelle. Tribunal des nations’ van de laatste paragraaf van het tweede 

deel genoteerd. Hierin zette de volkenrechtsgeleerde uiteen dat een eeuwige vrede in 

het ondermaanse, hoezeer ook door de rede en de moraal bevolen, een onmogelijke 

opgave was.
225

 De staten van Europa hadden volgens hem echter veel gewonnen 

                                                           
222 Voor hij politiek actief werd, was Ancillon onder andere predikant van de 

hugenotengemeente te Berlijn, militair historicus en mentor van de latere Pruisische koning 

Friedrich Wilhelm IV.  
223 Fr. Ancillon, Nouveaux essais de politique et de philosophie, II, Paris, Berlin, 1824, 17. 
224 J.L. Klüber, Acten des Wiener Congresses in den Jahren 1814 und 1815, Erlangen, 1815-

1818. 
225 J.L. Klüber, Droit des Gens moderne de l’Europe, Stuttgart, 1819, 506-508. De twee delen 

werden in één band uitgegeven. Klüber gaf in een voetnoot een uitvoerig overzicht van 
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toen zij zich verenigden tot een ‘confédération générale’ en daarbij hun oorlogsrecht 

aan een ‘tribunal des nations’ overdroegen.
 
De eigentijdse vorm van dit tribunaal en 

de sluitsteen van de confederatie was voor Klüber de Heilige Alliantie.  

    Wat verder opvalt in Klübers studie is het nadrukkelijke onderscheid tussen ‘le 

droit public naturel et positif’.
226

 Het positieve volkenrecht, zo verhelderde hij, was 

gebaseerd op ‘des conventions expresses ou tacites’. Een wetenschappelijke 

distinctie die overeenkomt met wat Groen zowel in de Bedenkingen als in de 

Historische Proeve weergaf als een natuurlijk en een positief of Europees 

volkenrecht. Met als toevoeging dat de tweede kwalificatie in een ‘stilzwijgende of 

uitdrukkelijke overeenstemming’ tot uiting kwam. Of Groen deze terminologie 

rechtstreeks aan Klüber heeft ontleend, valt niet met zekerheid vast te stellen. 

Temeer omdat hij een aantal jaren later bekende ‘niets of weinig van Klüber gelezen 

te hebben’.
227

 Het betekent in elk geval wel dat Groen zich het conservatief-

volkenrechtelijke jargon van zijn dagen had eigengemaakt.  

  

 

Uit een aantal verwijzingen blijkt dat Groen bij zijn voorstudie ook het beroemde 

werk Restauration der Staats-Wissenschaft van de Zwitserse staatsrechtsgeleerde 

C.L. von Haller heeft opengeslagen.
228

 De citaten, die afkomstig zijn uit de Franse 

editie van 1824-1825, leggen vooral het accent op het Europese karakter van het 

revolutietijdperk. Eén citaat geeft bijvoorbeeld Hallers opvatting weer dat, waar in 

Europa in de paleizen en hutten eeuwenlang dezelfde principes hadden geheerst, al 

vóór 1789 een geest der verdwazing was doorgedrongen. Om de kracht van deze 

doordringing te onderstrepen gebruikte de Zwitser de metafoor van een 

overspringende elektrische vonk.
229

  

    Een andere aanhaling verheldert hoe Groen Hallers oproep tot restauratie heeft 

verstaan. In de aanhaling bepleitte de staatsrechtsgeleerde namelijk het herstel van 

de ‘état social naturel et légitime’ door een andere geest dan die van het moderne 

                                                                                                                                        
werken waarin deze kwestie van de eeuwige vrede al eerder aan de orde was gesteld. Hierin 

stonden onder meer bekende geschriften als Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe 

(1713) van Abbé de Saint-Pierre en Zum ewigen Frieden (1795) van Immanuel Kant.  
226 J.L. Klüber, Droit des Gens moderne, 11-24.  
227 Groen aan C.J. van Assen, 12 januari 1830, Briefwisseling, I, 247. 
228 Carl Ludwig von Haller, Restauration der Staats-Wissenschaft oder Theorie des natürlich-

geselligen Zustands der Chimäre des künstlich-bürgerlichen entgegengesetzt, 6 Bände, 

Winterthur, 1816-1820. Het tijdperk van de legitimiteit werd vanwege Hallers studie al 

spoedig met de titel Restauratie getooid.  
229 Charles-Louis de Haller, Restauration de la science politique, ou théorie de l’état social 

naturel opposée a la fiction d’un état civil factice, tome premier, Lyon, Paris, 1824, 267.  
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egoïsme.
230

 Naar Hallers inzicht had Europa haar grootheid en welvaart dan ook aan 

een geest van associatie te danken en was de herleving hiervan een eerste vereiste. 

Met dien verstande dat de associaties of allianties die hem voor ogen stonden 

privaatrechtelijk van karakter waren, omdat zij volgens hem ooit werden gekenmerkt 

door een erkenning en eerbiediging van het natuurlijke recht van de heersers door de 

overheersten.  

    Dat Groen de rationalistische denktrant in Hallers privaatrecht niet zou hebben 

doorzien, is onwaarschijnlijk.
231

 Het kan hem moeilijk zijn ontgaan dat Ancillon 

zich enkele bladzijden lang kritisch uitliet over Hallers ‘déduction historique’ van de 

oorsprong van het staatsgezag. Een typering waarmee de Pruisische staatsman wilde 

aantonen dat Hallers historische onderbouwing van een privaatrechtelijk Europa niet 

correspondeerde met de feiten.
232

 Hoe deze kwestie ook moet worden opgevat, wat 

Groen in Hallers werk zal hebben getroffen was de wijze waarop hij de doorwerking 

van de Franse Revolutie in Europa beschreef. Dat Hallers metafoor van de 

overspringende vonk is blijven haken, kan worden afgeleid uit het pamflet over 

Portugal. De verspreiding van de revolutie in Europa werd hierin immers vergeleken 

met een ‘electrieke stof’ die zich over het ‘gansche zwerk’ had verspreid.   

  

 

Als we letten op de verwachtingen die zijn gewekt ten aanzien van Heerens 

Handbuch als inspiratiebron, dan stellen de citaten hieruit qua aantal en qua inhoud 

teleur. Tenminste wat de Historische Proeve betreft. Met betrekking tot de 

Bedenkingen wordt het een ander verhaal. Uit de literatuuraantekeningen van dit 

manuscript kan namelijk worden afgeleid dat Groen van dit standaardwerk over het 

Europese statenstelsel een grondige studie moet hebben gemaakt. Zo zijn er 

tientallen paginaverwijzingen en worden er twee fundamentele aanhalingen vermeld 

of beter gezegd: twee Europese aanhalingen met elkaar verbonden. Als een soort 

uitgangspunt voor zijn kritiek op de filhelleense Oproeping merkte Groen vrijwel 

aan het begin van zijn annotaties op: ‘Gliede des Europäischen Staatensystems – 

N.B. Ohne die Heiligkeit des anerkannt rechtmäszigen Besitzstandes kann überhaupt 

kein solches System bestehen’.  

                                                           
230 Charles-Louis de Haller, Restauration, tome second, Lyon, Paris, 1825, 137-140. 
231 Brants oordeelt dat Groen in zijn Autobiographie de rationalistische Haller ten onrechte als 

vertegenwoordiger van de empiristische Historische Rechtsschool heeft beschouwd. J.L.P. 

Brants, Groen’s geestelijke groei, 41-46. Overigens is Hallers staatsrechtsfilosofie ook wel 

een synthese van rationalisme en empirisme genoemd. Zie Heinz Weilenmann, 

Untersuchungen zur Staatstheorie Carl Ludwig von Hallers. Versuch einer 

geistesgeschichtlichen Eindordnung, Bern, 1955, 49-50.  
232 Fr. Ancillon, Nouveaux essais, II, 139-145. Uit de Nederlandsche Gedachten (1829-1832, 

III, 153) blijkt dat Groen met het oordeel van Ancillon over Haller reeds bekend was. 
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    Uit het tekstverband van het eerste citaat wordt duidelijk dat Heeren Turkije 

weliswaar als een vreemdsoortig, maar desondanks legitiem lid van het Europese 

statenstelsel beschouwde. Het tekstverband van het tweede toont aan dat volgens 

Heeren de heiligheid van het erkende bezit tot de ‘Hauptstütze’ van dit stelsel moest 

worden gerekend.
233

 Groens uitspraak dat Turkije zich tot ‘een nuttig, een 

noodzakelijk lid in de Européische volkerenmaatschappij’ ontwikkeld had, lijkt dan 

ook rechtstreeks aan het Handbuch te zijn ontleend.
234

 Ook een uitdrukking als de 

‘heiligschennis van het eenmaal erkend bezit’ correspondeert haast letterlijk met 

Heerens hoofdpijler van het statenstelsel. Dit zijn echter wel uitspraken, zo moet 

worden bedacht, die de rode draad van Groens Bedenkingen hebben gevormd.  

    Enkele citaten die in een manuscript van de Historische Proeve zijn terug te 

vinden, duiden erop dat Groen het werk van Heeren opnieuw ter hand heeft 

genomen. Eén aanhaling annoteerde hij als ‘Blik in de toekomst’. Een verklarende 

verwijzing die vermoedelijk sloeg op de ‘Wiederherstellung’ van het Europese 

statenstelsel in 1815 en de koers van de staatkunde in de jaren daarna. Interessanter 

nog is het gegeven dat Groen deze toekomstblik op de aard van de toenadering der 

volken betrok. Een verbinding waarop hij de uitspraak liet volgen dat de ‘eenheid 

van afkomst, Godsdienst en Wetten, de groote gebeurtenissen, die in Europa zijn 

voorgevallen hebben gestrekt tot vereeniging van Gouvernementen en Natiën’. 

Inhoudelijk en woordelijk gezien accordeert deze uitspraak volledig met de 

kerngedachte van de Historische Proeve. Als vanzelf komt nu de vraag op wat het 

verband is geweest tussen Groens visie op de Europese associatievorming en 

Heerens Handbuch. Een tweede reden om deze vraag te stellen hangt samen met het 

feit dat dit werk als het hoogtepunt in de Göttinger traditie van de statengeschiedenis 

werd beschouwd.
235

  

 

Wat de eerste vraag betreft, doet zich tussen Heeren en Groen een frappante 

overeenkomst voor in hun beschrijving van de Europese geschiedenis vanaf het 

einde van de vijftiende tot het begin van de negentiende eeuw. In Heerens 

periodisering van de opkomst en ontwikkeling van het statenstelsel is namelijk 

sprake van drie tijdvakken die qua afbakening en karakterisering bijna identiek zijn 

aan die van de Historische Proeve. Volgens Heeren vertoonde elk tijdvak zijn 

                                                           
233 A.H.L. Heeren, Handbuch der Geschichte des Europäischen Staatensystems und seiner 

Colonien, von seiner Bildung seit der Entdeckung beider Indien bis zu seiner 

Wiederherstellung nach dem Fall des Französischen Kaiserthrons, und der Freiwerdung von 

Amerika, Erster Theil, Göttingen, 1822, 12 en 22. Gezien de paginaverwijzing heeft Groen 

vermoedelijk van deze uitgave gebruik gemaakt. 
234 Bescheiden, I, 59. Zie ook Groens ‘Kort Ontwerp’, J. Zwaan, in: Documentatieblad voor 

de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, 3 en 27.  
235 Michael Behnen, ‘Statistik, Politik und Staatengeschichte von Spittler bis Heeren’, in: 

Hartmut Boockmann en Hermann Wellenreuther, Geschichtswissenschaft in Göttingen, 96. 
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‘eigenthümlichen Charakter’ of ‘Geist des Zeitalters’.
236

 Dit gaf hij als volgt weer: in 

de periode 1492-1661 droeg Europa een ‘politisch-religiös’, in de periode 1661-

1786 een ‘merkantilisch-militärisch’ en vanaf 1786 tot aan de ‘Wiederherstellung’ in 

1815 een ‘politisch-revolutionär’ karakter. Groen sprak met betrekking tot de laatste 

drie eeuwen in soortgelijke bewoordingen van een ‘godsdienstig’, een ‘winzuchtig’ 

en een ‘staatkundig karakter’. Deze chronologisch-inhoudelijke parallellie voedt 

zelfs de gedachte van een methodische aansluiting bij Heeren. Althans wat de 

periode na 1500 betreft. Gezien het feit dat Groen zijn academische vorming in een 

Göttinger leeromgeving heeft genoten, is dit geen vreemde gedachte.  

    Ook Heeren zelf stond met zijn handboek over het statenstelsel in een Göttinger 

traditie. Zo was de statengeschiedenis reeds in de eerste helft van de achttiende eeuw 

één van de hoofddomeinen van de Georg-August-Universität geworden.
237

 Juristen 

als G.C. Gebauer en J.J. Schmaus hadden hier een tak van geschiedwetenschap 

ontwikkeld waarin het accent werd gelegd op de statelijke betrekkingen. Hoewel er 

veel aandacht werd besteed aan traktaten en rechtsontwikkelingen, ontbrak hieraan 

de samenhang. Zelfs in een laat achttiende-eeuws werk als Entwurf der Geschichte 

der Europäischen Staaten van de historicus L.T. Spittler werd de geschiedenis van 

staten nog steeds vanuit geïsoleerde en vrijwel gesloten eenheden belicht. De 

methodische problematiek van het chronologiseren en synchroniseren werd door 

Spittler bewust omzeild en het aaneenschakelende verband voornamelijk in de 

geschiedenis van de vorstenhuizen gezocht. 

    Een geheel nieuwe koers in de statengeschiedenis werd ingeslagen door Heeren. 

In zijn Handbuch bood de hoogleraar nieuwe geschiedenis en statistiek een voor die 

tijd indrukwekkend historisch panorama van het Europese statenstelsel en zijn 

koloniën. Vernieuwend was vooral de empirische beschrijving van de binnenlandse 

ontwikkelingen en hun invloed op de statelijke verhoudingen. Met behulp van 

aanvullende, statistische gegevens op het gebied van wetgeving, recht, economie en 

cultuur beoogde Heeren een ‘Totalgeschichte’ te ontwerpen. Deze brede aanpak 

blijkt heel duidelijk uit zijn definitie van het Europese statenstelsel als ‘einen Verein 

sich begrenzender, durch Sitten, Religion und Cultur sich ähnlicher, und unter 

einander durch wechselseitiges Interesses verflochtener, Staaten’. Heeren gaf, zo 

blijkt uit de omschrijving, de synchronistisch-etnografische methode niet alleen 

meer samenhang, maar ook meer inhoud.
238

 In tegenstelling tot bijvoorbeeld 

Schlözer legde hij bijzondere interesse aan de dag voor de ‘Geist der Verfassung’ 

                                                           
236 A.H.L. Heeren, Handbuch, I, 17. 
237 Michael Behnen, in: Hartmut Boockmann en Hermann Wellenreuther, 

Geschichtswissenschaft in Göttingen, 92-99. 
238 Christoph Becker-Schaum, Arnold Herrmann Ludwig Heeren. Ein Beitrag zur Geschichte 

der Geschichtswissenschaft zwischen Aufklärung und Historismus, Frankfurt am Main, 1993, 

219-220 en 233-234. 
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oftewel de mentaliteit van de natie. Dit wordt met name duidelijk uit zijn 

herderiaans aandoende typering van het statenstelsel als een ‘Gesellschaft 

moralischer Personen’. Hieraan kan worden toegevoegd dat Heeren zelfs aandacht 

besteedde aan de klimatologische en geografische voorwaarden waarin een natie 

zich tot staat ontwikkelde.
239

  

    Wanneer we Groens inleidende opmerkingen in de Historische Proeve met 

Heerens definitie van het statenstelsel vergelijken, springen de overeenkomsten in 

het oog. Zo stelde Groen: ‘De naauwere omgang van de volken moet invloed hebben 

niet slechts op hunne betrekkingen tot elkander, maar ook op der natiën inwendigen 

toestand, op de zeden, de gewoonten, de wetenschappen, de kunsten’. De analogie in 

methodiek en wijze van periodiseren maakt een dieper doorvragen en een meer 

inhoudelijke vergelijking van de Historische Proeve met het Handbuch gewenst. De 

gedachte dringt zich zelfs op dat Groen Heerens studie als model heeft gebruikt. Als 

we de proef op de som nemen, kan in eerste instantie worden aangehaakt bij 

Heerens volkenrechtelijke hoofdpijler van het staatseigendom. De in de Historische 

Proeve gebezigde uitdrukking ‘de heiligheid van het wettig verkregen bezit’ komt in 

vergelijking met de Bedenkingen wel erg dicht in de buurt van Heerens woordelijke 

weergave ‘die Heiligkeit des anerkannt rechtmäßigen Besitzstandes’.
240

 Dit betreft 

niet minder Heerens verklaring dat het historisch gegroeide statenstelsel zijn 

volkenrechtelijke ‘Maximen’ niet alleen op uitdrukkelijke verdragen, maar ook op 

stilzwijgende conventies baseerde.  

    Deze volkenrechtelijke grondstellingen vormden volgens Heeren de ‘Stütze’ van 

het hele statenstelsel.
241

 De hoofdpijler van het systeem was voor hem, zoals we 

zagen, de heiligheid van het bezit. Mede veroorzaakt door het feit dat vele Europese 

staten monarchale ‘Erbstaaten’ waren. De tweede pijler omschreef hij als de 

‘Erhaltung des sogenannten politischen Gleichgewichts’ die de vrijheid en 

onafhankelijkheid van de afzonderlijke staten tot oogmerk had. Door dit stelsel van 

evenwicht waren in de loop van de Europese geschiedenis dichtbij en veraf gelegen 

staten door ‘Bündnisse und Gegenbündnisse’ onderling op elkaar betrokken geraakt. 

Met als gevolg dat zelfs staten ‘vom zweiten und dritten Range’ politiek gewicht in 

de schaal gingen leggen. Vooral dankzij deze ontwikkelingen werd het systeem, 

aldus Heeren, ‘über den platten Egoismus’ uitgetild. De derde pijler werd gevormd 

door de zeemachten Engeland en Holland. Door dit gewicht in de ‘politische 

Wagschaale’ werd verhinderd dat ‘die bloße Landmacht’ niet alles in Europa voor 

het zeggen kreeg. Wat de politiek-religieuze, de mercantilistisch-militaire en 

                                                           
239 Christoph Becker-Schaum, Arnold Herrmann Ludwig Heeren, 109. Zie ook J.H. Drentje, 

‘Thorbecke en het Europese statensysteem van Alexander Heeren’, in: Tijdschrift voor 

Geschiedenis, III, Groningen, 1998, 382. 
240 Bescheiden, I, 93 en 98. 
241 A.H.L. Heeren, Handbuch, I, 12-18. 
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politiek-revolutionaire periodisering van driehonderd jaar Europese geschiedenis 

betrof, stelde Heeren dat deze parallel liep met de ‘Entstehung’, de ‘Befestigung’ en 

de ‘Auflösung und Wiederherstellung’ van het statensysteem.  

    Vergeleken met Groens beschrijving van het statensysteem zijn de 

overeenkomsten opnieuw frappant. De alinea waarin hij het ontstaan van het 

‘Europésche stelsel’ aan het einde van de Middeleeuwen beschreef, correspondeert 

bijna volledig met Heerens inleiding in het Handbuch.
242

 Evenals Heeren sprak 

Groen over ‘verbonden’ gesloten ‘ook met de verst afgelegene staten’ en over ‘het 

gewigt’ dat ‘staten van den tweeden en derden rang in de schaal konden leggen’. Dit 

geldt niet minder voor een andere uitspraak in het opstel. Groens conclusie ‘Zoo zijn 

Europa’s volken als ’t ware personen geworden, in duizenderlei betrekkingen 

gewikkeld, uitmakende eene afgezonderde maatschappij’, komt wel heel sterk 

overeen met Heerens metafoor ‘eine Gesellschaft unabhängiger Personen’.
243

  

    De methodisch-inhoudelijke parallellie is zo klaarblijkelijk dat Heerens Handbuch 

met recht een model van Groens Historische Proeve kan worden genoemd. Met dien 

verstande dat dit in het bijzonder geldt voor de Europese geschiedenis vanaf het 

einde van de vijftiende eeuw. In zijn uiteenzetting van de middeleeuwse 

geschiedenis lijkt Groen meer te hebben teruggegrepen op Robertsons ‘view’. 

Hierbij moet echter wel worden aangetekend dat de methodische en inhoudelijke 

overeenkomsten tussen Robertson en Heeren aanzienlijk zijn. Inhoudelijke 

verschillen doen zich eigenlijk alleen voor bij Heerens karakterisering van de 

geschiedenis en typering van de nationaliteit. Robertson sprak namelijk niet over het 

statenstelsel als een ‘Gesellschaft moralischer Personen’ waarin ideeën de politieke 

praktijk bepaalden. Ook schreef hij niet over de natie als een orgaan met een eigen 

individualiteit.
244

  

 

Hoewel een uitvoerige vergelijking tussen de Historische Proeve en het Handbuch 

de grenzen van dit onderzoek overschrijdt, is er echter nog één belangrijke kwestie 

die onze aandacht verdient. Dit hangt samen met de breed gedragen opvatting dat 

Groen pas in 1829 of later antirevolutionair is geworden. Zo is wel beweerd dat hij 

in 1826 weliswaar van antithetische principes tegenover het revolutieproces uitging, 

maar dat dit nog geen blijk gaf van een antithetische opstelling tegenover de 

                                                           
242 Bescheiden, I, 93. 
243 Bescheiden, I, 96 en A.H.L. Heeren, Handbuch, VI-VII. 
244 Voor een vergelijking tussen Robertson en Heeren, zie Manfred Schlenke, in: Archiv für 

Kulturgeschichte, 37.  

Band, 92-95. 
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revolutiegeest. Burkes antirevolutionaire invloed op Groen zou ‘pas later’ vallen.
245

 

Niet eerder is in het algemene Groenonderzoek evenwel een verband gelegd tussen 

zijn jeugdgeschriften en het ‘Epochenspezifische’ Handbuch van Heeren. Nu een 

overduidelijke aansluiting van Groen bij Heeren is aangetoond, kan de vraag worden 

gesteld of in dit standaardwerk een mogelijke verklaring ligt voor Groens afkeer van 

de revolutie. Voor het antwoord op deze vraag wordt een aanknopingspunt gezocht 

in Heerens uitleg van de ondergang van het Europese statensysteem in het 

revolutietijdperk.  

 

Een belangrijke verklaring voor de ‘Einwirkung’ van de Franse Revolutie op het 

Europese statensysteem zag Heeren in het innerlijke karakter van het 

revolutietijdperk.
246

 De wijze waarop deze ‘herrschend gewordene Geist des 

Zeitalters’ in Frankrijk aan het licht kwam, zo benadrukte hij, werd reeds duidelijk 

tijdens de bijeenroeping van de Staten-Generaal op 5 mei 1789. Drie hoofdpunten 

toonden volgens hem aan dat het vooruitzicht op een goede politieke afloop al bij 

voorbaat tot mislukken was gedoemd. Allereerst openbaarde zich in de Staten-

Generaal een verkeerde vernieuwingsdrift. Men wilde iets ‘ganz Neues’ in plaats 

van ‘Reformen oder Wiederherstellung des Alten’. Vervolgens liet men zich door 

losbandig gepeupel omringen in plaats van met de regering samenwerking te 

zoeken. Voor zover nog hoop op succes overbleef, werd deze tenslotte door de ‘aus 

den Theorieen der Philosophen aufgegriffene Wahn’ van een volledige scheiding 

tussen de uitvoerende en wetgevende macht, geheel verijdeld.  

    Wat Heeren vervolgens probeerde duidelijk te maken was dat de Europese 

terugslag van deze Franse ‘Catastrophe’ tot de ondergang van het beproefde 

statenstelsel zou leiden. Het zogenaamde ‘Foederativsystem’ dat Napoleon hiervoor 

in de plaats stelde, droeg naar het oordeel van tijdgenoten echter al snel het karakter 

van een Frans ‘Gravitationssystem’.
247

 Door Heeren geduid als 

‘Universalherrschaft’. Met grote waardering sprak hij over de ‘Wiederherstellung 

des Europäischen Staatensystems’ door het Congres van Wenen, dat hij typeerde als 

‘ein freies Staatensystem’. Wel benadrukte Heeren dat in vergelijking met de 

achttiende eeuw de eerste viool nu door een ‘Aristokratie der Hauptmächte’ werd 

bespeeld.
248

 Of deze praktische en nieuwe diplomatie ook de belangen van de 

zwakke staten zou blijven behartigen, was een vraag die de tijd zou moeten leren. 

De beste garantie voor vrede en gerechtigheid lag volgens hem in een afstemming 

van de ‘Europäische Senat’ op de christelijke idealen van de ‘heilige Bund’. 

                                                           
245 J.L.P. Brants, Groen’s geestelijke groei, 29 en 58-68. 
246 A.H.L. Heeren, Handbuch, II, 178-182. 
247 A.H.L. Heeren, Handbuch, II, 285. 
248 A.H.L. Heeren, Handbuch, II, 443-452. 
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    Wat Heeren niet minder tot vreugde stemde, was het feit dat het herstel van het 

evenwichtsstelsel plaatsvond op basis van het legitimiteitbeginsel.
249

 Hierdoor 

kregen verdreven dynastieën hun rechtmatige bezit terug en ontving Europa weer 

haar ‘monarchischen Charakter’. Vanwege het werkzame aandeel van de natie gaf 

hij de voorkeur aan een constitutionele monarchie boven een absolutistische. Hierbij 

sprak hij zelfs de hoop uit dat de grondwettelijke staatsvormen een weldadige 

uitwerking op Europa zouden hebben. Zij het onder de kanttekening dat er ten 

opzichte van ‘das Wesen der Monarchie’ beheersing aan de dag moest worden 

gelegd. Een speciale waarschuwing gaf hij af aan het adres van de Duitse 

nationalisten. Met hun roep om nationale eenheid ten koste van de bestaande Duitse 

staten groeven zij ‘das Grab Deutscher Cultur und Europäischer Freiheit’.
250

  

    Nu zag Heeren zichzelf niet als kritiekloos aanhanger van het Ancien Régime.
251

 

Het herstel van Oostenrijk onder een gemeenschappelijke heerser, maar zonder een 

gemeenschappelijke grondwet, was alleen acceptabel als ‘Regentenweisheit’. In de 

terugkeer van de absolute monarchie in Spanje bleef haar intolerante karakter hem 

een doorn in het oog.
 
Ook kon hij begrip opbrengen voor territoriale veranderingen, 

waarbij aritmetische criteria als inwonertal, oppervlakte en totale inkomsten een rol 

hadden gespeeld. Uit de opgesomde voorbeelden blijkt dat een pragmatische kijk op 

de Europese werkelijkheid Heeren niet vreemd was. Desondanks heeft hij zich in 

zijn Handbuch willen profileren als een antirevolutionaire Europeaan. Op grond van 

alle tot nu toe vastgestelde verwantschap en overeenkomst kan de vraag worden 

gesteld of Groen ook invloeden van Heerens antirevolutionaire Europabeeld heeft 

ondergaan. 

 

Reeds in de Bedenkingen heeft Groen zich in scherpe bewoordingen over de Franse 

Revolutie uitgelaten.
252

 Zo schilderde hij de Franse revolutionairen van het eerste 

uur als ‘heethoofden’ af, omdat zij de koning de macht ontnamen en die vervolgens 

toevertrouwden aan een ‘Nationale Vergadering’ en aan de ‘dwaasheid van het 

verachtelijkst gepeupel’. Afzonderlijk en in combinatie met elkaar vertonen deze 

uitdrukkingen veel gelijkenis met Heerens kijk op de houding van de Staten-

Generaal in mei-juni 1789. Ook het geschetste verband tussen de staatkundige 

‘bedriegelijke stellingen’ en hun algemene, onberekenbare en gelijktijdige invloed in 

het revolutionaire tijdvak doet heereniaans aan. Hoewel we er niet minder een 

verwijzing naar Hallers elektrische vonk in kunnen lezen.  

                                                           
249 A.H.L. Heeren, Handbuch, II, 409-412. 
250 A.H.L. Heeren, Handbuch, II, 413-415. 
251 A.H.L. Heeren, Handbuch, II, 420-442. 
252 Voor Groens verwijzingen naar de Franse Revolutie in de Bedenkingen en de Historische 

Proeve, zie Bescheiden, I, 42, 69, 71, 96, 101,103. 
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    Vergaande overeenkomsten doen zich tevens voor in Groens oordeel over het 

tijdperk van de Restauratie. Een uitdrukking als de ‘herstelling van het zoo 

geteisterde Europésche stelsel’ lijkt letterlijk uit het Handbuch te zijn overgenomen. 

Dit geldt eveneens voor de wijze van verwoorden in zijn beschouwingen over het 

Congres van Wenen en het Heilig Verbond.
253

 Deze ‘herstelling’ zou volgens Groen 

zonder de ‘persoonlijke tegenwoordigheid’ van de hoge machten niet zo spoedig en 

niet op zo vredelievende wijze tot stand zijn gekomen. Over het Heilig Verbond 

merkte hij op dat dit in zijn poging nieuwe constitutionele vormen in Napels, Spanje 

en Piëmont tegen te gaan, handelde in overeenstemming met de ‘hoofdregels’ van 

‘het staatkundig stelsel van Europa’. Of deze vormen werkelijk met de hoofdregels 

‘onvereenigbaar’ waren, was in zijn ogen minder belangrijk dan de vraag hoe de 

waarheid van de beginsels kon worden gehandhaafd. Temeer omdat op deze 

beginsels ‘de orde van den staat en de rust van Europa’ waren gevestigd.  

    Bovenstaande overeenkomsten tonen aan dat Groen evenals Heeren een verband 

heeft gelegd tussen het Europese statenstelsel en het revolutie- en Restauratietijdvak. 

Heel kernachtig komt dit tot uitdrukking in zijn Redevoering over de nationale 

geschiedschrijving. Hierin sprak hij in geladen bewoordingen over de ‘valsche 

beginsels’ van de Franse ‘of liever van de Europesche omwenteling’ die de 

‘heiligheid der oude herinneringen’ miskenden.
254

 Groens antirevolutionaire duiding 

van deze tijdvakken is vrijwel nergens zo systematisch verwoord als in het 

Handbuch van Heeren. Op grond van deze analogie en congenialiteit kunnen dan 

ook vraagtekens worden geplaatst bij Groens autobiografische opmerking dat de 

‘aard der revolutie’ hem pas in de jaren 1827-1829 was duidelijk geworden.  

    De stelling dat Groen reeds in 1825-1826 een antithetische positie tegenover de 

revolutiegeest innam, lijkt te kunnen worden onderbouwd door de burkeaanse 

signatuur van Heerens Europabeeld. In zijn bespreking van de Franse Revolutie had 

Heeren Burke namelijk geprezen als de Britse ‘Demosthenes’ die als één van de 

weinigen in zijn tijd het enthousiasme over de Franse Revolutie publiekelijk hadden 

weersproken.
255

 In Heerens lijst van antirevolutionaire tegenstemmen prijkten 

Burkes Reflections on the revolution in France uit 1790 bovenaan. Als de Göttinger 

historicus burkeaans gedachtegoed aanhing dan stond Groen al vóór zijn 

kennismaking met Burke in 1829 op een antirevolutionair spoor. Dat Heeren zelf 

Burke waardeerde, had alles te maken met de invloed van de conservatieve denker 

op de universiteit van Göttingen.  

 

 

                                                           
253 Bescheiden, I, 104, 106, 108 en 110.  
254 Redevoering over de redenen, 28-29. 
255 A.H.L. Heeren, Handbuch, II, 181. 
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Ook voor Burke en Heeren geldt dat een uitvoerige vergelijking buiten het kader van 

dit onderzoek valt. Uitgangspunt hiervoor is het Handbuch, omdat dit als de 

verbindende schakel met Groen moet worden beschouwd. Om te beginnen kan 

worden aangeknoopt bij de passage waarin Heeren de loftrompet stak op Burke als 

de Britse Demosthenes. Kort daarvoor had Heeren aandacht gevraagd voor de 

terugslag van de staatkundige vernieuwingen in Frankrijk op de rest van Europa. Dit 

verband tussen de ‘innere Geschichte’ van de Franse Revolutie en haar latere 

inwerking op het Europese statensysteem vertoont sterke overeenkomst met de wijze 

waarop Burke de terugslag van de Franse Revolutie op Europa beschreef. In de 

Reflections sprak Burke namelijk over een grote crisis ‘not of the affairs of France 

alone, but of all Europe, perhaps of more than Europe’.
256

 Ook stelde hij dat het in 

stand houden en hervormen van een staatsbestel iets heel anders was dan het 

afschaffen ervan. Zeker wanneer deze vernieuwing werd uitgevoerd op basis van 

theorieën ‘morally and politically false’ en met de steun van een ‘mixed mob’ van 

woeste mannen en vrouwen.
257

 Niet minder herkenbaar bij Heeren zijn de 

gepassioneerde begrippen waarmee Burke de revolutie van 1789 afschilderde als 

‘the most astonishing’ gebeurtenis in de geschiedenis. Ook uitdrukkingen en 

begrippen als ‘Ausbrüche des verheerenden Vulkans’, ‘Idol’, ‘Wahn’ en 

‘unbändigen Pöbel’ verraden een burkeaanse klank.  

    Een historische verklaring voor de invloed van Burke op Heeren kan worden 

gezocht in de receptie van de Reflections in Duitsland en in het bijzonder aan de 

universiteit van Göttingen. Doorgeefluik voor Burkes gedachtegoed in Duitsland 

waren E. Brandes en A.W. Rehberg.
258

 Beide vrienden hadden in Göttingen 

gestudeerd en waren namens de Hannoverse regering referent geworden aan de 

Georg-August-Universität. Als gevolg van de personele unie tussen het 

keurvorstendom Hannover en Engeland stond de anglofilie aan de Göttinger 

                                                           
256 Edmund Burke, Reflections on the revolution in France, and on the proceedings in certain 

societies in London relative to that event, the second edition, London, 1790, 11. 
257 Edmund Burke, Reflections, 91, 102 en 247. 
258 Frieda Braune, Edmund Burke in Deutschland. Ein Beitrag zur Geschichte des historisch-

politischen Denkens, Heidelberg, 1917, 74-138. Zie ook Holger Krahnke, Reformtheorien, 

109-115. In de Heerenliteratuur vallen over het algemeen maar weinig verwijzingen naar 

Burke te ontdekken. Zelfs in de dissertatie van Becker-Schaum komt de naam Burke maar één 

keer voor en dan nog in een verwijzing naar het opstel van H. Seier (Arnold Herrmann 

Ludwig Heeren, 296). Ook Seier komt helaas niet veel verder dan een toelichting op Heerens 

waardering voor Burke als de Engelse Demosthenes. H. Seier, ‘Heeren und England’, in: 

Lothar Kettenacker, Manfred Schlenke, Hellmut Seier (hrsg.), Studien zur Geschichte 

Englands und der deutsch-britischen Beziehungen. Festschrift für Paul Kluke, München, 

1981, 48-78.   
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universiteit hoog in het vaandel. Door het politieke verkeer tussen de gelieerde 

staten had Brandes Burke ontmoet en was zelfs met hem bevriend geraakt. Toen 

Burke in 1790 zijn Reflections de wereld in zond, maakte dit antirevolutionaire 

commentaar zowel op Brandes als op Rehberg diepe indruk. Om dit alarmsignaal in 

Midden-Europa kracht bij te zetten, schreven beide referenten een Duitse variant.
259

 

    Ook de varianten van Brandes en Rehberg heeft Heeren als tegenstemmen van de 

Franse Revolutie gecategoriseerd. Aan Brandes’ geschrift voegde hij echter het 

oordeel ‘kalte Vernunft’ toe. Brandes stemde weliswaar in met de hoofdlijnen van 

de Reflections, maar was desondanks van mening dat Burke de Engelse constitutie 

ten onrechte als model had opgevoerd. Nu zag ook Heeren het Engelse staatsbestel 

meer als richtinggevend dan als voorschrijvend, maar Brandes’ optie van een 

representatieve volksvertegenwoordiging ging hem te ver. Als aanhanger van ‘das 

monarchische Prinzip’, waarbij de macht van de vorst onafhankelijk was van het 

volk, stond Heeren veel dichter bij Burke dan bij Brandes.
260

 Meer affiniteit had 

Heeren met het geschrift van de filosofisch ingestelde Rehberg.
261

 Tijdens zijn 

jarenlange secretariaat bij de hertog van York, de tweede zoon van de Engelse 

koning George III, had Rehberg een uitgesproken afkeer ontwikkeld van abstracte 

staatstheorieën. In zijn optiek diende elke wetgeving zoveel mogelijk te worden 

afgestemd op het nationale karakter. Rehbergs Duitse variant van de Reflections kan 

daarom als een bevlogen aanval op de revolutiegeest van 1789 worden getypeerd. 

Heerens geladen begrippen als ‘Catastrophe’ en ‘Vulcan’ passen dan ook beter bij 

de temperamentvolle Rehberg dan bij de ‘kalte’ Brandes.  

    De bekendheid met Burkes Reflections in Noord- en Midden-Duitsland was mede 

het gevolg van de invloedrijke vertaling van Fr. von Gentz, toen nog lid van de 

Pruisische oorlogsraad.
262

 Daarnaast kregen de Reflections regelmatig bijval in de 

veel gelezen recensies van Brandes en Rehberg in de Göttingische gelehrte 

Anzeigen. Door deze referenten in het bijzonder werd aan de Georg-August-

Universität een antirevolutionair klimaat geschapen, waarin ook Heeren ademde. 

Met als niet onbelangrijk detail dat Brandes inwoonde bij zijn zwager, de beroemde 

classicus C.G. Heyne, die weer de schoonvader van Heeren was. De 

                                                           
259 E. Brandes, Ueber einige bisherige Folgen der Französischen Revolution in Rücksicht auf 

Deutschland, Hannover, 1792 en A.W. Rehberg, Untersuchungen über die Französische 

Revolution, nebst kritischen Nachrichten von den merkwürdigen Schriften, welche darüber in 

Frankreich erschienen sind, Hannover, Osnabrück,1793.  
260 Dat dit monarchale beginsel niet als absolute macht moet worden opgevat, blijkt uit 

Heerens pleidooi voor twee kamers, een adellijke en een burgerlijke, met meebeslissingsrecht. 

Wel moest de vorst op het gebied van de wetgeving een vetorecht behouden, zodat 

uiteindelijk ‘nichts ohne und gegen seinen Willen’ tot stand kwam. Zie Hans Boldt, Deutsche 

Staatslehre im Vormärz, Düsseldorf, 1975, 38-43. 
261 Over Rehberg, zie 1.2.2. 
262 Frieda Braune, Edmund Burke in Deutschland, 6-24. 
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verbindingslijnen tussen Groen en Burke, zo kan tot slot worden geconcludeerd, 

liepen via het Handbuch van de Göttinger historicus Arnold Herrmann Ludwig 

Heeren. Een andere Göttinger lijn van Groen naar Burke kan worden afgetekend 

door Savigny met Rehberg te verbinden. Deze tweede lijn licht vooral op wanneer 

we in herinnering roepen dat Rehberg in zijn kritiek op de napoleontische wetgeving 

‘eine Brücke’ tussen Burke en Savigny werd genoemd.
263

   

 

 

Uit het bovenstaande onderzoek is inmiddels duidelijk geworden dat Groen in zijn 

eurocentrische kijk op de beschavingsgeschiedenis deel uitmaakte van een 

romantisch-conservatief Europadiscours. Eenheidsconcepten ontleende hij in het 

bijzonder aan Heeren die hierin weer voortbouwde op Göttingers als Schmaus en 

Spittler en de Schotse historicus Robertson. De nationale inslag van het Europese 

patroon, zoals die in zijn afkeer van de culturele eenvormigheid tot uiting kwam, 

deed Groen vooral op bij figuren als Herder, Madame de Staël en Ancillon. Hoewel 

kan worden verondersteld dat Heeren ook voor Groens ideaal van eenheid in 

verscheidenheid een belangrijke inspiratiebron moet zijn geweest. Als geen ander in 

zijn tijd heeft de Göttinger geleerde immers de ongelijksoortige verbinding van een 

Europese eenheid in nationale en staatkundige verscheidenheid gesystematiseerd en 

historisch onderbouwd. Vertrouwd als Groen was geraakt, zo kan hieraan worden 

toegevoegd, met de Göttinger methode en de werken van Heeren via zijn 

leermeesters in Utrecht en Leiden.  

    Dat Groen in 1825-1826 behoefte kreeg aan een grondige onderbouwing van zijn 

Europabeeld, had allereerst te maken met de Griekse Opstand. Volop geconfronteerd 

met een geëngageerde en veelal filhelleense publieke opinie dwong deze kwestie 

hem tot nadere bezinning op het volkenrecht en het beschavingsproces. Groens 

betrokkenheid als Europeaan stond echter niet op zichzelf. Zij stond in het kader van 

een vroeg negentiende-eeuwse Europese bewustwording die in eerste instantie moet 

worden verklaard vanuit een conservatieve reactie op de Franse Revolutie.
264

 

Centraal in deze opleving stond de conceptualisering van Europa als eenheid en het 

verlangen naar een herstel van Europa als waardegemeenschap. Voor de oorsprong 

van deze reactie wordt veelal verwezen naar de Reflections van Burke. Temeer 

omdat aan Burkes beschouwing van de revolutionaire ontwikkelingen in Frankrijk 

een geprononceerd Europabeeld ten grondslag lag. Burkes kruistocht tegen de 

Franse Revolutie is om die reden wel in direct verband gebracht met zijn concept 

                                                           
263 Voor dit verband, zie paragraaf 1.3.2.  
264 Voor deze interpretatie, zie Pim den Boer, Europa. De geschiedenis van een idee, 123-127. 
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van Europa als ‘Commonwealth’.
265

 Burke zag zijn werelddeel namelijk als een 

gemeenschap van soevereine staten met de traditionele, christelijke waarden als 

bindmiddel en de ‘balance of power’ als instrument om de eenheid in 

verscheidenheid te kunnen bewaren.  

    Vooral de uniformering en codificering onder Napoleon werd door conservatieve 

Europeanen als een breuk met het verleden ervaren. Dit had een politieke 

begripsvorming tot gevolg die in het postnapoleontische tijdperk uitkristalliseerde 

tot een restauratieve kijk op de Europese geschiedenis. Met dien verstande dat er 

binnen de conservatieve gelederen een onderscheid kan worden gemaakt tussen het 

‘christlich-romantischen’ Europabeeld van de Heilige Alliantie en het ‘diplomatisch-

konservativen’ Europabeeld van Metternich.
266

 Terwijl de legitimistische vorsten het 

ideaal aanhingen van een verbroedering der volken op christelijke grondslag, gingen 

Metternich en andere reaalpolitici ervan uit dat het gemenebest van onafhankelijke 

staten het meest was gebaat bij handhaving van het machtsevenwicht.  

    Een soortgelijke historisering en politisering van het verleden deed zich voor bij 

de West-Europese liberalen.
267

 Met dit verschil dat zij de Oost-West-tegenstelling 

omdraaiden en het absolutistische oosten als een rem zagen op de constitutionele 

ontwikkelingen in het westen. Belangrijk vertolker van deze ‘deux zones de 

sociabilité’ werd vanaf 1828 de liberale Franse historicus en politicus F. Guizot.
268

 

Voor democratische ideeën over Europa bestond in de jaren twintig nauwelijks een 

klankbord, omdat de nationalistische en radicale vernieuwingsbewegingen vrij 

geïsoleerd optraden.
269

 Wat liberale en democratische Europeanen in elk geval 

gemeen hadden, was hun kritiek op de absolutistische steunpilaren van de Europese 

orde. In dit tijdsklimaat verkeerde nu Groen. Met het revolutionaire tijdvak nog in 

het achterhoofd voelde hij zich geroepen, zo heeft de context duidelijk gemaakt, een 

hernieuwde aantasting van het statenstelsel tegen te gaan. Een besef dat werd 

versterkt door een uitvoerige en naar kan worden aangenomen vernieuwde 

kennismaking met het Handbuch van Heeren. Een studie die zonder de Franse 

Revolutie en Napoleon niet te begrijpen valt.
270

 Dit verklaart Groens betrokkenheid 

                                                           
265 Jennifer M. Welsh, Edmund Burke and international relations. The Commonwealth of 

Europe and the Crusade against the French Revolution, New York, 1995, 70-88, 104-114. 
266 Over ‘Das Europabild der Restauration’, zie Heinz Gollwitzer, Europabild und 

Europagedanke, 218-261. 
267 Pim den Boer, Europa. De geschiedenis van een idee, 127-131. 
268 Guizots bijdrage aan het liberale beeld van Europa komt in het derde hoofdstuk aan de 

orde. 
269 Pim den Boer, Europa. De geschiedenis van een idee, 132-135. 
270 Dit is ook de opvatting van Ulrich Muhlack die Heerens verzet tegen de Franse Revolutie 

en Napoleon vanuit diens eerdere klassiek-filologische onderzoek verklaart. Ulrich Muhlack, 

‘Von der Philologie zur politischen Kulturgeschichte. Arnold Herrmann Ludwig Heerens 

Weg zu einer historischen ‘Wissenschaft vom Menschen’, in: Hans Erich Bödeker, Philippe 
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op Europa en zijn behoefte hieraan in 1825-1826 een eigen, zij het weinig originele, 

politieke en historische bijdrage te leveren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                        
Büttgen, Michel Espagne (Hg.), Die Wissenschaft vom Menschen in Göttingen um 1800, 464-

471. 
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Uit de in dit hoofdstuk geanalyseerde jeugdgeschriften van Groen kwam naar voren 

dat hij niet alleen een betrokken, maar ook een zelfbewuste Europeaan was. Hoewel 

hij bij Europese kwesties als de Griekse Opstand, het beschavingsproces en de 

oorlog in Portugal een zekere voorzichtigheid in acht nam en zijn kritiek veelal 

betoonde door slechts vragen te stellen, nam hij niettemin standpunten in. 

Standpunten waaraan, zo bleek uit de door hem gehanteerde uitdrukkingen en 

begrippen, welomschreven Europabeelden ten grondslag lagen. Zij het dat hij de 

concepten die hierin opgesloten waren, niet definieerde of helder toelichtte. Een 

aantal van deze uitdrukkingen en begrippen vraagt om nadere aandacht.  

    Zowel in de Bedenkingen als in de Historische Proeve gebruikte Groen het begrip 

‘beschaafd Europa’ of ‘Europésche beschaving’. Wat het culturele aspect van zijn 

Europabeeld betreft, werd vastgesteld dat hij weliswaar een kritische 

cultuurbeschouwer was, maar de aan elkaar gelieerde concepten van Europa, 

christendom en beschaving nergens ter discussie stelde. In dat opzicht sloot hij 

grotendeels aan op de vigerende concepten van Europa als beschaving. 

Standpuntbepaling bij een thema als de Europese beschaving voltrok zich bij Groen 

eerder op het niveau van nuanceren dan van fundamenteel bekritiseren.  

    Wat het staats- en volkenrechtelijke aspect van Groens Europabeeld betreft, ligt 

dit geheel anders. Hierbij hanteerde Groen tal van begrippen waardoor hij tot 

conservatieve Europeaan en aanhanger van de legitimiteit kan worden bestempeld. 

Te denken valt aan onomasiologische termen als ‘statenmaatschappij’, ‘staten-

republiek’, ‘statenverbond’ en ‘Gemeenebest’ die tot uitdrukking brachten dat 

Europa als een vereniging van staten moest worden opgevat. Dat Groen dit soort 

begrippen vrij frequent gebruikte, geeft aan dat het Europese statenstelsel volgens 

hem, ondanks de Restauratie van 1815, in gevaar verkeerde. In het gebruik van de 

begrippen zelf moet het verschil tussen Groen en de liberaalgezinde Europeanen niet 

worden gezocht. Wel in de angst dat afgedwongen constitutionele regeringsvormen 

de pijlers onder het ‘staatkundig stelsel van Europa’ vandaan haalden. Dit verklaart 

Groens nadruk op ‘Europa’s staatkundige balans’ oftewel het ‘stelsel van evenwigt’. 

Binnenlandspolitieke ontwikkelingen droegen immers het risico met zich mee dat zij 

de betrekkingen tussen de Europese staten op scherp stelden met alle gevolgen van 

dien voor de ‘rust van Europa’. Constitutionele veranderingen vroegen naast 

‘overreding’ vooral om tijd en geduld.  

    Groens hameren op de historisch gegroeide orde van Europa maakt tevens 

duidelijk waarom hij een nadrukkelijk onderscheid maakte tussen een algemeen en 

een ‘Européisch volkerenregt’. Wat Europa in de loop der eeuwen haar eigen gezicht 

had gegeven, was volgens hem niet minder rechtsgeldig dan het uitgangspunt van de 
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algemene rechtsbeginselen. Vooral omdat dit met ‘stilzwijgende of uitdrukkelijke 

overeenstemming’ in de talloze traktaten was verankerd. ‘Europa’s vrijheid’ stond 

of viel voor Groen met de handhaving van deze volkenrechtelijke principes. Hierbij 

maakte hij geen verschil tussen katholieke en protestantse staten. Begrippen als 

‘Protestantsch Europa’, ook niet in cultuurgodsdienstige zin, zijn we in Groens tekst 

daarom niet tegengekomen. Wel hanteerde hij een enkele keer het begrip ‘christelijk 

Europa’. Hieraan moet echter onmiddellijk worden toegevoegd dat het adjectief 

christelijk in zijn begrippen ‘beschaving en verlichting’ opgesloten lag. Voor Groen 

was de ‘ware verlichting’ vrucht van het christelijk geloof.  
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Op 1 november 1827 werd Groen, na bijna vier jaar in de advocatuur te hebben 

gewerkt, benoemd tot referendaris aan het Kabinet des Konings.
1
 Hoewel de 

benoeming een beslissende wending in zijn leven inluidde, was daar aanvankelijk 

maar weinig van te merken. Aangezien zijn werkzaamheid grotendeels uit het 

selecteren en samenvatten van informatieve stukken bestond, gaf de nieuwe functie 

hem nauwelijks voldoening. Wel koesterde Groen nog altijd de hoop op een 

aanstelling tot ‘geschiedschrijver des Rijks’. Temeer omdat hij in de beoefening van 

de geschiedenis een levensbestemming zag die beter bij hem paste.
2
  

    Wegens de jaarlijkse residentiewisseling van de Nederlandse regering verhuisde 

Groen in het najaar van 1828 van Den Haag naar Brussel. Doordat hij inmiddels tot 

secretaris van het Kabinet was benoemd, raakte hij direct betrokken bij de politieke 

schermutselingen tussen de regering en de oppositie in het Zuiden. Groen kon ‘het 

staatsgewoel’, zoals hij het gezamenlijke optreden van de katholieke en liberale 

zuiderlingen omschreef, nu ‘van nabij’ gadeslaan. Hoewel beide oppositiepartijen 

jarenlang tegengestelde belangen hadden nagestreefd, besloten zij in 1828 hun 

krachten te bundelen. In de felle polemieken die in pers en parlement werden 

gevoerd, hamerden zij hoofdzakelijk op het aambeeld van de grondwettelijke 

vrijheden. Het rechtstreekse gevolg van het conflict was dat de binnenlandse 

stabiliteit in ernstige mate werd ondermijnd. Dat dit gevaar au fond een Europese 

aangelegenheid was, had alles te maken met het feit dat het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden in 1815 als bolwerk tegen Frankrijk was opgericht. Om die reden 

alleen al kan het zinvol worden geacht Groens Rijksbeschouwingen vanuit een 

Europees perspectief te bekijken.  

    Tijdens de jaren 1829-1832 heeft Groen op geëngageerde wijze deelgenomen aan 

het publieke debat over het voortbestaan en de toekomst van zijn land. Met het oog 

daarop verscheen in april 1829 zijn anoniem uitgegeven brochure Over Volksgeest 

en Burgerzin en presenteerde hij in zijn periodiek Nederlandsche Gedachten van 

                                                           
1 Voor de biografische gegevens over Groen uit de jaren 1827-1832, zie G.J. Schutte, Mr. G. 

Groen van Prinsterer, 20-36 en R. Kuiper, ‘Tot een voorbeeld’, 29-58. 
2 Groen aan A.G.A. van Rappard, 24 december 1828, Briefwisseling, I, 114. 
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oktober 1829 tot en met juli 1832 een geheel eigen kijk op het Verenigd Koninkrijk. 

In dit hoofdstuk zal met name deze periodiek de inhoud van Groens tekst bepalen. 

Centraal hierbij staat de vraag welk Europabeeld aan de Nederlandsche Gedachten 

ten grondslag lag en hoe zich dat onder invloed van de tijd heeft ontwikkeld. 

 

 

De winter van 1828-1829 had Groen geleerd dat de ‘zaden van twist en onrust’ in 

ruime mate in het Rijk waren uitgestrooid.
3
 Een scheiding tussen de noordelijke en 

zuidelijke provincies tekende zich scherper af dan ooit, terwijl in de Tweede Kamer 

een ‘Brabantsche geest’ begon te overheersen die volgens hem ‘vrij revolutionair’ 

was. Mede op instigatie van de koning om via ‘bijzondere dagbladen’ het 

aangevallen regeringsbeleid te verdedigen, overwoog Groen een nationaal blad uit te 

geven. Het werd langzamerhand tijd, zo moet hij hebben gedacht, aan de hoog 

geroemde Hollandse ‘bezadigdheid’ een halt toe te roepen.  

    Om deze nationale ‘laauwheid en onverschilligheid’ tegen te gaan had Groen in 

januari 1829 aan de weg getimmerd met zijn Redevoering over de nationale 

geschiedschrijving.
4
 Een publicatie die mede was bedoeld als signaal richting de 

koning dat hij de post van Rijksgeschiedschrijver nog altijd ambieerde. Temeer 

omdat hij meende het landsbelang in die hoedanigheid beter te kunnen behartigen 

dan als referendaris. Terwijl Groens gedachten over een nationaal blad nog rijpten, 

trad hij alvast in de openbaarheid met Over Volksgeest en Burgerzin. Met dien 

verstande dat hij zijn vroegere leermeester en promotor Van Assen had verzocht het 

opstel ‘met volkomene bewaring van het geheim’ naamloos te laten drukken.
5
 Of 

deze brochure als ‘een begin van principiële verandering’ moet worden opgevat, 

zoals hijzelf ruim veertig jaren later aangaf, is een kwestie die nog even in het 

midden wordt gelaten.
6
 Het onderzoek richt zich allereerst op de vraag welke 

Rijksbeschouwing door Groen in de brochure werd ontvouwd en vooral hoe die kan 

worden gerelateerd aan zijn Europabeeld.  

 

Aan het begin van de brochure stelde Groen dat een verwarring van woorden, in het 

bijzonder wanneer het de staatkunde betrof, vaak een ‘verwarring van denkbeelden 

                                                           
3 Groen aan J. Kappeyne van de Coppello, 1 maart 1829, Briefwisseling, I, 141. 
4 Groen aan C.J. van Assen, 14 januari 1829, Briefwisseling, I, 122-123. Over deze reeds in 

december 1826 gehouden redevoering, zie 1.1.3.  
5 Groen aan C.J. van Assen, 30 maart 1829, Briefwisseling, I, 148-149.  
6 Nederlandsche Gedachten, V, 2 december 1873, 256. 
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en beginsels’ veroorzaakte. Omdat een dwaling op politiek terrein in het Rijk der 

Nederlanden verderfelijker was dan elders, achtte hij een juiste omschrijving van 

begrippen als ‘Publieke Geest’ en ‘Nationaliteit’ een eerste vereiste.
7
 Volgens Groen 

drukte het begrip ‘Nationaliteit’ of ‘Volksgeest’ een algemeen en levendig besef van 

deelgenootschap aan de natie uit en bracht het begrip ‘Publieke Geest’ of 

‘Burgerzin’ een soortgelijk gemeenschapsbesef tot uitdrukking met betrekking tot de 

staat. Nationaliteit omschreef hij als het gevoel tot een grote familie of vereniging 

van stamgenoten te behoren, waarbij de ‘eenheid van afkomst’ aantoonbaar was in 

de taal, de zeden en het karakter. Onder de publieke geest verstond Groen een 

vereniging van onderdanen of burgers. Het begrip staat definieerde hij als een 

‘verzameling van menschen onderworpen aan hetzelfde bestuur’. Ten opzichte van 

de organische definitie van de natie doet de aritmetische en mechanische 

omschrijving van de staat echter vreemd aan. 

    Vanuit de tekst gezien lijkt dit scherpe contrast vooral samen te hangen met het 

feit dat de Nederlandse natie geen volledige afspiegeling van de staatsbevolking 

was. De allesbeslissende vraag van de brochure is dan ook op welke 

Rijksnationaliteit de volksgeest en de burgerzin van toepassing waren. Binnen deze 

nationaliteit een onderscheid maken tussen een Hollandse en een Belgische 

beschouwde Groen als een ‘zeer verkeerde en gevaarlijke voorstelling’.
8
 Beide 

naties, zo poneerde hij met stelligheid, waren immers uit ‘denzelfden 

Nederlandschen stam’ ontsproten en tegen die historische achtergrond in 1815 onder 

één nationale noemer verenigd. Het enige, ongelijksoortige bestanddeel van de 

nieuwe staat bestond uit de Franstalige gewesten Henegouwen, Luik en Namen. 

Daarom werd de taalkwestie van het Rijk volgens Groen niet gevormd door 

Hollands versus Brabants, Vlaams of Waals, maar door Nederlands versus Frans.
9
 

Werd nu aan deze Franstalige nationaliteit binnen het Rijk een status aparte 

verleend, dan bestond het gevaar dat het Zuiden zich continu op Frankrijk zou 

oriënteren.  

    Groens onverbloemde keuze voor de Nederlandse nationaliteit roept de vraag op 

of die niet in strijd is met zijn Europese ideaal van eenheid in nationale 

verscheidenheid. Allereerst omdat hij de nationale verschillen binnen het Rijk 

vereenvoudigde tot een tegenstelling tussen Nederlands en Frans en vervolgens 

omdat hij geen ruimte wenste toe te kennen aan de Franstalige nationaliteit. Wat het 

eerste punt betreft streek hij de nationale plooien wel erg gemakkelijk glad, maar 

redeneerde hij desondanks vanuit een historisch kader. Met betrekking tot het 

tweede punt pleit in zijn voordeel dat hij het ‘met eenigerlei forschheid’ monddood 

                                                           
7 Over Volksgeest en Burgerzin, Leyden, 1829, 1-3. 
8 Over Volksgeest, 10-11. 
9 Over Volksgeest, 12-25. 
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maken van het Frans van de hand wees als onvoorzichtige staatkunde. Eveneens 

ontlastend in dit verband is zijn empathische uitspraak over de ‘bijna onuitroeibare 

gehechtheid’ van deze gewesten aan hun voorvaderlijke spraak en zeden. Groens 

betoog is echter inconsistent in zijn oproep aan de regering ook in de Franstalige 

gewesten het Nederlands als voertaal verplicht te stellen. Een culturele 

verscheidenheid binnen de staatkundige eenheid van het Rijk achtte hij kennelijk 

niet uitvoerbaar. Ook in politieke zin dienden de Franstalige staatsburgers zich 

volgens hem te realiseren dat zij deel uitmaakten van de Nederlandse staat. 

Burgerzin was heel wat meer dan trouw beloven aan een deugdzame koning of enkel 

profiteren van ‘de voordeelen voor landbouw en fabryken’.  

    Een belangrijke verklaring voor Groens inconsistentie ligt in zijn mechanische 

definitie van de staat. De staatkundige bepalingen van het Rijk stonden in de 

brochure dan ook niet of nauwelijks ter discussie. Wel had hij oog voor een zekere 

spanning in de regeringsvorm tussen ‘eene kunstmatige vereeniging’ en ‘het 

Staatsligchaam’. De opheffing ervan zocht hij niettemin volledig in het primaat van 

de ‘Nederlandsche eigendommelijkheid’. Welbeschouwd heeft Groen zijn 

opwekking van volksgeest en burgerzin op een eenheidsstaat in plaats van op een 

voor de hand liggende organische staatsvorm toegepast. In zijn in 1827 ingezonden 

Proeve over de algemene Nederlandse geschiedenis komt echter geen verwijzing 

naar de onverenigbaarheid van de Hollandse en Franse nationaliteit voor. Om 

historische en technische redenen had hij hierin zelfs gepleit voor een afzonderlijke 

beschrijving van de noordelijke en zuidelijke gewesten, mits voorafgegaan door een 

periodisering waarin de geschiedenis van het Europese statenstelsel voor ‘de éénheid 

van beschouwing’ zorgde, aangevuld met een heldere weergave van hun 

Nederlandse overeenkomsten.
10

  

    Uit Groens afwijzing van de Franse nationaliteit blijkt dat vooral Europese 

argumenten de boventoon hebben gevoerd. Zo stelde hij, evenals in de Historische 

Proeve, de Franse geest aansprakelijk voor de culturele assimilatie van Europa.
11

 

Eenvormigheid was immers ‘de doodsteek voor ware beschaving; verscheidenheid 

haar echte levensbeginsel’. In dat licht bezien achtte hij een Frans-culturele en op 

den duur een Frans-militaire overheersing van het Rijk bepaald niet denkbeeldig.
12

 

De Franse ‘vooringenomenheid’ van de hogere standen, die de ‘echt Nationale 

ingezetenen’ van het Zuiden via hun persorganen trachtten te manipuleren, leek hem 

daar een duidelijk voorbeeld van.
13

 Om die reden drukte hij zijn lezers op het hart de 

eenheid tussen de Nederlandse nationaliteit en het Rijk, mede met het oog op de 

                                                           
10 Proeve over de zamenstelling, 97-101, 107 en 146.  
11 Over Volksgeest, 48-50. 
12 Over Volksgeest, 38. 
13 Over Volksgeest, 17. 
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‘gang der algemeene beschaving en het behoud der rust van Europa’, als volstrekt 

noodzakelijk te beschouwen. Het volkenrechtelijke aspect van Europa heeft Groen, 

in tegenstelling tot het culturele, in de brochure nagenoeg niet aan de orde gesteld. 

Aannemelijk is dat een verfranst Rijk binnen de Europese legitimiteit voor hem 

slechts een hypothetische kwestie vormde. Per slot van rekening was het Verenigd 

Koninkrijk een creatie van het Congres van Wenen geweest. Tekstueel gezien ligt in 

Groens Europabeeld dé verklaring voor zijn nationale dilemma van een Nederlandse 

en een Franse nationaliteit. Zijn tertium non datur speelde namelijk niet bij de 

keuzekwestie tussen protestant of katholiek.
14

  

 

 

Om het ‘nationaal tijdschrift’ van een meerkoppige redactie te voorzien had Groen 

samenwerking gezocht met A.G.A. van Rappard, commies op het ministerie van 

Onderwijs en van Binnenlandse Zaken en met J. Hora Siccama, commies-griffier bij 

het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht.
15

 Met als twee belangrijkste eisen dat een 

redacteur op het terrein van staatkunde, godsdienst en wijsbegeerte allereerst ‘eenige 

vastheid van beginselen’ bezat en deze beginselen vervolgens als toetssteen van de 

ontwikkelingen moest aanvaarden. Dat deze eisen ook met kritiek op de regering 

gepaard konden gaan, was Groen zich terdege bewust.
16

 Evenals van het feit dat hij 

zich als referendaris en vanaf april 1829 als secretaris van het Kabinet dan in een 

lastig parket bevond. Om een passende naam voor het tijdschrift te vinden had 

Groen opschriften overwogen als ‘de Vaderlandlievende Cosmopoliet’ en ‘de 

Nederlandsche Wereldburger’.
17

 Hoewel deze opschriften hem niet ‘regt’ bevielen, 

gaf het dubbele burgerschap aan dat zijn referentiekader mede door de internationale 

context werd gevormd.  

    Op 2 oktober 1829 kreeg het Noorden er met de Nederlandsche Gedachten een 

nieuw persorgaan bij.
18

 De titel was enerzijds bedoeld om aan te geven dat ‘de 

behandeling der binnenlandsche politiek’ centraal zou staan, anderzijds om in 

nationale zin kleur te bekennen. Vanaf het eerste moment was Groen de 

hoofdredacteur en na verloop van tijd zelfs de enige redacteur. Reeds in het 

                                                           
14 Groen was geen voorstander van een godsdienstige eenheid in het Rijk, omdat die tot 

geloofsvervolging zou leiden. Deze verdraagzaamheid mocht volgens hem echter niet in 

mindering worden gebracht op het christelijke staatskarakter. Over Volksgeest, 22-23.  
15 Groen aan A.G.A. van Rappard, 25 en 30 januari 1829 en Groen aan J. Hora Siccama, 18 

april 1829, Briefwisseling, I, 126-129 en 154-157. 
16 Over de vrijheid van drukpers, het onderwijs (1829), in: Bescheiden, I, 252. 
17 Andere titels die de revue passeerden, waren: ‘Philopatris’, ‘Philalethes’ en ‘Nederlandsch 

Weekblad voor Letterkunde, Geschiedenis en Wijsbegeerte’. Groen aan A.G.A. van Rappard, 

februari 1829, Briefwisseling, I, 131. 
18 Over de noordelijke pers, zie 2.2.2. 
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openingsnummer koos de anonieme redactie voor de frontale aanval. Op niet mis te 

verstane wijze werd de ‘Republikeinsche stemming’ in het Zuiden afgeschilderd als 

een rechtstreekse bedreiging voor ‘de Constitutionele Troon, het Protestantismus en 

de Nederlandsche eigenaardigheid’. Nooit eerder werd in het algemene 

Groenonderzoek dit opkomen voor de beginselen van het Verenigd Koninkrijk in 

een Europees perspectief geplaatst. Dat is merkwaardig als wordt bedacht dat tussen 

1829 en 1832, de jaren waarin de Nederlandsche Gedachten het licht zagen, het Rijk 

in een maalstroom van Europese ontwikkelingen terechtkwam. De Julirevolutie van 

Parijs, de Belgische Opstand, de Conferentie van Londen met haar diplomatieke 

nasleep en de Tiendaagse Veldtocht waren stuk voor stuk gebeurtenissen, waarin de 

nauwe verstrengeling van het Rijk met Europa tot uitdrukking kwam. Hoe Groen 

deze gebeurtenissen becommentarieerde en dan vooral met het oog op zijn 

Europabeeld, is een vraag die noopt tot nader onderzoek.  

 

  

Doordat de zuidelijke oppositie zich in 1828 tot een ‘factie’ van ‘ultra-katholijken’ 

en ‘ultra-liberalen’ had verenigd, verkeerde het Rijk volgens Groen in groter gevaar 

dan ooit.
19

 Wat hem vooral zorgen baarde, was de eventuele terugslag van de 

politieke ontwikkelingen in Frankrijk op de unionistische weerstand in het Zuiden. 

Mocht het ultra-katholieke ministerie-Polignac de binnenlandse crisis te boven 

komen, dan vond het ultra-katholicisme bij haar een machtige steun. Moest de 

Franse regering echter plaats maken voor een liberaal en weldra ultraliberaal 

bestuur, wat Groen ‘veel waarschijnlijker’ achtte, dan zou ‘die schok en deszelfs 

onberekenbare invloed’ ook in Nederland worden gevoeld. De democratische 

dreiging in Europa was naar zijn inzicht dan ook nergens zo sterk als in eigen land.
20

 

Terwijl adel en geestelijkheid elders nog pal stonden voor de rechten van de troon, 

waren zij hier uit op een verzwakking of mogelijke val van de constitutionele 

monarchie. De revolutionaire leer die Frankrijk en Europa in jammeren had gestort, 

zo stelde Groen vast, was in het Rijk meer dan ooit ‘voorwerp van toejuiching en 

geloof’ geworden. Nu de aanval op de Rijksbeginselen op drievoudige wijze door 

het unionisme was ingezet, duldde een doeltreffende bestrijding ervan niet langer 

uitstel.  

                                                           
19 Zie Groens onuitgegeven ‘Notas en Memorien, 1829-1833’ uit november 1829, die hij als 

secretaris van het Kabinet des Konings heeft opgesteld. In: Verspreide Geschriften, I, 70-85.  
20 Nederlandsche Gedachten, I, 2 en 10 oktober 1829, 1-6. 
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Dat het Rijk een constitutionele monarchie was, zag Groen als ‘het natuurlijke 

gevolg van den toestand van Nederland en van Europa’. De stichting van het 

Verenigd Koninkrijk maakte immers deel uit van het Europese herstel van ‘het 

éénhoofdig gezag’ en dat had weer alles te maken met de overwinning van het 

monarchale beginsel op de democratie en het hiermee samenhangende militaire 

despotisme. Het voorkomen van ‘schijn-Monarchien’ was echter niet alleen de wens 

van vorsten en diplomaten geweest, zo benadrukte hij, maar ook en vooral ‘behoefte 

des tijds’. Dit kon bijvoorbeeld worden afgeleid uit het feit dat aan het 

vrijheidsverlangen van de ‘vermoeide en afgefolterde volken’ een niet geringe 

invloed op de staatsaangelegenheden was verleend. Tegelijkertijd lag hier voor 

Groen de uiterste grens. In een monarchie kwam de soevereiniteit wezenlijk aan de 

vorst toe en niet aan het volk. De ‘Republikeinsche Monarchie’ die door de 

zuidelijke factie werd nagestreefd, hoorde niet thuis in Europa.
21

     

    Het Nederlandse en Europese referentiekader wordt eveneens zichtbaar in Groens 

commentaar op de Koninklijke Boodschap van 11 december 1829 en op de 

begrotingsdebatten in de Tweede Kamer. In de missive had de koning uitdrukkelijk 

verklaard dat de regering onverkort aan de Rijksbeginselen wenste vast te houden. 

Hierover had Groen zich in de Nederlandsche Gedachten in lovende bewoordingen 

uitgelaten en daarbij de hoop uitgesproken dat de regering, die tot dan toe uitsluitend 

had ‘geadministreerd’, voortaan krachtens ‘den waren geest der Constitutie’ zou 

handelen.
22

 Bij de oppositionele Kamerleden uit het Zuiden lokte de Boodschap 

echter heftige reacties uit die zich onder meer vertaalden in felle debatten over het 

tienjarige budget. Groen waarschuwde dat door een verwerping van de begroting de 

koning ‘eensklaps’ van zijn macht werd beroofd en de Eerste Kamer als het ware 

‘uit de Constitutie’ werd geschrapt. Dat hij de constitutionele crises niet als op 

zichzelf staande kwesties beschouwde, blijkt uit de Europese context van zijn 

commentaar.
23

 Zo juichte hij de Koninklijke Boodschap toe met het oog op ‘de rust 

van den Staat en de uitdooving eener misschien voor geheel Europa heillooze vlam’.  

De binnenlandse commotie over het tienjarige budget achtte hij bovendien riskant, 

omdat Europa in het algemeen en ‘het Constitutionele Europa’ in het bijzonder met 

                                                           
21 Cf. Over vorstendwingelandij en volksovermoed in eene constitutionele monarchie, 8 juli 

1829, in: Bescheiden, I, 205-208.  
22 Nederlandsche Gedachten, I, 13 en 16 december 1829, 77 en 81. Overigens is Groen 

waarschijnlijk zelf de inspirator van deze Koninklijke Boodschap geweest. Zie R. Kuiper, 

‘Tot een voorbeeld’, 49. 
23 Nederlandsche Gedachten, I, 19 en 23 december 1829, 86 en 89. 
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gebeurtenissen werden bedreigd die de relatie tussen de vorsten en volken diepgaand 

op de proef stelden.
24

  

 

 

Dat Groen ook een gevaar voor het protestantisme als Rijksbeginsel zag, had in 

eerste instantie alleen met de zuidelijke ultramontanen te maken.
25

 In hun pleidooi 

voor herstel van het pauselijk gezag op wereldlijk terrein beluisterde hij namelijk 

niets anders dan een rechtstreekse aanslag op het ‘drievoudig verbond tegen 

onverdraagzaamheid en willekeur’. Hoewel Groen aanvaardde dat het 

protestantisme als godsdienst van staat had afgedaan, huldigde hij nochtans de 

opvatting dat de band tussen Holland, de Reformatie en Oranje onverbrekelijk was. 

Temeer omdat hij in het protestantisme een waarborg tegen geloofsdwang zag en 

een christelijke staatszuil tegen het liberalisme. Dat deze interpretatie op gespannen 

voet met het liberale beginsel van ‘de volkomene gelijkstelling van Protestanten en 

Roomsch-Katholijken’ verkeerde, heeft Groen niet doorzien.
26

 Dit blijkt met name 

uit het feit dat hij het christelijk beginsel zoals dat in de grondwetten van 1814 en 

1815 tot uiting kwam, als het verenigingspunt voor protestantse en katholieke 

Nederlanders beschouwde.  

    Uit de Nederlandsche Gedachten van 24 april en 9 juni 1830 wordt echter 

duidelijk dat Groen uit antiliberale overwegingen dit verenigingspunt ook op ‘het 

Christelijk Europa’ betrok. Om de opvatting te weerleggen dat het christendom in 

Nederland geen invloed meer op de staatsregeling had, attendeerde hij op het feit dat 

dit in Europa sinds veertien eeuwen de grondslag en het levensbeginsel van staat en 

maatschappij was geweest.
27

 In dat licht bezien was het volgens Groen even 

overtollig en ongepast om de voortduur van dit verbindende gezag te vermelden, als 

om de beginsels van rechtvaardigheid, billijkheid en zedelijkheid uitdrukkelijk af te 

kondigen. Hij achtte het dan ook veelzeggend dat de invloed van het christelijk 

geloof, zoals die in de wetten en verordeningen aantoonbaar was, vóór de opmars 

van de onchristelijke leer nooit in Europa werd betwist.  

    De wijze waarop Groen het christelijk geloof en de onchristelijke leer omschreef, 

geeft aan dat hij het accent was gaan leggen op de heilshistorie en de tegenstelling 

                                                           
24 Voor het begrip ‘het Constitutionele Europa’, zie ook het nummer van 10 februari 1830.  
25 Nederlandsche Gedachten, I, 7 november en 23 december 1829, 42-43 en 90-91. 
26 Nederlandsche Gedachten, I, 29 maart 1830, 160 en II, 9 juni 1830, 13-14. Zie ook Over 

Volksgeest en Burgerzin, 29-30. A. Smits wijst er weliswaar terecht op dat Groen op dit punt 

‘oogkleppen’ droeg, maar legt geen verband met het liberale idee van godsdienstige 

gelijkheid. A. Smits, O.S.B., 1830. Scheuring in de Nederlanden, deel III, Hoofdrolspelers, 

medespelers en bespelers van de publieke opinie in de Nederlanden, Kortrijk-Heule, 1999, 92. 
27 Nederlandsche Gedachten, II, 24 april en 9 juni 1830, 1-4 en 13-14. 
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tussen de menselijke en de goddelijke wijsheid. Zo verwoordde hij het christelijk 

geloof als de komst van Christus op aarde om de wereld met God te verzoenen. Het 

oprukken van de onchristelijke leer schreef hij toe aan de ‘bedrieglijke wijsbegeerte’ 

die de heerschappij van de rede in de plaats van het geloof aan de Openbaring stelde 

en de oppermacht van het volk in de plaats van de gehoorzaamheid aan God. 

Volgens Groen behoorde er wat de christelijke grondslagen van de Nederlandse 

staat betrof, geen verschil te bestaan tussen ‘Hervormden en Catholijken’. Dat 

ultrakatholieken een volledige scheiding tussen godsdienst en staat verlangden, 

moest uit opportunisme worden verklaard.  

    Dat Groen de Europese geschiedenis een heilshistorische en geestelijk 

antithetische duiding gaf, hangt samen met zijn protestantse geloof. Of beter gezegd 

met de orthodoxe inkleuring ervan. Scherper en inniger dan voorheen was hij 

zichzelf namelijk als een ‘belijder der hervormde leer’ gaan beschouwen.
28

 Niet 

geschikt om haar ‘naar den voortgang eener zoogenaamde verlichting’ te wijzigen, 

zo verhelderde hij, maar zoals zij wat de hoofdzaken aanging in de kerkformulieren 

was vervat. De orthodoxe belijning van Groens protestantse geloof en de innerlijke 

betrokkenheid hierop moeten vooral tot stand zijn gekomen tijdens zijn eenjarig 

verblijf in de residentiestad Brussel. Hier onderging hij immers de invloed van J.H. 

Merle d’Aubigné, hofprediker en vertegenwoordiger van het Geneefse Reveil.
29

 

Naast een schriftuitleg in de geest van Calvijn werd Merles prediking ook 

gekenmerkt door een accent op de persoonlijke doorleving van het geloof.  

 

 

De stelling dat Groen de Rijksbeginselen mede als Europese waarden heeft opgevat, 

blijkt eveneens uit zijn verdediging van de ‘Nederlandsche eigenaardigheid’. Een 

treffend voorbeeld hiervan komen we tegen in een nota aan koning Willem I van 

november 1829.
30

 In dit schrijven koppelde Groen de Nederlandse nationaliteit aan 

de noordelijke en de Franse nationaliteit aan de zuidelijke cultuur. Door de 

Nederlandse geest, poneerde hij, ‘zijn wij verbonden met het noorden van Europa en 

aan de germaansche volken verwant’. Deze verbondenheid trachtte hij toe te lichten 

door de drie Rijksbeginselen tegenover de Franse geest te plaatsen. De Nederlandse 

                                                           
28 Enkele weken voordat de Nederlandsche Gedachten uitkwam, heeft Groen zijn 

mederedacteuren van zijn orthodoxe kijk op het protestantisme op de hoogte gesteld. Groen 

aan A.G.A. van Rappard, 12 augustus 1829 en Groen aan J. Hora Siccama, 22 augustus 1829, 

Briefwisseling, I, 186-187 en 191-192. 
29 Zie Jochen Winkler, Der Kirchenhistoriker Jean Henri Merle d’Aubigné. Eine Studie zum 

Genfer Réveil, Zürich, 1968, 9-10. Ook moet in dit verband worden gewezen op ‘de religieuze 

ernst en de onverschrokkenheid’ van zijn vrouw E.M.M. (Betsy) van der Hoop, met wie hij 

op 22 mei 1828 in het huwelijk was getreden. R. Kuiper, ‘Tot een voorbeeld’, 35-36.  
30 ‘Notas en Memorien, 1829-1833’, in: Verspreide Geschriften, I, 74-75.  
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geest, zo verwoordde Groen dit als volgt, ‘kenmerkt zich door zucht naar orde, 

tegenwigt van overdreven vrijheidszucht; bezadigdheid en ernst, tegenwigt van 

franschgezindheid; godsdienstijver met verdraagzaamheid gepaard, tegenwigt van 

het roomsch-katholicisme; vasthouding aan het oude en eigenaardige, tegenwigt van 

revolutionaire begrippen’. Dat ook de mogendheden van deze tegenstelling 

doordrongen waren geweest, schreef hij in de Nederlandsche Gedachten, werd 

bevestigd door het feit dat ‘het Rijk als verdedigingsmuur minder nog tegen 

Frankrijk dan tegen den franschen geest’ was opgericht.
31

  

 

 

In het voorjaar van 1830 nam de Franse Kamer van Afgevaardigden met ruime 

meerderheid een motie van wantrouwen tegen het ministerie-Polignac aan. Kort 

daarop brak in Frankrijk weer een politieke crisis uit.
32

 In een ultieme poging zijn 

regering te redden liet de reactionaire Bourbonkoning Karel X opnieuw 

verkiezingen uitschrijven. Met als resultaat dat zij zich tegenover een nog grotere 

oppositie zag geplaatst. In zijn commentaar op dit politieke conflict erkende Groen 

dat de regering vanaf haar aantreden ‘overhellen naar Absolutismus en te grooten 

invloed van het Geestelijk gezag’ kon worden verweten.
33

 Desondanks was hij de 

mening toegedaan dat in Polignacs beroep op de kroon het enige behoedmiddel 

tegen een omwenteling en burgeroorlog lag. Bovendien, voegde hij eraan toe, was 

het behoud van het regeringsstelsel ook voor ‘de rust van Europa’ van het hoogste 

belang.  

    

 

Om het tij nog te kunnen keren hadden Karel X en Polignac op 26 juli 1830 

antiliberale ordonnanties afgekondigd. Reeds de volgende dag barstte in Parijs in 

reactie hierop een barricadestrijd los. Toen de eerste berichten over de Julirevolutie 

Groen ter ore kwamen, was hij weliswaar hevig ontstemd, maar niet verbaasd.
34

 Dat 

de ondergang van de Bourbonmonarchie ‘bijna onvermijdelijk’ was geworden, 

schreef hij vooral toe aan de concessiepolitiek van de vorige regering. Groen 

ontkende niet dat Karel X een ‘hoogstonvoorzigtige’ poging tot herstel van zijn 

troon had ondernomen, maar wat de Juliordonnanties betrof had hij ‘volkomen regt’ 

                                                           
31 Nederlandsche Gedachten, I, 6 februari 1830, 132. 
32 Over de politieke crises in Frankrijk voorafgaand aan de Julirevolutie van 1830, zie David 

H. Pinkney, The French Revolution of 1830, New Jersey, 1972, 3-43. 
33 Nederlandsche Gedachten, I, 27 februari 1830, 141. Het ministerie-Polignac was in 

augustus 1829 geïnstalleerd.  
34 Nederlandsche Gedachten, II, 6 en 12 augustus 1830, 37-38 en 41-42.  
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gehandeld. De grote vraag was natuurlijk hoe Europa op de Franse revolutie zou 

reageren.  

    De tussenkomst der mogendheden had volgens Groen zowel krachtens het nieuwe 

als krachtens het oude staatsrecht van Europa allang moeten plaatsvinden. Dat 

interventie in Frankrijk voor de vorsten een ‘verpligting’ was, drong kennelijk niet 

tot hen door óf werd mogelijk verzuimd uit angst voor binnenlandse onrust of het 

uitbreken van een grote oorlog. Groen stelde dat de revolutie van 1830 nog 

gevaarlijker was dan die van 1789, omdat het gif ditmaal in alle rangen en standen 

zijn dodelijk werk had verricht. Wat de nieuwe of beter gezegd ‘voortgezette’ 

omwenteling naar zijn inzicht vooral duidelijk maakte, was dat zij tegen alle tronen 

en wettige regeringen was gericht.
35

 Dit gegeven plaatste de Europese legitimiteit 

voor de onontkoombare keuze: ‘de revolutionairen moeten of in Frankrijk ten onder 

gebragt, of als meesters der gansche wereld worden erkend’.  

    Toen de Chambre des Députés Lodewijk-Filips, de hertog van Orléans, op 9 

augustus 1830 tot ‘Koning der Franschen’ uitriep, werden hierdoor volgens Groen 

alle Franse vrijheden en rechten in één klap van hun ware grondslag beroofd.
36

 

Omdat een krachtig tot hiertoe en niet verder was uitgebleven, sloot hij niet uit dat 

Europa om erger te voorkomen bereid was tot erkenning van de ‘onteerde kroon’ 

over te gaan. De revolutionaire betekenis van deze erkenning lag naar zijn opvatting 

in het feit dat de grondslag van het volkenrecht dan alleen door ‘de overmagt’ werd 

bepaald en elke staat, ongeacht wie er het bewind voerde, een rang en plaats in 

‘Europas Gemeenebest’ kreeg toegezegd.  

    Of de belangen van Frankrijk door een ‘gewapende tusschenkomst’ waren 

gediend, hing volgens Groen af van de doelstelling die de deelnemende landen voor 

ogen stond. Hoofdzaak was dat de dynastieke rechten en de grondwet van 1814 

werden hersteld. Toch had hij sterke twijfels of Europa wel tot interventie bereid 

was. Temeer omdat eenstemmigheid op dit punt ontbrak. Sommige staten misten 

bijvoorbeeld de militaire slagkracht, andere eenvoudigweg de wil om in te grijpen. 

Engeland was bij lange na niet de antirevolutionaire ‘rotssteen der verbrijzeling’ van 

weleer, terwijl de vastberaden staatkunde van Pitt en Burke als internationaal 

richtsnoer had afgedaan.
37

 Op grond van deze Europese stand van zaken adviseerde 

Groen de Nederlandse regering zich ten aanzien van de buitenlandse politiek 

voorlopig passief op te stellen. Mits zij hierbij de ‘meest noodzakelijke beginselen 

van Staats- en Volkerenregt’ niet verkwanselde.  

                                                           
35 Nederlandsche Gedachten, II, 12 augustus 1830, 41-42. 
36 Nederlandsche Gedachten, II, 28 augustus 1830, 45-46. Met name de fundering van de 

monarchie op de volkssoevereiniteit noemde hij revolutionair. Het hertogdom Orléans als 

zodanig was immers een zijtak van de Bourbondynastie. 
37 Nederlandsche Gedachten, II, 29 juli 1830, 36. William Pitt leverde als eerste minister een 

belangrijke bijdrage aan de Derde Coalitie tegen Frankrijk van 1805.  
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Ondertussen hield Groen er ernstig rekening mee dat ook het Rijk spoedig ‘aan de 

beurt’ zou zijn.
38

 Toen de Brusselse stadsbevolking echter op 25 augustus 1830 

tegen de Nederlandse regering in opstand kwam, reageerde hij niettemin geschokt. 

Groens schrikreactie leek vooral te zijn veroorzaakt door de toestand ‘waarin het 

Vaderland zich met Europa’ bevond.
39

 Hoewel hij enerzijds besefte dat de kersverse 

regering van Frankrijk het meest gebaat was bij een vreedzame relatie met het 

buitenland, twijfelde hij anderzijds of zij in staat kon worden geacht de verhitte 

gemoederen in eigen land tot bedaren te brengen. Vooralsnog ging Groen er vanuit 

dat de mogendheden, mocht de opstand van Brussel naar de rest van het Zuiden 

overslaan, tot verdediging van het Rijk zouden ‘aansnellen’. Verplicht als zij daartoe 

waren ‘door de tractaten en in hun eigen belang’.  

    Dat de Nederlandse regering de Brusselse opstand alleen militair leek te willen 

beteugelen, beschouwde Groen als ontoereikend. Fundamenteler dan het sturen van 

legers achtte hij het handhaven van de Nederlandse beginsels onder de leuze 

‘Christendom, Oranje en Vaderland’. Door een krachtige oproep aan ‘de 

welgezinden van het gansche Rijk’ tot verdediging van ‘Grondwet en Troon’ zou de 

regering zich volgens hem al vooraf van een ‘eervolle uitkomst’ hebben verzekerd. 

Aan de Rijksbeginselen als uitgangspunt voor het bedwingen van de opstand hield 

Groen ook vast, toen begin september het gematigde optreden van kroonprins 

Willem in Brussel op een fiasco uitliep. Met ‘opstandelingen’, zo stelde hij 

glashelder, moest niet worden onderhandeld.
40

          

    Tegelijkertijd wenste Groen Europa op haar verantwoordelijkheid aan te 

spreken.
41

 Wat zich in het Zuiden afspeelde, was ‘in beginsel en uitkomst’ niets 

anders dan ‘een Jacobijnsche revolutie’ en stond in onlosmakelijk verband met de 

recente omwenteling in Frankrijk. Alle vredesbetuigingen van de Franse regering 

ten spijt, was Groen de overtuiging toegedaan dat met de revolutie geen akkoord kon 

worden gesloten. Om die reden riep hij het gezegde van Burke in herinnering, dat 

geen enkel deel van de Europese omtrek zich van het verderf van dat almaar 

expanderende Franse middelpunt zou kunnen vrijwaren. Niet voor niets had Burke 

hieruit de conclusie getrokken: ‘Dit kwaad in het hart van Europa moet uit dat 

middelpunt worden verdelgd’. Om het revolutionaire kwaad te kunnen keren was 

volgens Groen een onvoorwaardelijke voortzetting van de Nederlandse 

zelfstandigheid noodzakelijk. Regering en natie riep hij om die reden op zich 

                                                           
38 Nederlandsche Gedachten, II, 6 augustus 1830, 37. 
39 Nederlandsche Gedachten, II, 30 augustus 1830, 49. 
40 Nederlandsche Gedachten, II, 8 september 1830, 55. 
41 Nederlandsche Gedachten, II, 9 september 1830, 57-58. 
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gedurig en vaster bij ‘het Germaansche Europa’ aan te sluiten en voegde hier in 

gezwollen taal aan toe: ‘de leus zij: beter dood te wezen, dan Fransch’.     

 

              

Op 3 september 1830 werd door enkele Belgische Kamerleden een proclamatie 

uitgevaardigd, waarin openlijk werd aangestuurd op een scheiding tussen noord en 

zuid.
42

 Kort daarop legde ook de Raadgevende Commissie van kroonprins Willem 

een soortgelijke verklaring af. Beide manifesten brachten een maatschappelijke 

discussie op gang die zich vertaalde in een stroom van publicaties met de 

scheidingskwestie als hoofdthema. Ook Groen oordeelde dat een scheiding, gezien 

de recente ontwikkelingen, ‘hoogst wenschelijk’ was.
43

 Mits door goede beginsels 

tot stand gebracht, zo voegde hij hieraan toe. Deze restrictie achtte hij vooral 

noodzakelijk, omdat de zuidelijke factie in de afscheiding slechts het begin en in de 

vorming van de ‘Démocratie royale’ het doel zag. Met de onderwerping aan 

Frankrijk, voorspelde hij, als het gevolg. Aangezien ‘de muiterij’ nog niet gewonnen 

had, weigerde Groen de facto in een scheiding te berusten.
44

 Voor de regering was 

het daarom zaak de ‘rebellen’ ogenblikkelijk en ondubbelzinnig de oorlog te 

verklaren. Met dien verstande dat voorkomen moest worden dat zij ook de 

‘getrouwe ingezetenen’ van het Zuiden tegen zich in het harnas joeg. 

    Hoewel Groen zich feitelijk nog niet bij een scheiding had neergelegd en hij voor 

het voltrekken ervan een principieel voorbehoud maakte, kan wat zijn 

Rijksbeschouwing betreft niettemin van een standpuntwijziging worden gesproken. 

Opvallend in dit verband is Groens opmerking dat de vereniging van 1815 ‘geen 

meesterstuk van veruitziende Staatkunde’ was geweest. Door het zelfstandige 

Holland te vergroten op basis van twee volken ‘étrangers à l’esprit français’ hadden 

de mogendheden niet doorzien dat het ‘toevoegsel’ te groot en te eigenaardig was 

om ‘innig’ met het Noorden te worden verenigd. Een federale staatsvorm ‘onder 

ééne Dijnastie’, met de adel en de geestelijkheid in het Zuiden om de troon 

geschaard, zou het Noorden meer bescherming tegen Frankrijk en de revolutiegeest 

hebben geboden dan de verenigde staatsvorm waarvoor toen gekozen werd. 

‘Eenvormigheid’ kwam echter beter met ‘de denkbeelden van den tijd’ overeen. 

Deze kritische beschouwing over het Rijk zijn we bij Groen niet eerder 

tegengekomen. Door op het ‘verschil in denkwijs, zeden en belang’ te wijzen, zo 

                                                           
42 A. Smits, 1830, deel I, Holland stoot België en daarmee Vlaanderen af, Kortrijk-Heule, 

1983, 200. 
43 Nederlandsche Gedachten, II, 8 september 1830, 56. 
44 Nederlandsche Gedachten, II, 11 september 1830, 59-60. 
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kan worden gesteld, bood hij de zuiderlingen nu de staatsrechtelijke ruimte die hij 

hen daarvóór nog had onthouden.  

    Desondanks was Groen de opvatting toegedaan dat het Rijk vooralsnog niet 

mocht worden ontbonden. Uit zijn commentaar op de buitengewone zitting van de 

‘Staten-Generaal in dubbelen getale’ op 13 september 1830 wordt duidelijk waarom 

hij nog aan de staatsvorm van 1815 vasthield.
45

 Volgens Groen was de koning door 

in de troonrede de wenselijkheid van de scheiding aan het oordeel van de Staten-

Generaal te onderwerpen, zijn bevoegdheid te buiten gegaan. Om dit te verhelderen 

herinnerde hij aan het feit dat de Nederlandse regering in 1815 zelf had ‘betoogd’ 

dat de voorwaarden der vereniging als ‘de wet van Europa’ moesten worden 

beschouwd. Omdat het Congres van Wenen de vereniging als ‘volkomen en innig’ 

had bedoeld, mocht een scheiding slechts ‘met gemeen overleg der Mogendheden’ 

worden voltrokken.
46

 Een zaak die ‘het aanwezen van den Staat, het evenwigt van 

Europa en de rust van naburige Volken’ zo onmiddellijk aanging, was het volgens 

hem waard van alle kanten bekeken te worden.
47

 Door de scheiding op een Europees 

niveau te tillen hoopte Groen een revolutionaire ontbinding van het Rijk te kunnen 

voorkomen. Om die reden verlangde hij in het publieke debat helderheid over de 

vraag ‘welke scheiding’ nu precies werd nagestreefd. Zelf gaf hij de voorkeur aan 

een ‘volkomene afscheiding’. Hoewel een splitsing onder dezelfde dynastie, maar 

dan met ‘waarlijk Nationale instellingen’ ook niet ‘ongerijmd’ was.  

    Maar, waarschuwde Groen, ‘dum deliberatur, perit Saguntum’.
48

 In plaats van te 

beraadslagen over de toekomst van het Rijk, moesten in het Zuiden eerst het 

koninklijk gezag en de grondwet worden hersteld. Vanuit de positie van het 

Noorden gezien was daar ook alle reden toe. Slechts één dag na de proclamatie werd 

op de Grote Markt in Brussel de troonrede demonstratief verbrand en raakte de 

Brusselse burgerwacht, die sinds de dag van de opstand orde op zaken had gesteld, 

haar greep op de stadsbevolking kwijt.
49

 Toen vervolgens een nieuwe anarchie 

losbarstte, stuurde de koning onder leiding van zijn zoon Frederik een leger naar de 

residentiestad. Nadat een poging om de opstand onder controle te krijgen was 

mislukt, trok de prins in de nacht van 26 op 27 september zijn troepen heimelijk uit 

Brussel terug.  

                                                           
45 Nederlandsche Gedachten, II, 14 september 1830, 63-64. 
46 Groen beriep zich hierbij op gezaghebbende bladen als de Londense Times en de Parijse Le 

Globe. 
47 Nederlandsche Gedachten, II, 17 september 1830, 67-68. 
48 Hoewel de stad Saguntum een verbond met Rome had gesloten, werd zij desondanks in 219 

v. Chr. door Hannibals leger omsingeld. Terwijl de senaat nog over hulp beraadslaagde, 

trokken de belegeraars reeds de stad binnen. Bij de Romeinse geschiedschrijver Titus Livius, 

(59 v. Chr.-17 n. Chr.) is Groens citaat weergegeven als ‘deliberante senatu perit Saguntum’. 

Livius, Ab Urbe Condita, XXI.  
49 A. Smits, 1830, I, 321-324 en 373-389. 
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    Na dit militaire debacle maakte Groen zich geen illusies meer en trok de conclusie 

dat het Rijk de facto in tweeën was gescheurd.
50

 Omdat de scheuring met het zwaard 

voltrokken was, achtte hij elke discussie over een scheiding en herziening van de 

grondwet inopportuun. ‘Behouden en gebruiken hetgeen men heeft’, daar kwam het 

volgens hem op aan. Het ‘aanwezen’ van de staat, zo redeneerde Groen, was noch 

door de ‘toevoeging’ van 1815, noch door de ‘afscheuring’ van 1830 in zijn essentie 

aangetast.
51

 Ook al keerde Holland tot zijn vroegere zelfstandigheid terug, een 

herinvoering van de grondwet van 1814 was niet noodzakelijk.  

    De scheidingskwestie kreeg nog een opleving door de oktoberproclamaties van de 

kroonprins. Begin oktober had de koning zijn oudste zoon naar Antwerpen gestuurd 

met de opdracht om de niet-opstandige, zuidelijke gewesten voor afval te bewaren.
52

 

Op 5 oktober vaardigde de prins echter onverwachts een proclamatie uit, waarin hij 

zich bereid verklaarde de zuidelijke eis tot scheiding volledig te zullen aanvaarden. 

In zijn proclamatie van 16 oktober omschreef hij de Belgen als een ‘nation 

indépendante’ en benoemde zichzelf tot hoofd van de afscheidingsbeweging.
53

 

Volgens de koning werd door het optreden van de prins iedere hoop op Rijksherstel 

finaal de bodem ingeslagen.
54

 Op 20 oktober 1830 deelde een gedesillusioneerde 

Willem I de Tweede Kamer mee dat de scheiding tussen noord en zuid nu definitief 

was.  

 

Waar stond Groen als het om een definitieve scheiding ging en hoe zag hij de 

toekomst van het Rijk? Deze vragen dringen des te meer, omdat tot nu toe het 

complexe en bijna ambigue beeld is ontstaan dat hij zowel voor als tegen een 

scheiding was en de staatsvorm van 1815 zowel positief als negatief bejegende. Het 

is verleidelijk om hierin ten gevolge van zijn ervaringskennis van een zigzagkoers te 

spreken. Hoewel hij natuurlijk evenals zijn tijdgenoten steeds door ontwikkelingen 

werd verrast die de afloop van de scheidingskwestie onvoorspelbaar maakten. Op dit 

Rijksvraagstuk wordt een helder licht geworpen in de Nederlandsche Gedachten van 

4 december 1830.
55

 Aanleiding tot Groens Rijksbeschouwing vormde een 

conceptadres van enkele noordelijke Kamerleden. In zijn reactie hierop blikte hij 

allereerst terug op de Koninklijke Boodschap van 20 oktober.  

                                                           
50 Nederlandsche Gedachten, II, 30 september 1830, 77-78. 
51 Nederlandsche Gedachten, II, 9 oktober 1830, 83. 
52 Dit was het verzoek van een aantal zuidelijke Kamerleden en van de prins zelf. Zie A. 

Smits, 1830, deel II, Brussel met Wallonië veroveren Vlaanderen, zetten zich uit tot België en 

stoten op hun beurt Holland en daarmee ook de Generaliteitslanden af, Kortrijk-Heule, 1983, 

94-96 en 100-106.  
53 A. Smits, 1830, II, 199-209.  
54 Voor Groen stond dit optreden van de kroonprins bijna gelijk aan landverraad. Groen aan 

C.J. van Assen, 21 oktober 1830, Briefwisseling, I, 355. 
55 Nederlandsche Gedachten, II, 4 december 1830, 113-114. 
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    Volgens Groen deed zich in de Koninklijke Boodschap een staatkundige 

onjuistheid voor. Ofschoon de noordelijke gewesten hierin met recht als een geheel 

werden aangemerkt, werden zij tevens als ‘eene der twee groote Afdeelingen van het 

Rijk’ omschreven. De grondwet van 1815, zo bestreed hij de omschrijving, erkende 

dergelijke afdelingen niet. De eerste voorwaarde die bij de ‘toepassing’ van de 

grondwet van 1814 op die van 1815 werd gesteld, was immers dat de vereniging 

‘innig en volkomen’ moest zijn. Een administratieve scheiding of opsplitsing in twee 

staten onder één dynastie stond daarom gelijk aan de ‘vernietiging van het Rijk’ en 

aan de ‘ontbinding van den Staat’. Door pal te staan voor de grondwet van 1815 kon 

het Zuiden als afvallig worden beschouwd en ontving ‘de onafhankelijkheid en de 

rust der getrouwe Provincien’ een staatsrechtelijke garantie. Indien het Noorden 

slechts een deel van het Rijk vormde, zoals in de Boodschap en in latere 

verordeningen werd verklaard, bestond er een gerede kans dat Holland zijn ‘regten 

van zelfstandige Mogendheid’ verloor. 

    Wat hierboven als complex werd getypeerd, zag Groen slechts als een 

‘eenvoudige voorstelling’. De reden waarom is helder. Door het Rijk als ‘corpus 

morale’ te beschouwen kon de Nederlandse staat namelijk blijvend aanspraak maken 

op zijn historische rechten en onafhankelijkheid. Werd het staatsgebouw van 1815 

echter gesloopt, dan was onduidelijk of nu het Noorden het ware gezag van de 

grondwet belichaamde of het Zuiden. De gevolgen van deze verwarring kwamen 

naar Groens mening reeds in de ‘handelingen der Diplomatie, in redevoeringen, 

geschriften en dagbladen’ naar voren. Onder deze categorie plaatste hij ook het 

conceptadres van een viertal noordelijke parlementariërs, omdat daarin de wens 

werd uitgesproken dat Holland ‘van nu en voor altoos’ van België gescheiden zou 

worden.
56

 Als kritiek op de regering was het adres hem welkom, maar in de stelling 

dat geen enkele mogendheid ter wereld tot herstel ‘van den noodlottigen band’ 

gerechtigd was, sloeg het door. Groens bespreking van dit concept is met name van 

belang, omdat hiermee kan worden aangetoond dat zijn ingewikkelde 

Rijksbeschouwing vanuit zijn Europabeeld moet worden verklaard.      

    Als tegenwerping op de noodlottige band bracht Groen naar voren dat de band die 

door de traktaten ‘in het belang van Europa’ was gelegd, ‘regtens’ niet was 

losgemaakt. Gelijk Europa de rechten van Holland moest eerbiedigen, behoorde ook 

Holland aan de rechten van Europa gedachtig te zijn. Een stelling die hij 

onderbouwde door Europa te kenschetsen als een ‘Maatschappij van Staten, aan 

wier Gouvernementen door betrekkingen en Verbonden’ wederkerige verplichting 

                                                           
56 Dit conceptadres was op 10 november bij de koning ingediend door H. baron Collot 

d’Escury, jhr. D.F. van Alphen, L.C. Luzac en J.G. van Nes. Het werd wel als voorstel 

gedrukt, maar zou op 25 januari 1831 vanwege de internationale erkenning van België weer 

worden ingetrokken. Zie A. Smits, 1830, II, 476 en Nederlandsche Gedachten, II, 2 februari 

1831, 149. 
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was opgelegd. Dat de mogendheden door hun non-interventiepolitiek het 

grondwettig recht van het Rijk al hadden opgegeven, zoals het concept beweerde, 

vond Groen een voorbarige conclusie. Dan zagen de opstellers de houding van 

Rusland, Oostenrijk en Pruisen en de overeenkomsten die nog intact waren over het 

hoofd. Bovendien bestond het gevaar dat wanneer elke natie zich van ‘de 

zamenleving der Volkeren’ afzonderde, ‘de oorlog van allen tegen allen’ aanstaande 

was. Voor ‘Staten van den tweeden rang’ als Holland per definitie al een nadeel. 

Juist door een nauwgezette vervulling van zijn Europese plichten, kon de koning van 

de weeromstuit de mogendheden aanspreken op hun verantwoordelijkheid ten 

aanzien van verbintenissen en verkregen rechten. ‘Misschien’, voegde hij er met een 

vooruitziende blik aan toe, ‘zal dit reeds spoedig nog meer dan thans noodzakelijk 

zijn’. 

  

Toch is het de vraag of Groens moeilijk te volgen Rijksbeschouwing door de 

Europese context afdoende is verhelderd. Opvallend is namelijk dat hij de scheiding 

telkens als een juridische kwestie ter sprake bracht. Dit was reeds het geval toen hij 

begin september voor het eerst bereid was de scheiding, zij het onder principiële 

condities, de jure te aanvaarden. Een standpunt dat enerzijds was ingegeven door 

zijn kritiek op het kunstmatige karakter van de staatsvorm van 1815 en anderzijds 

door de gevaarlijke situatie in het Zuiden. Overrompeld door de gebeurtenissen van 

eind september trok Groen vervolgens de conclusie dat het Rijk de facto in tweeën 

was gescheurd, maar dat deze scheiding de jure onacceptabel was. Hierboven zagen 

we dat zijn vasthouden aan de grondwet van 1815 hoofdzakelijk voortvloeide uit 

zijn beroep op de Europese staatkunde en het volkenrecht. Dat zijn 

Rijksbeschouwing hiermee een zeker spanningsveld intact liet, was hij zich, zoals 

uit het vervolg van deze paragraaf zal blijken, op dat moment nog onvoldoende 

bewust. 

 

 

Op 4 november 1830 kwamen te Londen de gevolmachtigden van Engeland, 

Frankrijk, Oostenrijk, Pruisen en Rusland bijeen. De reden van hun bijeenzijn had 

alles te maken met de nieuwe situatie in het Rijk. Deze was ontstaan doordat het 

Voorlopig Bewind van het opstandige Zuiden op 4 oktober 1830 de 

onafhankelijkheid van België had uitgeroepen en Willem I in reactie daarop de 

mogendheden aan hun verdragsverplichtingen had herinnerd. Omdat de toekomst 

van het Rijk een Europese aangelegenheid was, besloten Engeland en Frankrijk de 

kwestie aan een conferentie voor te leggen. In de aanloop hiernaartoe had Groen het 

optimisme van de koning over de bereidheid van de bondgenoten om ‘het 
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staatkundig stelsel van Europa’ te handhaven, al flink getemperd.
57

 Dat stelsel, zo 

merkte hij op, lag sinds de erkenning van de hertog van Orléans ‘reeds omver’. Ook 

moest Willem I er rekening mee houden dat zijn ‘onbetwistbare regt’ op de 

Nederlanden zou worden vertrapt.  

    Groens sombere voorgevoel was mede gebaseerd op de vrees dat ook Frankrijk op 

de conferentie van de partij zou zijn. Omdat de Franse regering ‘het beginsel van 

non-interventie’ tot grondslag van ‘een nieuw en voor de zaak der revolutie gunstig 

Volkerenregt’ had aangenomen, dreigde het diplomatieke overleg zijns inziens al 

vooraf in een patstelling te raken.
58

 Om zich het ongenoegen van Frankrijk niet op 

de hals te halen bestond immers het gevaar dat door de bondgenoten van Holland 

niet meer op tussenkomst zou worden aangedrongen. Toen duidelijk werd dat de 

Fransen daadwerkelijk aan de onderhandelingstafel gingen aanschuiven, sprak 

Groen het bange vermoeden uit dat op de conferentie de dienst zou worden 

uitgemaakt door ‘eigenbelang en overmagt’. Met als gevolg dat de Europese 

staatkunde in een ‘rooverspolitiek’ ontaardde.
59

 Dat hij een deelname van Frankrijk 

aan de conferentie zo negatief afschilderde, kwam voort uit zijn overtuiging dat dit 

land nog altijd de ‘hoofdzetel’ der revolutie was. Europa moest volgens de plannen 

van de zogenaamde Franse bondgenoten, zo betoogde Groen, aan het revolutionaire 

Frankrijk ‘eerst gelijkvormig, daarna onderdanig’ worden gemaakt.
60

 Het feit dat 

naast Frankrijk ook België en Engeland binnen vier maanden tijd onder ‘het juk van 

anarchieke leerstellingen’ waren gebracht, bewees dat de revolutie in Europa aan 

haar tweede opmars was begonnen.
61

        

    Op 20 december 1830 besloten de gevolmachtigden van de vijf mogendheden de 

Belgische onafhankelijkheid voluit te erkennen. Groen was vooral door de 

instemming van Rusland, Oostenrijk en Pruisen onaangenaam verrast. In een reeks 

van aanklachten verweet hij de drie conservatieve staten: ‘een trouwen bondgenoot’ 

op te offeren, de traktaten te verbreken waarop ‘het Statenstelsel van Europa’ rustte, 

de ‘beloften aan het huis van Oranje’ te schenden, een onzekere stand van zaken te 

rechtvaardigen die het gevolg was van ‘verraad en muiterij’, ten behoeve van 

‘muitelingen’ te interveniëren in de binnenlandse twisten van een onafhankelijke 

staat, koning Willem I het recht te ontzeggen om via een ‘contra-revolutie’ de 

                                                           
57 Nederlandsche Gedachten, II, 21 oktober 1830, 94. 
58 Nederlandsche Gedachten, II, 9 en 18 oktober 1830, 83-84 en 90-91. 
59 Nederlandsche Gedachten, II, 3 november 1830, 95. 
60 Nederlandsche Gedachten, II, 20, 24 en 27 november 1830, 103-106 en 108.  
61 Groen zag de regeringswisseling van de Tory Wellington met de Whig Grey half november 

1830, de onrust in Londen en de roep om kiesrechthervorming als een rechtstreeks gevolg van 

de Engelse erkenning van de hertog van Orléans. Ook wees hij in dit verband op de 

revolutionaire onrust in Duitse staten als Brunswijk en Saksen. 
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afvallige gewesten onder het wettig gezag terug te brengen, België Frans te maken 

en Holland bloot te stellen aan een Franse overheersing.
62

  

    Wat opvalt aan Groens kritiek op de mogendheden, is dat hij hierin gebruik 

maakte van dezelfde Europaconcepten als in 1825-1826. Dit blijkt onmiskenbaar uit 

het feit dat hij het voorbijgaan van de diplomatie aan het staats- en volkenrecht 

typeerde als het ‘ontscheuren aan den band der Europesche Maatschappij’.
63

 Een 

kernbegrip dat we ook in zijn jeugdgeschriften zijn tegengekomen en dat aangeeft 

dat hij Europa als een staats- en volkenrechtelijke eenheid zag. Andere begrippen 

waarmee hij dat tot uitdrukking bracht, zijn: ‘Europesche vereeniging’, ‘Europisch 

Volkerengeheel’, ‘Europesche Volkerenmaatschappij’ en ‘Maatschappij van Staten’. 

Hoezeer deze eenheid fundamenteel was aangetast, leidde hij af uit het feit dat ‘in de 

vereeniging van Europas Mogendheden’ een legitieme plaats aan het beginsel van 

de volkssoevereiniteit was toegekend.
64

 In de strijd tegen de revolutie had Europa in 

Groens ogen in 1830 een grote slag verloren.  

 

 

Wilde de Nederlandse regering geen ‘slavin der omstandigheden’ worden, dan was 

het volgens Groen allereerst noodzakelijk dat zij op de rechten en belangen van de 

verenigde Nederlanden bedacht was. Daarna moest zij, voor zover mogelijk, ‘de 

revolutie in België en in Europa’ tegengaan.
65

 Hierbij drong de anders zo loyale 

Europeaan er bij de koning op aan scherp verzet tegen de erkenning van de 

Belgische onafhankelijkheid aan te tekenen. Met het oog op de binnenlandse politiek 

was regeren ‘in den Nederlandschen zin’ het meest verkieslijk. Een algemene 

herziening van de grondwet was in de huidige situatie niet raadzaam, omdat dit de 

‘ondergang der Monarchie’ zou inluiden.  

    Toch uitte Groen ook kritiek op de staatsvorm van 1815 en ging hierin zelfs 

verder dan in eerdere commentaren. Dit blijkt in het bijzonder uit zijn reactie op de 

Kamertoespraak van de minister van Buitenlandse Zaken J.G. Verstolk van Soelen. 

Hierin had de bewindsman betoogd dat het Verenigd Koninkrijk het resultaat van 

‘schrandere Staatkunde’ was geweest.
66

 Groen vroeg zich af waar in Europa een 

tweede voorbeeld te vinden was van een staat die ‘eensklaps uit twee even groote en 

in de meeste opzigten strijdige deelen’ was samengesteld en waaraan vervolgens 

                                                           
62 Nederlandsche Gedachten, II, 13 januari 1831, 133.  
63 Nederlandsche Gedachten, II, 27 december 1830, 127-128. 
64 Nederlandsche Gedachten, II, 27 november 1830, 108. 
65 Nederlandsche Gedachten, II, 13 en 18 januari 1831, 133-138. 
66 Deze toespraak in de Tweede Kamer vond plaats op 20 januari 1831 en was een reactie van 

de regering op de diplomatieke besprekingen in Londen. Nederlandsche Gedachten, II, 29 

januari 1831, 145-147. 
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ook nog de ‘aard eener innige en volkomene vereeniging’ was toegevoegd. 

‘Terstond, op het magtwoord der Diplomatie’ van een krachtige verzekering werd 

voorzien en uitgewerkt in een grondwet die ‘regtmatige invloed’ bij voorbaat 

buitensloot. Kortom een staat, zo concludeerde hij, die volgens ‘revolutionaire 

grondstellingen’ tot stand was gekomen.  

    Omdat ‘eenheid van Nationaal karakter’ niet bestond, gebood de innige 

vereniging, aldus Groen, van meet af aan ‘het overwigt’ van de Nederlandse 

nationaliteit. Verkreeg de Franse de overhand, dan werd België aan Holland 

‘ontscheurd’ of Holland met België verfranst. Een staatsbeschouwing die hij reeds in 

Over Volksgeest en Burgerzin uiteen had gezet. Terwijl Groen benadrukte dat de 

regering tot handhaving van het Nederlandse levensbeginsel alleszins gerechtigd 

was, voegde hij hier in afwijking van zijn brochure aan toe dat haar dit ‘door de 

inrigting van het bestuur’ onmogelijk was gemaakt. Omdat ‘de Kroon’ als gevolg 

hiervan jarenlang de openbare opinie niet leidde, de grondwet niet ontwikkelde en 

toepaste, het liberalisme eer aanmoedigde dan tegenwerkte, was zij in toenemende 

mate haar greep op het Zuiden kwijtgeraakt. Wat het Rijk anno 1831 volgens hem 

nodig had, was een versterking van de getemperde monarchie, maar dan vorm 

gegeven ‘in den geest van Nederlands herstel in 1813’.  

    Op 20 januari 1831 stelde de Londense Conferentie een protocol op, waarin 

België ‘eeuwigdurend neutraal’ werd verklaard.
67

 Deze verklaring was bedoeld om 

de jonge staat te kunnen vrijwaren van een interventie of overheersing door 

Frankrijk. Tegelijkertijd legden de gevolmachtigden de scheidingsvoorwaarden vast. 

Koning Willem I had het neutraliteitsstatuut aanvaard in de veronderstelling dat 

voor de mogendheden de administratieve scheiding nog altijd het uitgangspunt was. 

Voor de Belgen was het statuut echter onacceptabel, omdat zij hierdoor hun 

aanspraken op Limburg, Luxemburg en Zeeuws-Vlaanderen zouden kwijtraken. Op 

26 juni 1831 werden de voorwaarden, zij het in gewijzigde vorm, in het Traktaat der 

XVIII Artikelen officieel bekrachtigd.
68

 Omdat het Traktaat minder gunstig voor het 

Noorden uitpakte en de bezegeling van de scheiding door de soevereiniteit van 

Leopold van Saksen-Coburg aanstaande was, klonk in Holland de roep om in het 

Zuiden in te grijpen steeds luider.  

    Dat België met de steun van één of meer mogendheden Luxemburg, Limburg en 

Staats-Vlaanderen aan de koning en het Rijk wilde ‘ontweldigen’, betekende 

                                                           
67 C.B. Wels, ‘Nederland en Europa, 1830-1840’, in: D.P. Blok (red.), Algemene 

Geschiedenis der Nederlanden, deel 11, Weesp, 1983, 298-299. 
68 Gewijzigd was bijvoorbeeld het artikel over Maastricht en Limburg, waarvoor het Noorden 

en het Zuiden nu gezamenlijk een schikking moesten treffen. Verder werd bepaald dat Willem 

I de persoonlijke titel Groothertog van Luxemburg mocht behouden, maar dat hij samen met 

de nieuwe koning van België over het Groothertogdom als grondgebied besprekingen moest 

gaan voeren met de Duitse Bond.  
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volgens Groen nog niet dat ‘langdurige werkeloosheid’ nu door ‘plotselinge 

roekeloosheid’ moest worden opgevolgd. ‘Bondgenooten’, zo stelde hij in de zomer 

van 1831 vast, ‘bezitten wij niet’.
69

 De tijd was namelijk voorbij dat ‘het kleine 

Genève naast Frankrijk vrij en onafhankelijk blijven kon’ of dat ‘half Europa voor 

het onregt aan een weinigvermogenden Vorst gedaan’ de wapens voor algemene 

rechtsbeginsels zou aangorden. Dat Europa, om erger te voorkomen, bereid was 

voor Frankrijk te ‘kruipen’, achtte Groen een teken aan de wand. Kennelijk had zij 

geen weet meer van het ‘axioma in de Europesche Staatkunde’, dat Holland, zoals 

Burke scherp had gezien, zonder een barrièrestelsel ‘must virtually belong to 

France’.
70

    

 

Op 2 augustus 1831 trok Holland het zwaard daadwerkelijk uit de schede en viel met 

een leger België binnen. Bijna een maand lang had Groen in het openbaar gezwegen 

en ook nu bewaarde hij een publiekelijk stilzwijgen. Pas op 11 augustus kwam er 

een nieuwe editie van de Nederlandsche Gedachten uit. Dat hij zich afzijdig had 

gehouden, verdedigde Groen met het argument dat een veldtocht ‘zonder uitzigt op 

medewerking of zekerheid van oogluiking’ door de mogendheden onverstandig 

was.
71

 Mede uit zijn briefwisseling van begin augustus kan worden afgeleid dat hij 

had getwijfeld aan een Hollands succes, omdat hij de expeditie in het licht ‘van den 

algemeenen toestand van Europa’ beschouwde.
72

     

    Deze Europese benadering van de veldtocht blijkt met name uit Groens 

commentaar op een redevoering van de minister van Buitenlandse Zaken op 5 

augustus in de Staten-Generaal. Met deze toespraak trachtte de bewindsman vooral 

duidelijk te maken dat de strijd tegen België ‘geene Europesche quaestie’ was en 

nog veel minder ‘eene quaestie over revolutionaire en anti-revolutionaire 

beginselen’.
73

 Voor Groen was deze kijk op de zaak een ongehoorde simplificatie 

van ‘de aard en omvang der crisis’. In het geschil tussen België en Holland vormde 

niet het grensconflict de brandende kwestie, maar het ideologische conflict tussen 

het revolutionaire en het antirevolutionaire staatsrecht. Wat de kwestie Europees 

maakte, was dat ‘de vrijheid van geweten en de onafhankelijkheid der Staten van 

Europa’ in het geding waren.  

    Een bewijs voor zijn commentaar vond Groen een enkele dag later toen de 

Hollandse veldtocht op bevel van ‘ontrouwe bondgenooten’ plotsklaps moest 

                                                           
69 Nederlandsche Gedachten, III, 4 juli 1831, 57-58. 
70 Cf. Nederlandsche Gedachten, III, 24 maart 1832, 144. 
71 Nederlandsche Gedachten, III, 11 augustus 1831, 61-62. Uit één van Groens brieven valt 

echter ook op te maken dat hij bang was dat zijn principiële commentaren verkeerd zouden 

worden opgevat. Groen aan H.J. Koenen, 7 augustus 1831, Briefwisseling, I, 467.  
72 Groen aan C.J. van Assen, 4 augustus 1831, Briefwisseling, I, 463.  
73 Nederlandsche Gedachten, III, 11 augustus 1831, 63-64.  
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worden gestaakt.
74

 Omdat dit bevel voortkwam uit bezorgdheid over een Frans leger 

in aantocht, trok hij hieruit de conclusie dat Frankrijk als ‘de groote Leenheer van 

het Europese grondgebied’ kennelijk de vrije beschikking had over ‘de 

onafhankelijkheid der Staten van den tweeden en minderen rang’. Was ooit de leus 

van stadhouder-koning Willem III ‘tegen Frankrijk en het bijgeloof’ geweest, nu 

diende de leus te zijn: ‘TEGEN FRANKRIJK EN HET ONGELOOF’. Deze 

godsdienstig-gepassioneerde kijk van Groen op de revolutie, zo moet worden 

gesteld, zijn we in zijn jeugdgeschriften niet tegengekomen.  

 

 

Op 27 september 1831 was Groen onder de titel Overzigt van de beginsels der 

Nederlandsche Gedachten een zevendelige artikelenreeks gestart met de bedoeling 

zijn antirevolutionaire denkbeelden een ‘meer naauwkeurige en eenigermate 

wetenschappelijke ontvouwing’ te geven.
75

 De reeks werd ingeleid met de volgende, 

korte geschiedbeschouwing: ‘Wanneer men de geschiedenis niet enkel naar 

tijdruimte, maar volgens den gang en de ontwikkeling der denkbeelden splitst, heeft 

elke periode een hoofdtrek welke haar gansche rigting bepaalt’. Sinds meer dan 

vijftig jaren, zo stelde hij vast, was deze hoofdtrek ‘het ongeloof’. In de methodische 

onderbouwing van de geschiedbeschouwing herkennen we onmiddellijk de 

‘Epochenspezifische’ aanpak van Heerens Handbuch. Dit wordt bevestigd door de 

Nederlandsche Gedachten van enkele weken daarvoor. Hierin vroeg hij namelijk 

aandacht voor het feit dat ‘een groot historiekenner’ als Heeren bij zijn verdeling 

van de nieuwe geschiedenis de tegenwoordige periode zeer terecht als ‘het 

revolutionaire tijdperk’ had geduid.
76

 Hoezeer de artikelenreeks ook later door 

Groen van fundamentele betekenis voor zijn antirevolutionaire beschouwingen werd 

geacht, blijkt uit zijn opmerking dat het Overzigt de ‘uitgewerkte Schets’ van 

Ongeloof en Revolutie was.
77

 Voor ons onderzoek is vooral van belang na te gaan 

welk Europabeeld hieraan ten grondslag lag.  

    Groen opende het betoog met een frontale aanval op de volkssoevereiniteit. Een 

‘dwaalbegrip’ dat in zijn ogen slechts het gevolg was van het ongeloof of een der 

gestalten was, waarin het ongeloof zich openbaarde. Als zodanig vormde het 

ongeloof de antithese van het Evangelie dat in de ‘Europesche Christenheid’ altijd 

                                                           
74 Nederlandsche Gedachten, III, 23 augustus 1831, 65-66. 
75 Nederlandsche Gedachten, III, 17 september 1831, 81. Het Overzigt verscheen van 27 

september tot en met 19 november 1831.  
76 Nederlandsche Gedachten, III, 3 september 1831, 73. 
77 Nederlandsche Gedachten, V, 9 september 1873, 158. Groen nam het Overzigt integraal op 

in het eerste deel van zijn Verspreide Geschriften (1859, 123-154).  
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als ‘de grondslag der Staten’ en ‘het Wetboek der Natien’ was beschouwd.
78

 De 

belangrijkste oorzaak van de staatkundige ‘omwentelingstheorie’ lag volgens hem in 

de ‘valsche wijsbegeerte’ van de achttiende eeuw, waarin de mens boven God werd 

geplaatst en het menselijk verstand uitgangspunt en toetssteen voor recht en 

waarheid was. Deze geestelijk antithetische duiding van de Europese geschiedenis is 

bij Groen niet nieuw, omdat zij ook werd aangetroffen in zijn commentaren enkele 

maanden vóór de uitbraak van de revoluties van 1830.
79

 Zij toont wel aan hoezeer 

hij ongeloof en revolutie vanuit een Europees perspectief bezag.  

    Opmerkelijk is Groens nieuwe of beter gezegd veel stelselmatiger verwoorde 

kritiek op de Europese Restauratie. In een beschouwing over de gevolgen van de 

‘revolutieleer’ schetste hij namelijk een aaneenschakelend verband tussen de 

jaartallen 1789, 1815 en 1830. Hierdoor wilde hij aantonen dat de ‘heillooze leer’ 

wel vaak in ‘haar gevolgen’, maar nooit in ‘haar beginsel’ bestreden was.
80

 Volgens 

Groen was er enkel strijd geweest over ‘den graad van ontwikkeling en de wijs en 

het tijdige der toepassing’. Met ‘anti-revolutionaire leerstellingen’ had dit echter 

niets gemeen. ‘Maar wat deed Europa?’, vroeg hij op een manier alsof weerstand 

tegen de revolutie in 1789 een vanzelfsprekendheid was. 

    Europa, antwoordde Groen, was in die tijd evenals Frankrijk ‘ingenomen’ met de 

revolutieleer. Een teken dat de revolutiegeest overal ‘uit de hoogere standen, tot de 

bevolkingen’ doorgedrongen was. Men wilde verandering, hervorming en idealen. 

Omdat het revolutiebeginsel in Frankrijk evenwel ontaard was, werd de ‘filozofische 

herschepping’ van de andere staten vooralsnog niet mogelijk geacht. Dat de liefde 

voor de revolutieleer ook na de ondergang van Napoleon niet verkilde, had volgens 

Groen te maken met het feit dat de oorzaak van het doorstane leed in de personen, in 

het misbruik der staatsvormen en in de gewelddadige onderdrukking van een 

afgedwaalde revolutionaire gezindheid in plaats van in de beginsels en instellingen 

werd gezocht. Uit ‘deze stemming van den tijdgeest’ konden de aard en het verloop 

van de restauratie achteraf worden verklaard. Maar, zo poneerde Groen, zij konden 

er ook vooraf uit worden voorspeld. Indien men met de benaming restauratie een 

herstel van beginsels bedoelde aan te geven, dan was die zijns inziens ‘slecht 

gekozen en weinig verdiend’. Verdreven stamhuizen werden weliswaar hersteld, 

maar van een wederopbouw van de staat ‘als organiek geheel en gelijk die op 

zedelijke steunselen’ rustte, was echter geen sprake. De ‘revolutionaire 

Staatsmachine’ moest slechts door andere handen worden bestuurd.  

                                                           
78 Ergens anders schreef Groen dat de Europese staten delen van een ‘Christen-republiek’ 

vormden, omdat hun staats- en volkenrecht, wetten, instellingen, zeden en gebruiken uit het 

christendom waren ontsproten of daarmee in verband stonden. Nederlandsche Gedachten, III, 

26 maart 1831, 13. 
79 Zie Nederlandsche Gedachten, II, 24 april en 9 juni 1830, 1-3 en 13. 
80 Nederlandsche Gedachten, III, 1 oktober 1831, 85-87.  
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    Ook ten aanzien van het volkenrecht was de benaming restauratie in Groens ogen 

misplaatst. Het Heilig Verbond behelsde weinig meer dan ‘een plegtige verklaring’ 

uit het hart van een christenvorst en een ‘Christelijke leus’ op een ‘onchristelijk 

gebouw’. Met het Congres van Wenen was het al niet beter gesteld. Dit omschreef 

hij als ‘een groot schouwtooneel van de liberale diplomatie’, omdat de diplomaten 

zich bij de verdeling van Europa dezelfde willekeur en dezelfde grondwetgevende 

macht hadden aangematigd als het liberale staatsrecht bij de inrichting der staten. Te 

weinig had men in het oog gehouden, zo betoogde Groen op een andere plaats, dat 

Napoleon een ‘zoon der omwenteling’ en de gruwelijke revolutie ‘het 

onvermijdelijke gevolg der revolutionaire beginselen’ was.
81

 Verder uitte hij kritiek 

op de congressen van Laibach en Karlsbad, omdat daar ‘te uitsluitend’ op de 

handhaving der regeringen en ‘te weinig’ op de vrijheden der volken was gelet. Wat 

als restauratie werd omschreven, had Groen eerder geconcludeerd, was ‘slechts eene 

gematigde voortzetting der revolutie geweest’.
82

 Door ‘legitimiteit en liberalismus in 

een gedrogtelijk verband’ te plaatsen hadden de mogendheden de revolutionaire 

oppositie niet bedwongen, maar uitgelokt. Wat als herstel was bedoeld, bleek in 

werkelijkheid ‘de voorbereiding der nieuwe omkeering’ te zijn.  

    Volgens Groen vormde de omwenteling van juli 1830 het overtuigende bewijs dat 

Europa aan de revolutieontwikkeling uitsluitend ‘schijnbare wederstand’ had 

geboden.
83

 De val van Karel X zag zij als een les, zo trachtte hij deze stelling te 

onderbouwen, dat aan de tijdgeest meer en spoediger ‘inschikkelijkheid’ moest 

worden betoond. De ‘herschepping der maatschappij’ zou dan immers kunnen 

plaatsgrijpen zonder de schokken waarmee de revolutie in Frankrijk gepaard was 

gegaan. Een teken, aldus Groen, dat Europa was ‘ontwend’ aan de eerbiediging van 

de christelijke waarheid als toetssteen voor alle andere waarheden.
84

 Terwijl zij zich 

rekenschap had moeten geven van het feit dat ‘het geloof aan Gods onfeilbare 

openbaring’ sinds de aanvang der Middeleeuwen de band was geweest die de 

Europese staten ‘zoowel onder elkander, als in hun inwendige zamenstelling’ had 

verbonden. Dat de christelijke godsdienst in een werelddeel dat door het 

christendom was gevormd weinig aandacht meer kreeg, bewees volgens hem dat er 

in Europa zoals Burke al in 1793 scherpzinnig had waargenomen een ‘religiekrijg’ 

gaande was.
85

 Een ‘karaktertrek’ waarmee Groen het revolutionaire tijdperk een 

religieuze inkleuring gaf. Of zoals hij het verleden, het heden en de toekomst van 

Europa in geloofstaal omschreef: ‘dat de strijd gevoerd wordt of, liever, gevoerd zal 

                                                           
81 Nederlandsche Gedachten, III, 3 september 1831, 73. 
82 Nederlandsche Gedachten, III, 26 maart 1831, 14. Zie ook de nummers van 7 mei en 16 

juni 1831, 41 en 53. 
83 Nederlandsche Gedachten, III, 15 oktober 1831, 89-91. 
84 Nederlandsche Gedachten, III, 22 oktober 1831, 93-94. 
85 Cf. Nederlandsche Gedachten, III, 26 maart 1831, 13. 
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worden, gelijk vroeger tusschen Evangelie en bijgeloof, zoo nu tusschen Evangelie 

en ongeloof’. 

 

Meer en vooral systematischer dan in de eerste twee delen heeft Groen in het derde 

deel van de Nederlandsche Gedachten de revolutieleer ontvouwd als een 

dialectische ontwikkeling van ‘mouvement’ en ‘résistance’. Veelzeggend in dit 

verband is het drietal stellingen dat hij hierover ontwikkelde.
86

 De eerste betrof de 

aard van de liberale theorie, de tweede haar heerschappij en de derde het middel om 

van haar juk te worden bevrijd. Met betrekking tot de aard merkte Groen op dat de 

revolutieleer door de oorsprong van het gezag en de wetenschap in de mens in plaats 

van in God te zoeken slechts ongeluk en verderf had teweeggebracht. Dat het 

liberale beginsel, ondanks deze ervaringen, in algemene zin alsnog in Europa en 

Nederland werd nagevolgd, bleek in het bijzonder uit de vorming en inrichting van 

het Rijk. De stelling dat de liberale theorie alleen door het christendom met vrucht 

kon worden bestreden, leek ‘vreemd’. Dat was zij niet, zo betoogde hij, wanneer 

werd beseft dat er tussen het liberalisme en het ongeloof ‘een natuurlijk en 

noodzakelijk verband’ bestond. Werden idealen als vrijheid, verlichting en vrede 

evenwel buiten het christendom gezocht, dan ontstonden als gevolg hiervan 

dwingelandij, duisternis en chaos.  

    Omdat Groen alleen in de terugkeer tot het christendom een ‘genoegzaam 

redmiddel’ tegen de revolutie zag, beschouwde hij het ‘juste milieu’ als 

ontoereikend. Dat bood als ‘de veilige middenweg’ tussen verandering en behoud 

geen weerstand aan het ongeloof.
87

 Aangezien de liberale theorie in de kern een 

ongelooftheorie was, raakte zij met ‘het wezen der dingen’ voortdurend in strijd. Dit 

bleek volgens hem met name in het revolutietijdperk, toen het revolutionaire 

beginsel ‘den geheelen kring zijner natuurlijke ontwikkeling’ afliep. Als 

‘eigendunkelijke schepping’ was het immers onvermijdelijk dat de liberale theorie 

zich telkens verzette tegen de eisen van ‘de weldadige en steeds wederkeerende 

natuur en van den zonder ophouden voortwerkenden tijd’. Een opvatting waarmee 

Groen niet wilde ontkennen dat verandering op zichzelf genomen onmogelijk of 

onacceptabel was. Door de natuur en de tijd te gehoorzamen werd paradoxaal 

gezegd juist de ruimte gecreëerd, om wat men spaarde en behield, ‘te verbeteren’ en 

‘te volmaken’. Daarom had men in 1789, in 1813 en in 1830, zo concludeerde hij, 

hervorming in plaats van ‘omkeering der maatschappij’ moeten beproeven.  

    Bij zijn beschouwing over de revolutieleer nam Groen standpunten in die hij in de 

loop der tijd systematischer en spanningsvoller dan in de Nederlandsche Gedachten 

                                                           
86 Nederlandsche Gedachten, III, 10 juli 1831, 49-51. 
87 Nederlandsche Gedachten, III, 21 mei, 29 oktober en 10 november 1831,46-48, 97-98 en 

103. Cf. Groen aan H.J. Koenen, na 25 februari 1832, Briefwisseling, I, 543. 
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ontwikkelen zou.
88

 Voor onze onderzoeksvraag is nu reeds van belang om vast te 

stellen dat de door hem gelegde verbinding tussen ongeloof en revolutie in een 

Europese context moet worden geplaatst. Dat Groen de voortgang van de 

‘voorbeeldeloozen afval’ in de eigen tijd als een bij uitstek Europees fenomeen 

opvatte, blijkt onmiskenbaar uit de slotbeschouwing van het derde deel van de 

Nederlandsche Gedachten. Hierin verklaarde hij namelijk dat ‘het Christelijke 

Europa’ door de afval zijn voorrechten vertrapte en zich aan de heerschappij van 

God en Christus onttrok.
89

  

 

 

Door haar te dwingen de militaire activiteiten in België te staken, hadden de 

mogendheden de Nederlandse regering inmiddels een geduchte les in internationale 

betrekkingen gegeven. Niettemin trokken zij ook zelf lering uit de veldtocht. Het 

succes van het Hollandse leger bracht namelijk pijnlijk aan het licht dat de jonge 

Belgische staat niet capabel was zichzelf te verdedigen. Dit riep bij hen de vraag op 

of België als voormuur tegen Frankrijk wel aan de verwachtingen voldeed. Om dit 

probleem op enigerlei wijze te verhelpen had de Europese diplomatie in het Verdrag 

der XXIV Artikelen bepaald dat Holland geografisch en strategisch moest worden 

versterkt.
90

      

    Ook Groen was niet ontgaan dat de militaire expeditie, zeker na de overwinning 

op 12 augustus bij Leuven, in de overleggingen der diplomatie ‘een zonderlinge 

verwarring’ had teweeggebracht.
91

 Daarom sloot hij niet uit dat de consternatie een 

gunstige uitwerking ‘op den toestand van Europa’ kon hebben. Op deze positieve 

inschatting kwam Groen echter terug, nadat hij de inhoud van het nieuwe verdrag 

onder ogen had gekregen. Dat Willem I de vierentwintig artikelen weigerde te 

ondertekenen, was een prijzenswaardige reactie op een ‘wederregtelijke uitspraak’.
92

 

Groen ging zelfs zover dat hij het verdrag interpreteerde als een uitwissing van 

Holland ‘van de rei der onafhankelijke Staten’. Een uitleg die alleen kan worden 

                                                           
88 Dit geldt in het bijzonder voor Groens magnum opus uit 1847 Ongeloof en Revolutie. Het 

hoofdwerk zal in het volgende hoofdstuk worden besproken.  
89 Nederlandsche Gedachten, III, 16 mei 1832, 160. 
90 Dit verdrag werd op 14 oktober 1831 te Londen gesloten en was de opvolger van het 

Traktaat der XVIII Artikelen. In het verdrag werden Limburg, Staats-Vlaanderen en de beide 

oevers van de Scheldemonding aan Holland toegewezen. België zou ter compensatie de 

beschikking krijgen over het Waalse deel van Luxemburg. C.B. Wels, in: Algemene 

Geschiedenis der Nederlanden, deel 11, 300.  
91 Groen aan A.G.A. van Rappard, 14 augustus 1831, Briefwisseling, I, 473. 
92 Nederlandsche Gedachten, III, 10 november en 1 december 1831, 104 en 109. Mede omdat 

hierin de voor Holland gunstige ‘arrangemens fondamentaux et irrévocables’ van 20 januari 

waren geschrapt, was Groen de koning ook erkentelijk geweest voor het verwerpen van de 

achttien artikelen van 26 juni 1831. Ibidem, III, 29 oktober, 99-100. 
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begrepen vanuit zijn Europabeeld. Dat het ‘wettig aanzijn’ der staten, schreef hij op 

een andere plaats, had kunnen voortbestaan, was volop te danken aan het oude 

statenstelsel. Gebaseerd als dit systeem was op ‘de heiligheid van het wettig 

verkregen bezit’ en ‘de onschendbaarheid van het eigendom’.
93

  

    Toch zag Groen in de ‘waardige houding’ van de koning en de opgeleefde 

volksgeest nog geen reden om te hopen dat Holland zijn godsdienstige geschiedenis 

weer ging verstaan. Om die reden relativeerde hij de veelal geuite heilwens ‘God zij 

onze bondgenoot gelijk Hij die onzer vaderen was’ door aandacht te vragen voor de 

voorwaarden waarop dat bondgenootschap had berust. Deze waren volgens Groen: 

‘geloof in CHRISTUS en huldiging van Zijn opperheerschappij’.
94

 Een nationaal-

religieus reveil hing voor hem in de eerste plaats samen met ‘de lotgevallen der 

Christelijke Kerk’.
95

 Dat zijn land in dat opzicht van Europese betekenis was 

geweest, bleek volgens hem uit het feit dat God de protestantse christenheid in 

Europa reeds tweemaal ‘door Nederland en Oranje’ had gered. De eerste keer door 

vader Willem, de tweede keer toen Holland onder Willem III het middelpunt was 

van ‘het Protestantsch Europa’ en het bondgenootschap der Zeemogendheden een 

blijvende waarborg werd voor de ‘Evangelische Christenheid’. 

 

In maart 1832 was Groen in het derde deel van de Nederlandsche Gedachten een 

tweede zevendelige artikelenreeks gestart, waarin hij de toekomstige relatie tussen 

Holland en België aan de orde stelde.
96

 Ondanks het feit dat de scheiding bijna 

volledig bekrachtigd was, sloot hij een ‘meer wezenlijke hereeniging’ dan die van 

1815 in de toekomst niet uit. Nog altijd, meende Groen, konden ‘flaauwe 

overblijfsels van Nederlandsch volkswezen’ in België worden bespeurd. Wat de 

actuele situatie betrof, pleitte hij voor een eerherstel van het barrièrestelsel uit het 

begin van de achttiende eeuw.
97

 Twee doelstellingen stonden hem hierbij voor ogen: 

handhaving van de Nederlandse onafhankelijkheid en vrijwaring van Frankrijk en 

zijn revolutiegeest. Dat de veiligheid van België niet alleen met de veiligheid van de 

Republiek, maar zelfs met die van heel West-Europa samenviel, was een inzicht dat 

volgens Groen in het bijzonder aan Willem III te danken was.
98

 Deze had als geen 

ander aan de ontwikkeling van het barrièrestelsel bijgedragen in het besef dat de 

                                                           
93 Nederlandsche Gedachten, III, 31 maart 1832, 145-146. 
94 Nederlandsche Gedachten, III, 10 november 1831, 104. 
95 Nederlandsche Gedachten, III, 21 januari 1832, 121-124. 
96 Nederlandsche Gedachten, III, 9 maart 1832, 133-135. De volledige titel van deze 

zevendelige reeks luidde: ‘Bijdrage ter beantwoording van de vraag: welke behoort de 

betrekking van Belgie tot Holland te zijn?’  
97 Zie ook zijn ongepubliceerde opstel Over het barrièrestelsel uit begin februari 1832, in: 

Bescheiden, I, 285-289. 
98 Nederlandsche Gedachten, III, 24 maart 1832, 141-144. 
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zuidelijke Nederlanden voor Holland en Engeland ‘Europa’s vereenigingspunt’ 

dienden te zijn.  

    Met grote waardering sprak Groen in dit verband over Burke die eveneens op ‘het 

Europesch belang der barrière’ had gewezen. Een inzicht dat door de Franse 

overmeestering van België eind achttiende eeuw en spoedig daarna van grote delen 

van Europa werd bewaarheid. Het was daarom ‘geen wonder’ dat in 1813 de 

herinvoering van dit beveiligingssysteem als onderdeel van het Europese 

statenstelsel serieus overwogen werd. Dit stelsel, waarvan de barrière één van de 

meest hechte zuilen vormde, was namelijk niet ‘op willekeur, of op de inzigten van 

het oogenblik, maar op overeenkomst van geloof, op verwantschap, op eenheid van 

gevaar en belang, op historische en blijvende betrekking, op den aard der zaak, de 

natuur en de behoefte der Volken gegrond’.
99

 Met een herstel van de Oostenrijkse 

Nederlanden en een herleving van het defensieve verbond uit 1788 tussen Engeland, 

Pruisen en Holland zou Europa beter af zijn geweest dan met het ‘eensklaps 

daargetooverd Rijk’.
100

 Dat deze ‘union complète et intime’ de voortzetting van de 

Verenigde Nederlanden was, sneed volgens Groen historisch gezien geen hout. 

Hoewel hij toegaf dat hij het Rijk ook zelf lange tijd ‘uit dit oogpunt’ had 

beschouwd.  

  

Het zal duidelijk zijn dat Groens bovenstaande kijk op het Verenigd Koninkrijk, 

vergeleken met zijn zienswijze hierop in Over Volksgeest en Burgerzin, een 

ingrijpende wijziging heeft ondergaan. Wat door hemzelf als ‘een begin van 

principiële verandering’ werd geduid, heeft in de brochure noch op zijn 

Rijksbeschouwing betrekking, noch op zijn Europabeeld. Het vreemde en 

tegenstrijdige in Groens ‘ontdekking van de Revolutie’ is namelijk dat hij de 

omwentelingen van 1830 is gaan bekritiseren op basis van Europaconcepten die al in 

zijn jeugdgeschriften waren ontvouwd.
101

 Concepten, zo werd in het vorige 

hoofdstuk vastgesteld, die waren gebaseerd op het antirevolutionaire gedachtegoed 

van Burke dat Groen zich in het bijzonder via Heeren had eigengemaakt. Van 

daaruit geredeneerd zou het in de lijn der verwachting hebben gelegen wanneer 

Groen de mechanische Nederlandse staat en het restauratieve Europa, toen al onder 

kritiek had gesteld.  

                                                           
99 Nederlandsche Gedachten, III, 31 maart 1832, 145. 
100 Nederlandsche Gedachten, III, 27 april 1832, 149-151. 
101 J.W. Kirpestein beschouwt Groens geestelijke ‘ontdekking van de Revolutie’ als een 

cesuur in diens denkontwikkeling. Deze beschouwing doet echter geen recht aan de 

conceptuele overeenkomsten tussen Groens denken rond 1830 en de periode daarvóór. 

De belangrijkste onderbouwing van Kirpesteins stelling berust op Groens eigen perceptie en 

autobiografische uitspraken. J.W. Kirpestein, Groen van Prinsterer als belijder van Kerk en 

Staat, Leiden, 1993, 37-40.  
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    Tekstueel gezien dringt zich daarom de gedachte op dat Groens ervaringskennis 

van de Europese diplomatie in toenemende en belangrijke mate aan zijn ‘nieuwe’ 

oogpunt heeft bijgedragen. Wat eerst nog voorzichtig in overweging werd gegeven, 

werd later resoluut en helder vastgesteld: de Restauratie van 1813 en 1815 was 

‘slechts eene gematigde voortzetting’ van de revolutie van 1789 geweest en in dat 

licht bezien ‘de voorbereiding der nieuwe omkeering’ van 1830.
102

 Daarnaast blijft 

ontegenzeggelijk waar dat zijn nieuwe geloofsverstaan hieraan een diepere of beter 

gezegd geestelijke dimensie heeft toegevoegd. Dat de ‘résistance’ als strijdwapen 

niet bij de antirevolutionaire wapenrusting paste, kwam omdat zij volgens Groen de 

wortel van het geloof miste en als zodanig de band met het christelijk-historische 

Europa verbrak.  

    Wat zijn pleidooi voor het barrièrestelsel betreft, kan de vraag worden gesteld of 

Groen richting de Belgen niet tekort schoot in realiteitszin en inlevingsvermogen. 

Een andere vraag is of hij als voormalig verdediger van de liberale Nederlandse staat 

van 1815 niet een toontje lager had moeten zingen. Toegegeven moet worden dat 

iets meer bescheidenheid of een mea culpa Groen in dat opzicht niet had misstaan. 

Desondanks doet deze kritiek tekort aan het feit dat zowel het nationale dilemma 

van het Rijk als het eerherstel van het barrièrestelsel voor hem nauw waren 

verweven met de veiligheid en met de vrijheid van Holland en Europa. 

 

  

Begin juli 1832 was Groen nog aan een vierde deel van de Nederlandsche 

Gedachten begonnen. Meer dan twee nummers zouden er niet verschijnen. Omdat 

de combinatie van commentaar en beschouwing de verstaanbaarheid van de 

periodiek niet ten goede was gekomen, koos hij voor ‘eenige wijziging’ in zijn 

schrijfarbeid: afzonderlijke studies voor onderzoek van ‘meer wetenschappelijk’ 

karakter, het tijdschrift om ‘het beschaafde publiek’ aan te spreken. Het laatste deel 

van de Nederlandsche Gedachten kan, vooral ten gevolge van Groens geestelijke 

diagnose van de tijd, als een apotheose van zijn Europabeeld worden beschouwd.  

    Volgens Groen werd zijn tijd gekenmerkt door ‘eigenbaat’. Dit kwam met name 

tot uiting in het frequente gebruik van begrippen als ‘algemeen belang, staatsbelang, 

Europesch belang’.
103

 Dat deze eigenbaat zelfs als ‘pligt’ werd voorgeschreven, 

bewees dat de waarheid ‘balling’ was geworden. Wat Europa naar zijn gelovige 

overtuiging in ‘tegenwoordige jammeren’ als verdeeldheden, oorlog en opstand had 

gestort, was het feit dat Christus niet meer als ‘hoofd der Christenvolken’ werd 

                                                           
102 Cf. Nederlandsche Gedachten, II, 24 april 1830, 3 met III, 26 maart en 16 juni 1831, 14 en 

53. 
103 Nederlandsche Gedachten, IV, 7 juli 1832, 2-4. 
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erkend. Dat een algemene oorlog nog niet was uitgebroken, schreven velen echter 

ten onrechte toe aan ‘het nieuwe Volkerenregt’. Het revolutionaire hieraan was dat 

de mogendheden Europa beschouwden als ‘één Staat’ en ‘eene groote Republiek’ 

met slechts het belang van allen als uitgangspunt.
104

 Naar Groens inzicht was de 

huidige ‘gesteldheid van ons werelddeel’ evenwel ‘oneindig bedenkelijker’ dan in 

juli 1830, omdat er ditmaal overal in Europa ‘algemeene uitbarsting’ werd bereid. 

Hiertegen bestond volgens hem maar één remedie: de christen als ‘verdediger en 

verkondiger’ van de Evangeliewaarheid ‘gelijk zij in de lotgevallen der wereld, in 

den bloei en ook in den val van Staten en Volken zich openbaart’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 Nederlandsche Gedachten, IV, 7 juli 1832, 7-8. 
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De tekstanalyse heeft herhaaldelijk aangetoond dat Groen in de jaren 1829-1832 

politieke ontwikkelingen in eigen land en daarbuiten als Nederlander en Europeaan 

heeft verstaan. Opvallend daarbij was dat dit dubbele perspectief voor de verklaring 

van zijn Rijksbeschouwing en kijk op het revolutieproces cruciaal bleek te zijn. In 

deze paragraaf zal om het ‘doing in saying’ van Groens tekst te kunnen achterhalen 

de context van zijn Europabeeld centraal worden gesteld. Hierbij zal allereerst de 

geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk in een Europees kader worden geplaatst. 

Groen refereerde immers gedurig aan de jaartallen 1813 en 1815, het Congres van 

Wenen en het tijdperk van de Restauratie. Vervolgens zal aan de hand van 

toonaangevende dagbladen en pamfletten uit noord en zuid worden nagegaan hoe 

rond 1830 over het Rijk in relatie tot Europa werd gedacht. Stemmen waarover kan 

worden opgemerkt dat zij in het algemeen door Groen in de Nederlandsche 

Gedachten van commentaar werden voorzien.  

 

 

De basis voor het Verenigd Koninkrijk werd in 1814 in feitelijke zin gelegd door de 

zogenaamde Acht Artikelen van Londen. Om een uitleg in het nadeel van de koning 

te voorkomen had de opsteller ervan, de Nederlandse gezant A.R. Falck, gekozen 

voor de aanhef: ‘L’Union sera intime et complète’. ‘Van dit beginsel’, zo noteerde 

Falck jaren later, waren de verschillende bepalingen ‘onvermijdelijke uitvloeisels’ 

geweest.
105

 Interessant is zijn onthulling over het diepe geheim dat de Artikelen uit 

een ‘Hollandsche pen’ waren gevloeid. De ‘onpartijdigheid van den Souverein’ 

mocht immers naar buiten toe niet ter discussie staan en klachten over de inhoud 

dienden enkel op conto van het ‘sic volo sic jubeo’ van overhaaste ‘vreemde 

diplomaten’ te worden geschreven. Toch stelde Falck dat noch de prins noch enige 

Hollander, maar de mogendheden zelf het ‘besluit’ tot vereniging hadden genomen.  

Op de Conferentie van Londen van 20 december 1830 besloot de Europese 

diplomatie, ditmaal geheel op eigen initiatief, België als onafhankelijke staat te 

erkennen. In de stad waar in 1814 het fundament voor de vereniging was gelegd, 

werd zestien jaar later in beginsel de scheiding voltrokken.  

                                                           
105 H.T. Colenbrander, Gedenkschriften van Anton Reinhard Falck, ’s-Gravenhage, 1913, 

140-144. Overigens staat in de officiële tekst van de Acht Artikelen ‘réunion’ en niet ‘union’ 

zoals Falck abusievelijk of als unificerende uitleg vermeldde. 
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De eerste grondlegger van het Verenigd Koninkrijk was Willem I. Reeds kort na de 

mislukte veldtocht van Napoleon tegen Rusland in 1812 had de koning, toen nog 

erfprins Willem Frederik geheten, bij de Engelse minister van Buitenlandse Zaken 

Castlereagh aangedrongen op een ‘nouvelle Barrière’ tegen Frankrijk ‘plus efficace 

que l’ancienne’.
106

 Om Holland een betere dienst aan de onafhankelijkheid en de 

rust van Europa te kunnen laten bewijzen dan voorheen had de erfprins in bedekte 

termen gesproken over een ‘réunion’ van zijn land met enkele gebiedsdelen in het 

Zuiden. Hoewel Castlereagh hem toezegde Holland weerbaarder te zullen maken, 

hield hij ten aanzien van de gebiedsuitbreiding nog een slag om de arm.  

    Omdat Castlereagh na de nederlaag van Napoleon bij Leipzig in oktober 1813 de 

voorkeur gaf aan een Oostenrijkse of Pruisische bufferstaat tussen Holland en 

Frankrijk, zag de erfprins zich, wat zijn verenigingswens betrof, genoodzaakt open 

kaart te spelen. De vervulling van zijn wens kwam een stap dichterbij door de 

Hollandse ‘vrijwording van 1813’, waarvoor het befaamde driemanschap G.K. van 

Hogendorp, L. van Limburg Stirum en A. van der Duyn van Maasdam het sein had 

gegeven. Deze nationale ontwikkeling bood Castlereagh diplomatiek gezien de 

ruimte om de erfprins te belasten met ‘de opdracht’ die hij in feite zelf had 

gedicteerd.
107

   

    Op 6 december 1813 nam de erfprins, die inmiddels de titel ‘Souvereine Vorst’ 

had aangenomen, het Algemeen Bestuur van het driemanschap over. Bij deze 

overname stelde hij een constitutie in het vooruitzicht met de toezegging dat de 

‘aloude vrijheid’ hierin zou worden verankerd. Om de daad bij het woord te voegen 

riep hij vervolgens een grondwetscommissie in het leven die Van Hogendorps derde 

Schets eener Grondwet uit 1813 tot uitgangspunt nam. De kern van deze Schets 

bestond, net als in de eerste uit 1812, uit een restauratie van de standenstaat. Met 

dien verstande dat de staatkundige principes ervan een soort terugprojectie vormden 

van de gemengde regeringsvorm van Montesquieu op de vroegere Republiek.
108

 

Volledig nieuw was de instelling van het koningschap. Hiermee hoopte Van 

Hogendorp een herhaling van de politieke controverses uit de achttiende eeuw te 

kunnen voorkomen. De Oranjevorst was enerzijds bedoeld als handreiking aan de 

Orangisten en anderzijds, door de inperking van de regenteske besturen in steden en 

provincies, aan het gewone volk. Het monarchale en centralistische karakter van de 

                                                           
106 N.C.F. van Sas, Onze Natuurlijkste Bondgenoot. Nederland, Engeland en Europa, 1813-

1831, Groningen, 1985, 41-44. Zie ook A. Smits, 1830, III, 34.  
107 Van Sas spreekt zelfs van een ‘opdrachtmythe’. N.F.C. van Sas, De Metamorfose, 404. 
108 Om die reden typeert H. van der Hoeven de drie schetsen van Van Hogendorp als het werk 

van een hervormingsgezinde conservatief. H. van der Hoeven, Gijsbert Karel van Hogendorp. 

Conservatief of liberaal?, Groningen, 1976, 60-71. 
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grondwetten van 1814 en 1815 werd door Van Hogendorps hervorming van de 

stedelijke en provinciale bestuursorganen echter aanzienlijk versterkt.
109

   

    Net als de erfprins was Van Hogendorp al vóór de val van Napoleon voorstander 

van een hereniging van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden.
110

 Dit blijkt in het 

bijzonder uit zijn Mémoire sur les intérêts communs de l’Angleterre et de la 

Hollande. In dit stuk uit 1812 hield hij rekening met het feit dat in het toekomstige 

Europa behalve voor Frankrijk en Oostenrijk ook voor Rusland een hoofdrol was 

weggelegd.
111

 Ter handhaving van het machtsevenwicht achtte Van Hogendorp het 

noodzakelijk dat Engeland of met Rusland of met Oostenrijk een alliantie sloot. 

Hiermee waren volgens hem niet alleen de belangen van de zwakke staten, maar ook 

die van Engeland zelf gediend. In deze veiligheidsconstructie vormde Holland voor 

Engeland immers de onmisbare schakel met het vasteland en was Engeland in 

omgekeerde zin de verzekering van Hollands onafhankelijkheid. Om een nieuwe 

verstoring van de ‘Balance de l’Europe’ te voorkomen was het echter wel vereist, zo 

beklemtoonde hij, dat ‘tous les Pays-Bas’ aan Hollands grondgebied zouden worden 

toegevoegd.
112

 Als er al van ‘hollandisme’ in Van Hogendorps herenigingswens mag 

worden gesproken, dan moet dit mede vanuit een Europese en misschien wel 

burkeaanse context worden verklaard.
113

   

    Dat Van Hogendorp geen ‘union complète et intime’ met de zuidelijke 

Nederlanden voor ogen heeft gestaan, kan worden afgeleid uit zijn pleidooi voor een 

geheel eigensoortige ‘force fédérative’. Nu is het begrip federatief al veelzeggend in 

dit verband, maar dit geldt a fortiori voor zijn relancering van de ‘union 

protestante’. Ter bescherming van de protestantse kerk was Holland volgens Van 

Hogendorp weliswaar de ‘alliée naturelle’ van Engeland, maar gold deze vorm van 

verbondenheid niet minder voor Pruisen en een groot deel van Duitsland en 

                                                           
109 Volgens E.H. Kossmann ging de grondwetscommissie met de monarchale versterking van 

de grondwetten verder dan Van Hogendorp met zijn Schets had beoogd. E.H. Kossmann, De 

Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België, deel I, 1780-1914, Amsterdam, 

2001, 98 en 102-103. 
110 Van Hogendorp bepleitte de ‘réunion’ reeds in 1789. G.K. van Hogendorp, Brieven en 

Gedenkschriften, II, ’s-Gravenhage, 1866, 25 en III, ’s-Gravenhage, 1876, 12-13. 
111 G.K. van Hogendorp, Brieven en Gedenkschriften, V, ’s-Gravenhage, 1901, 448-451.  
112 Wat Van Hogendorp nog aanvulde met ‘quelques Pays sécularisés sur la rive gauche du 

Rhin’.  
113 Volgens Van Sas zag Van Hogendorp de hereniging als een Hollandse bijdrage aan de 

Europese statengemeenschap. N.C.F. van Sas, Onze Natuurlijkste Bondgenoot, 58-59. Of 

deze Europese context verband houdt met de invloed van Burke op Van Hogendorp, is een 

vraag die buiten het bestek van dit onderzoek valt. Bekend is in elk geval dat zich onder zijn 

nagelaten papieren een uitgebreide portefeuille bevond onder de titel ‘Vertaalingen en 

navolgingen van Burke’s werk tegen de fransche Revolutie’. Van der Hoeven stelt zelfs dat 

Burkes Reflections ‘uitstekend aansloten’ op Van Hogendorps onuitgegeven Beschouwing 

van den Staat van Europa, waaraan hij sinds 1790 had gewerkt en waarvan hij een vijftal 

versies naliet. H. van der Hoeven, Gijsbert Karel van Hogendorp, 43-47. 
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Zwitserland. De Europese inbedding van zijn hollandisme blijkt opnieuw uit een 

Mémoire van 22 mei 1814, die als aanscherping was bedoeld voor de besprekingen 

te Parijs, voorafgaand aan de Acht Artikelen van Londen. In zekere zin kan dit 

opstel, waarin Van Hogendorp onderstreepte dat de Nederlanden een ‘Puissance 

maritime et Puissance protestante’ moesten blijven, als zijn buitenlandspolitieke 

testament worden beschouwd.
114

 Begin april was hij als secretaris van staat namelijk 

vervangen door A.W.C. van Nagell van Ampsen die zich beter met de voorgestelde 

eenheidsstaat kon verenigen.  

    De diplomatie bracht te Wenen nog wel de nodige wijzigingen in het 

verenigingsconcept aan. Zo maakte Castlereagh, die in de onderhandelingen de rol 

van bemiddelaar speelde, de territoriale aspiraties van Willem I ondergeschikt aan 

wat hij de principes van het ‘equilibrium in Europa’ noemde.
115

 Gaandeweg werd 

duidelijk dat het toekomstige Rijk onder de ‘friendly protection’ van Engeland zou 

vallen en een zelfstandige diplomatieke rol wel kon vergeten. Voorlopig restte 

Willem I weinig meer dan lobbyen in de wandelgangen. Een middel dat ook door 

vergelijkbare machthebbers als hij werd beproefd. Europa was hard op weg, zo kan 

hieruit worden geconcludeerd, een werelddeel van invloedssferen te worden.  

    Wat vreemd genoeg in het slotverdrag van Wenen ontbrak, was een algemene 

garantie van alle gemaakte afspraken. Desondanks sprak Castlereagh na de 

nederlaag van Napoleon bij Waterloo in ruimere zin over ‘our plan of European 

guarantee against France’ en in engere zin over het waarborgen van ‘the Low 

Countries to the King’. Ook Metternich had op niet mis te verstane wijze op het 

Europese belang van de Lage Landen gewezen. Zo prees hij het Rijk als ‘le véhicul 

principal de l’influence légitime que doit exercer l’Angleterre sur le Continent’. In 

praktische zin hoopte Metternich dat met de Engelse invloed op het vasteland een as 

tussen Parijs en Sint-Petersburg kon worden voorkomen.
116

 Een tweede, meer 

Midden-Europese betekenis van het Rijk lag voor hem in de Nederlandse verbinding 

via Luxemburg met de Duitse Bond.  

  

                                                           
114 ‘Mémoire sur la réunion de tous les Pays-Bas’, in: G.K. van Hogendorp, Brieven en 

Gedenkschriften, V, 495-498. Over de betekenis van deze Mémoire met betrekking tot Van 

Hogendorps verenigingspolitiek, zie H. van der Hoeven, Gijsbert Karel van Hogendorp, 103-

105 en N.C.F. van Sas, Onze Natuurlijkste Bondgenoot, 72-75. 
115 Met de toewijzing van het Rijnland aan Pruisen als tegenwicht voor Frankrijk haalde 

Castlereagh een forse streep door het Rijn-Maas-Moezelproject van Willem I. Over het 

Verenigd Koninkrijk en het Congres van Wenen, zie N.C.F. van Sas, Onze Natuurlijkste 

Bondgenoot, 96-105. 
116 N.C.F. van Sas, Onze Natuurlijkste Bondgenoot, 112-116. 
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Ondanks de diplomatieke tegenslag heeft Willem I vanaf het begin van zijn 

koningschap een eigen buitenlandse politiek en een uitbouw van het Rijk 

nagestreefd. Dat zijn ambitieuze solotoer hem vroeg of laat met de mogendheden in 

conflict zou brengen, was haast voorspelbaar.
117

 Zo riep zijn tolerantiebeleid ten 

aanzien van de Franse anti-Bourbon refugiés eind 1815 reeds zoveel irritatie op, dat 

Metternich het Rijk collectief tot de orde wilde roepen.
118

 De internationale aandacht 

voor Willem I verslapte toen de mogendheden vanaf 1818 in eigen land met 

politieke onrust werden geconfronteerd. De kans op succes voor de Oranjevorst leek 

een gunstige wending te krijgen doordat zich op het Congres van Troppau in 1820 

een verschil van inzicht over de Europese politiek openbaarde. In tegenstelling tot 

Rusland koos Engeland voor een gelaagde verantwoordelijkheid met collectief 

optreden bij calamiteiten die Europa in het algemeen aangingen en afzonderlijk 

optreden bij calamiteiten die tot de eigen invloedssfeer konden worden beperkt. 

Hoewel de ‘special relationship’ met Engeland als gevolg hiervan een nieuwe 

impuls onderging, leverde zij voor het Rijk geen tastbaar resultaat op.
119

      

    In de jaren 1824-1830 heeft Willem I opnieuw een aantal pogingen gedaan om het 

Rijk als ‘Grote-mogendheid-in-spe’ op de kaart van Europa te zetten. Hierbij maakte 

hij dankbaar gebruik van het gegeven dat Engeland in deze tijd een minder 

continentale koers voer.
120

 Een geheel ander Europees perspectief leek zich voor 

hem te ontsluiten toen het Rijk in juni 1827 met de Heilige Stoel een Concordaat 

sloot. Hoezeer de koning door de overeenkomst met Rome werd geïnspireerd om 

een grotere diplomatieke rol in Europa te spelen, blijkt uit een opstel uit dat jaar. 

Hierin pleitte hij namelijk voor de oprichting van een ‘Aréopage Européen’ als 

grondslag voor een Europees rechtssysteem op basis van een samenwerking tussen 

gelijkwaardige christenstaten en met de paus als bemiddelaar.
121

  

 

 

                                                           
117 N.C.F. van Sas, ‘De Nederlanden en Europa, 1815-1830’, in: Algemene Geschiedenis der 

Nederlanden, deel 11, 284-285.  
118 N.C.F. van Sas, Onze Natuurlijkste Bondgenoot, 128-129 en 160-162. 
119 Overigens kwam de ‘special relationship’ begin jaren twintig door de buitenlandse politiek 

van Willem I nog wel een aantal keren onder druk te staan. N.C.F. van Sas, Onze 

Natuurlijkste Bondgenoot, 187-188, 205-215 en 226-230.  
120 De Engelse minister van Buitenlandse Zaken Canning, die Castlereagh in 1822 was 

opgevolgd, had volgens Van Sas een ‘afkeer’ van Europese congressen en conferenties.  
121 H.T. Colenbrander, Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 

tot 1840, negende deel, tweede stuk, ’s-Gravenhage, 1947, 319-324. Cf. N.C.F. van Sas, Onze 

Natuurlijkste Bondgenoot, 248-249. 
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    Het ‘scheidsmansambt van Europa’ stond eveneens ter discussie in de 

doorwrochte beleidsnota van Verstolk van Soelen.
122

 In dit stuk, waaraan begin 1829 

de laatste hand was gelegd, betoogde de minister van Buitenlandse Zaken dat de 

mogendheden zich dat gezag ten onrechte hadden toegeëigend. Dit werd reeds 

duidelijk uit het feit dat de ‘vijf hoven’ in 1814-1815 de invloed en de luister van de 

tweede- en derderangs mogendheden niet hadden hersteld. Terwijl de enige 

waarborg die door hen werd verstrekt, slechts een ‘huisselijke onafhankelijkheid’ 

betrof. In Verstolks anti-continentale kritiek op ‘het primaat der landmachten’ en op 

de Europese orde van Metternich komt een zekere ideologische tegenstelling aan het 

licht tussen de liberaalgezinde staten van het westen en de autocratische van het 

oosten. Hoezeer ‘het staatkundig stelsel van Europa’ bij de minister op het tweede 

plan stond, blijkt uit zijn oproep aan het Nederlandse corps diplomatique geen 

hogere mogendheid te erkennen dan het Verenigd Koninkrijk.
123

 Zelfs 

bondgenootschappen, luidde het pragmatische advies van de bewindsman, sloot men 

alleen wanneer deze voor het vaderland ‘de meeste voordeelen’ opleverden. Wat de 

mogendheden aanging, gaf hij de voorkeur aan een band met Engeland en eventueel 

met Pruisen. Met het afgelegen en machtige Rusland had een verbond weinig zin en 

met Frankrijk, was dit, gezien het verleden, ronduit gevaarlijk.  

    Voor het bepalen van zijn Europese beleid kreeg Willem I vanaf 12 april 1829 

tevens de beschikking over het plan spéculatif van de Fransman P.F.X. Bourguignon 

d’Herbigny, geheim adviseur bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse 

Zaken.
124

 In dit plan werd de stelling verdedigd dat de koning, gezien de strategische 

ligging van het Rijk, in de Europese evenwichtspolitiek een sleutelrol moest 

vervullen. Met het oog op de landhonger van de mogendheden achtte D’Herbigny 

dit mede in het belang van de kleinere staten. Wat hem hierbij concreet voor ogen 

stond, was de vorming van een verbond van constitutionele staten onder leiding van 

Nederland.
125

 Niettemin was D’Herbigny ervan overtuigd dat het Rijk vooralsnog 

niet zonder één of meer machtige bondgenoten kon. In tegenstelling tot Verstolk 

ging zijn voorkeur naar Frankrijk uit. Met als kanttekening dat een bondgenootschap 

met deze mogendheid pas echt mogelijk was als de Franse natie haar rechten 

hernam.  

                                                           
122 H.T. Colenbrander, Gedenkstukken, negende deel, tweede stuk, 443-513. Van Sas 

beschouwt deze beleidsnota als een gezaghebbende bron voor de Europese ambities van de 

Nederlandse regering. N.C.F. van Sas, Onze Natuurlijkste Bondgenoot, 232-239. 
123 H.T. Colenbrander, Gedenkstukken, negende deel, tweede stuk, 479. 
124 Zie hierover N.C.F. van Sas, Onze Natuurlijkste Bondgenoot, 239-246. 
125 Deze opvatting had D’Herbigny al eerder uiteengezet in Des destinées futures de l’Europe, 

een soort handboek voor het constitutionele koningschap. Hierin prees hij Willem I als een 

Europese modelkoning en het Rijk als een Europese modelstaat. P.X.F. Bourguignon 

d’Herbigny, Des destinées, Bruxelles, 1828, 274. 
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    Volgens de kroonprins schoten zowel de beleidsnota als het plan spéculatif aan 

hun doel voorbij. Zij het dat hij nog de meeste waardering kon opbrengen voor de 

avances van D’Herbigny richting de Fransen.
126

 Met dit wezenlijke verschil dat hij 

liever betrekkingen aanknoopte met ‘la France Bourboniste’ dan met een liberaal 

Frankrijk. Bovendien was de kroonprins, aldus de lange brief van 17 september 

1829 aan zijn vader, onaangenaam verrast door Verstolks antipathie tegen Rusland 

en de Europese staatkunde. Als opmaat voor een grotere politieke rol van Nederland 

in Europa werden beide stukken door hem als ontoereikend van de hand gewezen. 

Meer heil voor ‘la paix et le bon ordre en Europe’ verwachtte hij van de huidige 

staatkunde. Toen in het najaar van 1829 de spanningen in het Zuiden echter 

toenamen, leek de tijd minder geschikt dan ooit om beleidsplannen als hierboven 

geschetst ten uitvoer te brengen.  

   

 

Van de Acht Artikelen uit 1814 hadden die over de godsdienstvrijheid en de 

schuldenlast de meeste weerstand opgeroepen in het Zuiden.
127

 Voor de katholieken 

was met name de godsdienstvrijheid onverteerbaar. Het zwaartepunt van de 

oppositie tegen de Nederlandse regering lag aanvankelijk zelfs aan de katholieke 

kant. Een belangrijke rol in dit verband speelde de Gentse bisschop M. de Broglie. 

Twee eisen werden door hem centraal gesteld: een terugkeer naar het Ancien Régime 

en een volledig herstel van de Katholieke Kerk. Hoewel de regering het verzet voor 

enkele jaren wist te breken, laaide de godsdienststrijd in 1825 weer op door de 

oprichting van het Collegium Philosophicum.
128

 Om een verdere escalatie van het 

conflict te voorkomen, zag de regering zich gedwongen met de Heilige Stoel een 

Concordaat te sluiten.
129

 Aangezien de uitvoering van het verdrag flinke vertraging 

opliep, waren de katholieken nog niet bereid hun grieven los te laten. 

    In de beginjaren van het Rijk hadden de zuidelijke liberalen zich nog redelijk 

loyaal tegenover de regering opgesteld. Wat hen vooral aansprak, was het 

antiklerikale karakter van het beleid. De liberale oppositie kreeg pas enige vorm 

nadat overwegend jonge, Franstalige advocaten begin jaren twintig de 

                                                           
126 N.C.F. van Sas, Onze Natuurlijkste Bondgenoot, 246-248. 
127 Voor een algemeen overzicht van het verzet tegen de politiek van koning Willem I, zie 

E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980, deel I,121-131 en A. Smits, 1830, I, 49-75.  
128 Dit was een verplichte vooropleiding voor de zuidelijke geestelijkheid.  
129 R. Reinsma wijst erop dat het katholieke verzet tegen het Collegium in de jaren 1825-1828 

met name van de noordelijke katholieken was uitgegaan. R. Reinsma, ‘Houding van de 

Rooms Katholieken ten Noorden van de grote rivieren tijdens de eerste maanden van de 

Belgische opstand’, in: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 

Utrecht, 1961, 57-58. 
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rechtsgeldigheid van de taalbesluiten hadden aangevochten.
130

 De taalkritiek trof 

eerst doel op het moment dat naast de kwestie van het ‘Nederduitsch’ ook de 

‘réunion intime et complète’ ter discussie werd gesteld. Een ware crisis ontstond in 

1828 toen de katholieke en liberale zuiderlingen besloten om gezamenlijk oppositie 

tegen de regering te voeren. De omslag bij de katholieken was voornamelijk te 

danken aan de geschriften van de Franse ultramontaan H.F.R. de Lamennais, waarin 

het ideaal van een katholieke kerk zonder staatsbemoeienis werd uitgedragen. Bij de 

liberalen moet de ommekeer grotendeels worden toegeschreven aan jonge avant-

gardisten die zich niet meer in het antiklerikalisme van de oude garde herkenden. 

Dat de katholieken een andere politieke koers waren gaan varen, meenden de nieuw 

liberalen met name te kunnen beluisteren in de pleidooien voor onderwijs- en 

persvrijheid van de katholieke voorman E.C. de Gerlache.      

    Om het unionisme doeltreffend te kunnen bestrijden ging de minister van Justitie 

C.F. van Maanen er toe over antiregeringsgezinde dagbladschrijvers voor het 

gerecht te slepen. Geruchtmakend was het proces tegen L. de Potter, journalist van 

de liberale Courrier des Pays-Bas, die op 20 december 1828 tot anderhalf jaar cel 

werd veroordeeld. Begin 1829 begon de geünieerde oppositie op volle toeren te 

draaien. Om haar liberale eisen kracht bij te zetten, benutte zij een drietal kanalen: 

de Staten-Generaal, de pers en het petitierecht.
131

 In de hoop de verenigde 

tegenkrachten de wind uit de zeilen te kunnen nemen kondigde de regering een 

aanpassing van de perswet en een verlaging van de gemaalbelasting aan. Deze 

verzachtende maatregelen werden gevolgd door de benoeming van de legaat 

Capaccini tot internuntius. Om zich persoonlijk van de situatie in het Zuiden op de 

hoogte te stellen ging Willem I op 28 mei 1829 voor enkele weken op rondreis. 

Groen, die de koning vergezelde, was verheugd over de ‘goede receptie’ die Willem 

I hierbij ten deel viel. Gelet op de ‘zeer critieken toestand’ waarin het Rijk volgens 

hem verkeerde, had hij sterke twijfels of de rondreis nog wel het gewenste effect zou 

sorteren.
132

   

    Dat de ‘verzoeningspolitiek’ niet in alle opzichten tot de gewenste resultaten had 

geleid, kwam helder naar voren bij de begrotingskwestie en de Koninklijke 

                                                           
130 Dit betrof de taalbesluiten van 1814, 1819 en 1822. Voor de taalpolitiek in het Rijk, zie 

J.A. Bornewasser, ‘Het Koninkrijk der Nederlanden, 1815-1830’, in: Algemene Geschiedenis 

der Nederlanden, deel 11, 252-254. 
131 In artikel 161 van de grondwet stond dat petities rechtstreeks aan de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal moesten worden gericht. Van dit recht werd door de oppositie in het najaar 

van 1828 en begin 1829 volop gebruik gemaakt. Zie L. François, ‘De petitiebeweging in het 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: balans van het onderzoek’, in: C.A. Tamse en E. Witte 

(eds.), Staats- en Natievorming in Willem I’s Koninkrijk, 1815-1830, Brussel-Baarn, 1992, 

123-124. 
132 Groen aan J.R. Thorbecke, 8 juni 1829, Briefwisseling, I, 169-170. 



158 

 

Boodschap van 11 december 1829.
133

 De krachtige missive had namelijk tot gevolg 

dat de zuidelijke liberale oppositie de koning definitief de rug toekeerde. Hoewel 

Willem I de regeringsgezinde Vlamingen hierdoor in eerste instantie naar zich toe 

trok, stootte hij hen later weer van zich af door vergaande taalconcessies aan de 

Franstaligen van het Rijk.
134

 De katholieke oppositie daarentegen bond in 1830 

langzaam maar zeker in. Dit had te maken met het feit dat de regering, wat de 

uitvoering van het Concordaat betrof, bereid was de daad bij het woord te voegen.  

 

De gespannen politieke situatie in het Rijk werd in Europa met toenemende 

bezorgdheid gadegeslagen. Toch was de Engelse ambassadeur in Nederland Ch. 

Bagot nog in januari 1829 van mening dat, ‘if the world keeps quiet’, het conflict 

bezworen kon worden.
135

 Wel voorzag hij, indien de koning er niet in zou slagen een 

constitutionele uitweg uit de impasse te vinden, nog voor het jaar ten einde was de 

uitbarsting van een ‘great political crisis’. Omdat de oorzaak van de crisis in het 

algemeen bij de koning zelf werd gezocht, kreeg hij in zekere zin de rekening 

gepresenteerd voor zijn jarenlange trotse Alleingang.
136

   

    Hoewel de binnenlandse tegenstellingen overheersten, stond de crisis in het Rijk 

niet los van de Europese context.
137

 Dit blijkt onder andere uit het feit dat de 

zuidelijke liberalen hun strijd tegen Van Maanen in het verlengde zagen van de 

strijd die in het buitenland tegen Polignac, Wellington of Metternich werd gevoerd. 

Ook Van Hogendorp ging van de gedachte uit dat er tussen de politieke 

ontwikkelingen in Europa en de crisis in het Rijk een rechtstreeks verband bestond.
 

De liberalen wisten hun positie immers te versterken door wat zich in Frankrijk, de 

katholieken door wat zich in Engeland afspeelde.
138

 De strijd tussen de macht en de 

vrijheid, zoals die met name in de buurstaten aan het licht kwam, toonde volgens 

hem aan dat heel Europa in twee partijen was verdeeld. Met aan de ene kant de 

‘absolutistes’ en aan de andere kant de ‘constitutionnels’. In een brief van 24 

september 1829 vestigde hij de aandacht op het feit dat er in Europa ‘twee zware 

stormen’ gaande waren.
139

 Behalve aan ‘de strijd tusschen liberalen en absolutisten’ 

                                                           
133 A. Smits, 1830, I, 54.  
134 Op 4 juni 1830 werd bij Koninklijk Besluit een volledige taalvrijheid afgekondigd. 

Volgens Smits werd Vlaanderen hierdoor opnieuw aan de verfransing uitgeleverd. A. Smits, 

1830, I, 60-63. 
135 N.C.F. van Sas, Onze Natuurlijkste Bondgenoot, 280-282. 
136 N.C.F. van Sas, Onze Natuurlijkste Bondgenoot, 283. 
137 Voor de Europese context en de crisis in het Rijk, zie N.C.F. van Sas, Onze Natuurlijkste 

Bondgenoot, 283-295. 
138 Van Hogendorp aan zijn zoon Willem, 19 februari 1829, in: H.T. Colenbrander, 

Gedenkstukken, negende deel, tweede stuk, 886. 
139 G.K. van Hogendorp aan P. Hofstede te Assen, 24 september 1829, in: G.K. van 

Hogendorp, Brieven en gedenkschriften, VII, ’s-Gravenhage, 1903, 88-89.  
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refereerde hij ook aan ‘de oorlog in het oosten’. Wat de relatie tussen de oorlog in 

Turkije en de toestand van het Rijk betrof, zal Van Hogendorp vermoedelijk de 

brochure van de Frans-liberale parlementariër Richemont van eind augustus 1829 

voor ogen hebben gehad.
140

    

    De Franse Revolutie van 1830 was een ‘keerpunt’ in het postnapoleontische 

Europa.
141

 De liberale Julimonarchie die ten koste van de conservatieve 

Bourbonmonarchie aan de macht kwam, was immers volledig in strijd met de 

legitimistische orde van 1815. Tijdens de Europese crisis die op de revolutie volgde 

en die tot ver in 1831 aanhield, vormde de Belgische Opstand echter het 

‘sleutelprobleem’.
142

 Door de directe koppeling tussen het Rijk en de veiligheid van 

Europa lag namelijk voortdurend het gevaar van een grote oorlog op de loer. Om 

aan de oorlogsdreiging te ontkomen zocht de diplomatie koortsachtig naar een 

algemeen aanvaardbare oplossing van het conflict. Op korte termijn lag een 

consensus hierover niet voor de hand. Daarvoor was meer duidelijkheid over de 

buitenlandspolitieke koers van de Julimonarchie nodig. Terwijl de revoluties die 

elders waren uitgebroken de toestand van Europa niet minder onzeker maakten. Ook 

met betrekking tot het volkenrecht zagen de mogendheden zich voor een dilemma 

geplaatst. Interventie was juridisch gezien alleen mogelijk, wanneer Frankrijk zelf 

de Weense vredesbepalingen schond.
143

    

    De Nederlandse regering kon voor het gemanoeuvreer van de mogendheden 

weinig begrip opbrengen en had het gevoel dat zij door hen in de steek werd gelaten. 

Dit leek te worden bevestigd door het feit dat het verzoek van Willem I aan zijn 

zwager koning Friedrich Wilhelm III van Pruisen om het Rijk militair bij te staan 

slechts werd beantwoord met adviezen en enkele preventieve maatregelen tegen 

Frankrijk. Dat deze zwakke respons mede het gevolg was van zijn jarenlange 

desinteresse voor de Pruisische behoefte aan veiligheid drong vermoedelijk minder 

tot hem door. Voor zover de bereidheid van Pruisen om te interveniëren al aanwezig 

was, nam deze nog verder af door ‘het stuntelige optreden’ van de Oranjeprinsen in 

het Zuiden. De Pruisische regering begon in haar afwegingen nu ook rekening te 

                                                           
140 L.A.C. de Richemont, De la situation de l’Europe et des intérêts de la France, Brussel, 

1829. In de brochure werd een rigoureuze herziening van de kaart van Europa bepleit, waarbij 

zowel het Rijnland als België binnen de grenzen van Frankrijk zou vallen. Toen kort daarna 

het vergelijkbare grand projet van Polignac openbaar werd gemaakt, vormde dit het officiële 

bewijs dat het revisionisme ook door de reactionaire Karel X werd gesteund. 
141 C.B. Wels, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 11, 291. 
142 Voor de beschrijving van deze Europese crisis zijn de meeste gegevens ontleend aan 

N.C.F. van Sas, Onze Natuurlijkste Bondgenoot, 299-347 en C.B. Wels, in: Algemene 

Geschiedenis der Nederlanden, deel 11, 291-305.  
143 Engeland, Oostenrijk, Pruisen en Rusland hadden deze regeling op 20 november 1815 

ondertekend en op 15 november 1818 in een geheim protocol opnieuw vastgesteld.  
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houden met de onlusten in het Rijnland en de buitenlandse koers van de 

Julimonarchie.  

    Het Engelse ministerie-Wellington was al in de eerste weken van september 1830 

tot de slotsom gekomen dat een administratieve scheiding van het Rijk de beste 

papieren voor de toekomst bezat. Dit standpunt werd vooral gevoed door de angst 

dat het Zuiden vroeg of laat door Frankrijk zou worden geannexeerd. Omdat de 

Staten-Generaal het Rijk op 29 september voor administratief gescheiden hadden 

verklaard, was een eerste vereiste daartoe het schrappen van de Acht Artikelen. 

Toen de ontwikkelingen in het Zuiden eind september echter in een 

stroomversnelling geraakten, leek het Rijk op een volledige scheiding af te stevenen. 

Nu de zaak er zo voorstond, besloot de Engelse regering zowel om politieke als om 

militaire redenen eventuele plannen voor interventie in de bureaula op te bergen. 

Met als gevolg dat ook Pruisen internationaal verstek liet gaan.
144

 Kort daarna 

spraken Engeland en Frankrijk zich openlijk uit voor het organiseren van een 

conferentie waarop het door Frankrijk aangedragen non-interventiebeginsel het 

diplomatieke uitgangspunt moest zijn. Ook de conservatieve mogendheden toonden 

zich bereid aan de conferentie deel te nemen.  

 

 

Op de Conferentie van Londen stonden twee uitgangspunten centraal: de non-

interventie en de door alle mogendheden in beginsel aanvaarde scheiding tussen 

noord en zuid.
145

 Niettemin koesterde Rusland de hoop dat door een krachtige 

Engelse houding de non-interventie op de lange duur van tafel zou worden geveegd 

en dat de administratieve scheiding de uiterste grens zou zijn.
146

 Ook Oostenrijk 

stelde zich op de conferentie terughoudend op. Het voorstel van Metternich om 

slechts ‘enkele banden’ tussen noord en zuid los te maken, was uiteindelijk meer uit 

noodzaak dan uit bereidwilligheid ingegeven. Verder sloot hij het recht tot ingrijpen 

niet uit. Desondanks gaf hij de Oostenrijkse gezanten geen ononderhandelbare eisen 

mee. De pragmatische boodschap luidde: in het belang van de koning en Europa 

redden wat er te redden valt!  

                                                           
144 Met deze Pruisische oriëntatie op Engeland werd de optie van een gezamenlijk optreden 

door de drie conservatieve mogendheden losgelaten. N.C.F. van Sas, Onze Natuurlijkste 

Bondgenoot, 307-308.  
145 Voor een uitvoerig gedocumenteerd verslag van de Londense Conferentie, zie A. Smits, 

1830, deel IV, Op weg naar een zelfstandig ‘Hollands’ Nederland en een onafhankelijk 

neutraal ‘Waals’ België. Midden-Nederland komt tussen twee stoelen te zitten, Kortrijk-

Heule, 1999.  
146 A. Smits, 1830, deel IV, 52-62 en 69-74. 
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    De deelname van Frankrijk aan de Conferentie maakte de scheidingskwestie van 

meet af aan een Europese maat groter dan de Quadruple Alliantie, de anti-Franse 

vierbond van 1815.
147

 Voor Willem I gaf de Franse aanwezigheid weinig hoop op 

een voor hem gunstige afloop. Zijn positie leek nog verder te worden verzwakt door 

de val van het ministerie-Wellington en de komst van de nieuwe minister van 

Buitenlandse Zaken Palmerston.
148

 Omdat Falck, ooit opsteller van de Acht 

Artikelen, als afgevaardigde in de ogen van de koning tekort schoot, stuurde hij in 

de persoon van H. van Zuylen van Nyevelt een gevolmachtigd minister naar 

Londen.
149

  

    Reeds op de eerste dag van de Conferentie werden de strijdende partijen 

opgeroepen tot het sluiten van een wapenstilstand en het vaststellen van een 

demarcatielijn. Vooral de territoriale afbakening stuitte op grote weerstand. De 

Nederlandse regering wenste Antwerpen en de Scheldefortificaties niet op te geven 

en het Voorlopig Bewind was niet van plan het beleg om Maastricht op te breken. 

Als gevolg van deze grensverschillen kreeg de diplomatie maar moeilijk greep op 

het conflict. De gedachte dat dit kruitvat hetzij door een inmenging van Frankrijk 

hetzij door een nieuwe revolutie een Europese ontploffing kon veroorzaken, 

bezorgde haar onafgebroken nachtmerries. Toen ook de administratieve scheiding 

geen haalbare kaart leek, leidde het vooruitzicht van een grote oorlog tot de 

communis opinio dat België dan maar onafhankelijk moest worden verklaard. Na 

voorafgaande ruggespraak met hun regeringen bezegelden de gevolmachtigden van 

álle mogendheden op 20 december 1830 de soevereiniteit van België.
150

 

    Met name de instemming van de conservatieve staten stuitte bij de Nederlandse 

regering op veel onbegrip. Via hun gezanten in Den Haag gaven zij echter hún kijk 

op de gang van zaken.
151

 Zo werd door de Pruisische gezant aan Willem I een 

schrijven overhandigd, waaruit bleek dat de waarnemende Pruisische minister van 

                                                           
147 Volgens Van Sas was Wellington, los daarvan, ook niet van plan om op de Conferentie 

voor Engeland of voor de Quadruple Alliantie een speciale rol op te eisen. Deze Engelse 

houding verklaart hij als een ‘logisch’ gevolg van de erkenning van Lodewijk-Filips. N.C.F. 

van Sas, Onze Natuurlijkste Bondgenoot, 302-304. 
148 Van Sas nuanceert deze inschatting en spreekt over een ‘failliet’ van Wellingtons 

buitenlandse beleid ten aanzien van het Rijk. Volgens hem ontbrak hieraan een ‘duidelijke 

Europaconceptie’. Dit in tegenstelling tot het ministerie-Grey en zijn Canningnite minister 

Palmerston die evenals zijn voorganger Canning in de jaren 1822-1827 de 

verdragsverplichtingen meer in de vorm van klein-Europese samenwerkingspatronen wenste 

na te komen. Van Sas stelt zelfs dat Engeland pas door het optreden van Grey en Palmerston 

weer greep op zijn continentale invloedssfeer begon te krijgen. N.C.F. van Sas, Onze 

Natuurlijkste Bondgenoot, 319 en 338-340.  
149 De koning achtte deze versterking noodzakelijk, omdat Falck volgens hem te weinig voor 

de koninklijke soevereiniteit opkwam. A. Smits, 1830, IV, 26-27 en 205-208. 
150 De gevolmachtigden verkeerden hierbij in de veronderstelling dat zowel het Noorden als 

het Zuiden de wapenstilstand had aanvaard. A. Smits, 1830, IV, 260. 
151 A. Smits, 1830, IV, 274-278. 
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Buitenlandse Zaken Ancillon bij zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger in Londen 

op een formule ‘pour le moment’ had aangedrongen. Dit alles met de bedoeling om 

de onmiddellijke onafhankelijkheidsverklaring, waar de Franse diplomaat 

Talleyrand op uit was, te voorkomen.
152

 Alsof hij het gedrag van zijn regering wilde 

vergoelijken, drong de Oostenrijkse gezant er bij Verstolk op aan Falck en Van 

Zuylen van die instructies te voorzien die de Nederlandse belangen zoveel mogelijk 

ten goede kwamen. Verder was hij vooral geïnteresseerd in de vraag tot welke prijs 

de koning zijn claim op de Belgische soevereiniteit wilde handhaven. 

    De Russische gezant verdedigde de instemming van zijn regering door Willem I 

aansprakelijk te stellen. Op het verwijt van Verstolk dat de Conferentie de rust en 

vrede van Europa kennelijk meer waardeerde dan de rechten van de koning, 

antwoordde hij dat de koning door halsstarrig aan de soevereiniteit en de integriteit 

van het Rijk vast te houden het verlies van België aan zichzelf te danken had. Van 

zijn ‘Natuurlijkste Bondgenoot’ koesterde Willem I al tijdens de Conferentie geen 

hoge verwachtingen meer. De Engelse gezant had namelijk vóór de 

onderhandelingen laten doorschemeren dat zijn regering ‘the extremity of war’ tegen 

elke prijs wilde voorkomen. Hoewel de koning hem nog aan de geallieerde 

oorsprong van het Rijk herinnerd had, besefte hij op dat moment maar al te goed dat 

Engeland bereid was de staatsvorm van 1815 aan te passen.  

    Toen Willem I met het besluit van de Conferentie werd geconfronteerd, was hij 

weliswaar aangeslagen, maar nog niet verslagen. Om dit duidelijk te maken liet hij 

aan de Conferentie een protest overhandigen, waarin hij de mogendheden met het 

oog op de onafhankelijkheidsverklaring ‘incompetent’ noemde.
153

 Buiten kijf stond, 

zo benadrukte hij, dat de Acht Artikelen zonder zijn medewerking niets aan 

rechtsgeldigheid hadden ingeboet. Daarin viel immers zwart op wit te lezen dat de 

soevereiniteit alleen de Oranjevorst toekwam. Toch toonde Willem I zich niet 

onwillig om bemiddeling te aanvaarden, mits zij met ‘billijke voorwaarden’ gepaard 

ging. Deze ‘volhardingspolitiek’ zou de houding van de koning bepalen tot hij op 19 

april 1839 samen met België en de mogendheden het Verdrag van Londen, de 

officiële ontbinding van het Verenigd Koninkrijk, ondertekende.  

 

 

Al eerder werd vermeld dat Groen er in de Nederlandsche Gedachten blijk van had 

gegeven goed op de hoogte te zijn van de toonaangevende politieke stemmen uit zijn 

tijd. Dat hij hierin geen uitzondering was, had te maken met het feit dat journalisten 

                                                           
152 Ancillon verwoordde dit als volgt: ‘En parlant de l’indépendance future de la Belgique, les 

alliés ne l’ont pas encore reconnue’. 
153 A. Smits, 1830, IV, 279-284. 
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en publicisten toen nog in een enigszins overzichtelijke wereld leefden. Omdat zij 

als gevolg hiervan voornamelijk op elkaars standpunten reflecteerden, schiepen zij 

een maatschappelijk platform waarop actuele vraagstukken ter discussie werden 

gesteld. Tegelijkertijd bepaalde de pers, vaak willens en wetens, de politieke agenda 

en was zij naar Groens waarneming ‘eene magt in den staat geworden’.
154

 Deze 

waarneming verklaart waarom in de Nederlandsche Gedachten regelmatig werd 

gerefereerd aan wat in dagbladen en pamfletten ter sprake kwam.  

    Wat Groens commentaren en beschouwingen in het algemeen betreft, kan worden 

opgemerkt dat zij vóór de Belgische Opstand vooral op de zuidelijke pers waren 

afgestemd en hoofdzakelijk over binnenlandspolitieke kwesties handelden. Hierbij 

schonk hij vooral aandacht aan gezaghebbende dagbladen als de Courrier des Pays-

Bas en de Courrier de la Meuse. Ná de opstand verschoof het accent naar de 

noordelijke pers en passeerden overwegend buitenlandspolitieke thema’s de revue. 

Noordelijke dagbladen die in dat opzicht Groens belangstelling hadden, waren de 

Arnhemsche Courant, de Noordstar en het Algemeen Handelsblad. Daarnaast werd 

zijn interesse gewekt door de pamfletten van noorderlingen als G.K. van Hogendorp, 

S.P. Lipman en J.R. Thorbecke. Gezien de vele verwijzingen die in Groens 

periodiek en briefwisseling werden aangetroffen, lijkt in deze dagbladen en 

pamfletten de contextuele verklaring voor zijn Europabeeld te moeten worden 

gezocht.  

 

 

De kranten en periodieken uit het Zuiden kunnen worden gecategoriseerd naar 

geografische en politieke of politiek-religieuze kenmerken.
155

 Agendabepalend en 

tot op zekere hoogte ook gezichtsbepalend voor de zuidelijke oppositiebladen was 

de Brusselse Courrier des Pays-Bas. Ondanks de liberale signatuur was de Courrier 

tot juli 1828 een regeringsgezinde krant geweest. Nadat de redactie was vernieuwd 

met enkele pro-unionistische medewerkers, begon het blad evenwel een anti-

gouvernementele toon aan te slaan. Hoofdredacteur L. de Potter, die het 

katholicisme altijd met het jezuïtisme had geassocieerd, deed in een anoniem artikel 

van 8 november 1828 de oproep om voortaan de ‘ministériels’ en niet langer de 

                                                           
154 Voor Groens visie op de toenmalige verhouding tussen pers en politiek, zie zijn 

onuitgegeven opstel uit 1829 Over Nederlandsche dagbladen in betrekking tot den 

tegenwoordigen toestand van den Nederlandschen staat, in: Bescheiden I, 209-218. 
155 Smits maakt voornamelijk gebruik van geografische categorieën als Brussels, Vlaams en 

Waals. A. Smits, 1830, III, 299-464. A. Vermeersch differentieert de pers in katholiek, 

unionistisch, liberaal, orangistisch en radicaal. A. Vermeersch. ‘De structuur van de Belgische 

pers, 1830-1848’, in: A. Vermeersch en H. Wouters, Bijdragen tot de geschiedenis van de 

Belgische pers, 1830-1848, Leuven, Paris, 1958, 5. 



164 

 

jezuïeten aan te klagen.
156

 Nadat bekend was geworden dat Potter de auteur van het 

artikel was, werd er een proces tegen hem aangespannen en volgde de veroordeling 

waarover we eerder lazen. Het verblijf in de gevangenis vormde voor Potter echter 

geen belemmering om zijn schrijverswerk voort te zetten en de Courrier blijvend te 

benutten als ‘organe de l’opinion publique’. Om een breder publiek dan de elitaire 

lezerskring van de krant te kunnen aanspreken begon hij nu ook pamfletten te 

schrijven waarin ‘volkseisen’ aan de orde werden gesteld.  

    Met het oog op de buitenlandse politiek beval Potter daarentegen een gematigd 

Europese en anti-Franse koers aan. Dit blijkt met name uit enkele artikelen in de 

Courrier die hij had geschreven naar aanleiding van de geruchtmakende brochure 

van de Fransman Richemont. Hierin bestreed Potter het Franse revisionisme zowel 

met nationale als met politieke argumenten.
157

 Zo brak hij een lans voor de 

onafhankelijkheid van het Rijk als bestaande uit vrije Belgen, ‘c’est à dire 

Hollandais, Flamands et Wallons’. Met Belgicistische of groot-Franse termen heeft 

Potter in elk geval geen oplossing voor de crisissfeer gezocht. Tegelijkertijd nam hij 

de gelegenheid te baat om constitutionele hervormingen in het Rijk te bepleiten. Het 

voordeel van dit soort nationale bindmiddelen was volgens hem dat hiermee ook de 

Franse annexatiepolitiek kon worden tegengegaan. In staatsrechtelijk opzicht deed 

Europa er daarom goed aan haar houding van ‘spectatrice immobile’ nu eindelijk 

eens op te geven. Volkenrechtelijke kwesties werden door Potter echter nauwelijks 

aangeroerd.  

    Dit in tegenstelling tot L. Jottrand, mederedacteur van de Courrier, die het 

Verenigd Koninkrijk in zijn brochure Garanties de l’existence du royaume des 

Pays-Bas uit oktober 1829 als bolwerk voor de Europese vrede had geprezen.
158

 

Kort na het uitbreken van de Julirevolutie hadden journalisten van de Courrier en de 

geestverwante Le Belge in Brussel ter wille van de Rijkseenheid een pro-Franse 

stroming zelfs de pas afgesneden.
159

 Zo hield de Courrier van 10 augustus 1830 zijn 

lezers met klem voor dat België nooit en te nimmer een ‘province de la France’ 

mocht worden. Dat de erkenning van Lodewijk-Filips, zoals door de Nederlandsche 

Gedachten werd beweerd, een ‘desordre général’ in Europa tot gevolg zou hebben, 

deed de redacteur af als ‘la pensée de Metternich et de Van Maanen’.
160

 Van een 

                                                           
156 A. Smits, 1830, III, 252-255. Dit betekende overigens niet dat de antikatholieke geluiden 

gelijk verstomden. Voor- en tegenstanders van samenwerking met de katholieken 

publiceerden namelijk hun eigen kolommen in de Courrier. Zie A.J. Vermeersch, Vereniging 

en Revolutie. De Nederlanden 1814-1830, Bussum, 1970, 54-55. 
157 Courrier des Pays-Bas, 23 en 25 september en 2 en 5 oktober 1829. 
158 Potter en Jottrand worden door Van Sas als bewijs opgevoerd voor zijn these dat de 

Belgische Opstand aanvankelijk meer liberaal van karakter was dan nationaal. N.C.F. van Sas, 

Onze Natuurlijkste Bondgenoot, 292-298.  
159 A. Smits, 1830, III, 310-311. 
160 Courrier des Pays-Bas, 15 augustus 1830. 
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scheidingsgedachte viel in de Courrier, althans in uiterlijk waarneembare zin, nog 

geen spoor te bekennen.  

    Pas nadat Willem I op 5 september 1830 had laten doorschemeren in de 

administratieve scheiding een uitweg voor het conflict te zien, begon de Courrier 

zich in kritische zin over de vereniging uit te laten.
161

 Onverbloemd werden nu de 

Acht Artikelen van 1814 ter discussie gesteld. Hiermee hadden de mogendheden 

immers besloten twee naties, ‘essentiellement’ aan elkaar tegengesteld, volledig te 

versmelten. Op de vraag ‘à qui la faute?’, luidde het antwoord van de Courrier 

glashelder: ‘aux diplomates maladroits’ en in het bijzonder ‘au gouvernement’. Toch 

maande de krant de Belgen tot grote kalmte. Politieke hervormingen doorvoeren in 

Europa was niet vergelijkbaar met het voltrekken van een scheiding tussen noord en 

zuid. Dat laatste droeg namelijk, wanneer het Verdrag van Londen eenzijdig werd 

opgezegd, het risico van een buitenlandse interventie met zich mee. 

    Over de wijze waarop de scheiding gestalte moest krijgen, liet de Courrier 

vanwege de onzekere internationale situatie tot eind oktober geen eenstemmig 

geluid horen.
162

 Hierbij waren verschillende en soms tegenstrijdige opties, 

vermoedelijk als gevolg van onderlinge politieke meningsverschillen, de revue 

gepasseerd. Op 4 oktober stuurde de krant op een scheiding onder de kroonprins van 

Oranje aan en riep zij de koning op hiervoor het initiatief te nemen. Vier dagen later 

werd het idee van een federatieve staat alweer losgelaten en ontpopte de Courrier 

zich als voorstander van een geheel nieuwe en Oranjevrije staat. Een taak die 

volgens de krant een eerste verantwoordelijkheid was van het Voorlopig Bewind. 

Europa werd daarom verzocht zich niet met specifiek Belgische aangelegenheden in 

te laten. Op 11 oktober werd opnieuw voor een moderne federatieve staat gepleit en 

op 12 oktober verscheen een artikel waarin ditmaal de republiek werd aangeprezen. 

Om de geesten van Europa voor een onafhankelijk België met Brussel als hoofdstad 

rijp te maken nam de Courrier op 14 oktober nogmaals stelling tegen het prijsgeven 

van ‘sa patrie à la France’. Teneinde de impasse rond de troonkandidatuur tot volle 

tevredenheid van Europa te doorbreken opperde de krant dat de kroonprins van 

Oranje tot ‘Duc de Brabant’ zou kunnen worden benoemd.
163

 Een paar dagen later 

werd België alweer begeerd als koninkrijk en was de kroonprins, wat de 

mogendheden ook zouden besluiten, geen eerste keuze meer. Na het bombardement 

op Antwerpen van 27 oktober had hij wat de krant betrof, als troonkandidaat 

definitief afgedaan.  

                                                           
161 Courrier des Pays-Bas, 13 september 1830. 
162 A. Smits, 1830, III, 311-314. 
163 Leopold van Saksen-Coburg had de Belgische troon mede afgewezen, omdat hij al 

kandidaat was voor de Griekse troon. De hertog van Reichstadt, de enige officiële zoon van 

Napoleon, en de hertog van Nemours, zoon van Lodewijk-Filips, waren voor de geallieerde 

mogendheden als troonkandidaat onacceptabel.  
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    Toen de Londense Conferentie op 4 november 1830 van start ging, riep de 

Courrier vooral Rusland en Pruisen op het nieuwe staatkundige standpunt te 

aanvaarden en dat van de Oranjevorst los te laten.
164

 Met de erkenning van 

Lodewijk-Filips, zo redeneerde de krant, had strikte handhaving van het 

legitimiteitbeginsel immers afgedaan. Omdat de grensconflicten met het Noorden 

een Europese oplossing op korte termijn dreigden te blokkeren, sloeg de Courrier 

voor het eerst een oorlogszuchtige toon aan. Gezien het feit dat de koning niet 

gewillig was zijn claim op Antwerpen en Maastricht op te geven, achtte de krant een 

‘emploi de la force’ niet alleen noodzakelijk, maar ook gerechtvaardigd. In de 

weken daarna vulde zij haar kolommen nog voornamelijk met territoriale en 

troonopvolgingskwesties. Pas nadat de Conferentie haar nationale wens in 

vervulling deed gaan, begon de krant zich op de integriteit en de zelfstandigheid van 

de nieuwe Belgische staat toe te leggen.  

         

In het algemeen kan worden gesteld dat de Courrier en andere Franstalige 

oppositiebladen in het Zuiden naar de staatkundige scheiding van het Rijk zijn 

toegegroeid. Niettemin vertoonde de curve in dit groeiproces weinig consistentie. 

Veroorzaakt als dit werd door het pragmatische optreden van Europa, de 

zigzagkoers van de Nederlandse regering en de onderlinge politieke verschillen. Zo 

hield de Luikse Courrier de la Meuse, een gezaghebbende krant van 

conservatiefkatholieke signatuur, om monarchale redenen lang vast aan een 

administratieve scheiding onder de kroonprins van Oranje. Het liberale Luikse 

dagblad Le Politique trok daarentegen de conclusie dat de prins na het 

bombardement van Antwerpen zijn rechten op de troon voorgoed had verspeeld. 

Hierbij gaf de krant tevens blijk van een nuchtere kijk op de Europese 

ontwikkelingen.
165

 Zo schatte zij in dat de Noordse hoven, als België tenminste het 

hoofd koel hield en ten opzichte van Frankrijk de nodige afstand bewaarde, omwille 

van één man geen oorlog zouden riskeren.  

    Afwijkende groeiprocessen en politieke kleurverschillen voor wat de scheiding 

betrof, deden zich ook voor bij de Vlaamse dagbladen. Het liberaalkatholieke 

Journal des Flandres bijvoorbeeld concludeerde op 9 oktober dat de scheiding als 

‘un fait accompli’ moest worden beschouwd en dat het Huis van Oranje ‘a cessé de 

régner en Belgique’.
166

 Het orangistische Journal de Gand gaf een heel andere en 

vooral Europese kijk op de scheidingskwestie: alleen wanneer België een koning 

koos die voor Europa aanvaardbaar was, zou de onafhankelijkheid kunnen worden 

                                                           
164 A. Smits, 1830, III, 316-320. 
165 A. Smits, 1830, III, 416-417. 
166 A. Smits, 1830, III, 341-342. 
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gewaarborgd. Degene die daar volgens het dagblad het eerste voor in aanmerking 

kwam, was de kroonprins van Oranje.
167

  

 

Eén van de weinige kranten in het Noorden waarin met een zekere regelmaat 

aandacht aan Europese kwesties werd besteed, was de liberale en anti-paapse 

Arnhemsche Courant.
168

 Reeds in het vorige hoofdstuk werd de krant geprofileerd 

als een filhelleense opiniemaker met de nodige, maar voorzichtige kritiek op de 

Europese staatkunde.
169

 Een veel scherper oordeel over de Europese 

evenwichtspolitiek valt te beluisteren in enkele artikelen uit 1829.
170

 In het artikel 

van 4 april waarschuwde de commentator om het verband tussen de oorlog in het 

oosten en het ‘evenwigt van Europa’ niet mis te verstaan. Door zich namelijk blind 

te staren op de betekenis van Turkije voor ‘de algemeene rust der staten van Europa’ 

hadden politici geen oog voor de evenwichtsverstorende plannen van tsaar Nicolaas 

I. Een bewijs temeer dat de evenwichtspolitiek, ‘een oud en geliefd stokpaardje’ van 

politici, niet altijd van realiteitszin getuigde.  

    Uit het artikel van 24 oktober wordt duidelijk dat de kritiek op Rusland vooral een 

politiek-ideologische achtergrond had. Zo stelde de commentator dat het Heilig 

Verbond van 1815, waarvan Rusland oprichter en instigator was, de Europese vrede 

niet ten goede was gekomen. Wat zich nota bene voor het oog van ‘het beschaafd 

Europa’ had afgespeeld, waren oorlogen, onderdrukkingen als in Spanje en Portugal 

en heulen met Turkije. Hierbij sprak hij de veronderstelling uit dat de geschiedenis 

van Europa zich in positieve zin zou hebben ontwikkeld wanneer Engeland aan het 

hoofd had gestaan van een andersoortig Heilig Verbond. Te weten dat van ‘vrije 

constitutionele Volken’ als noodzakelijk tegenwicht voor ‘inconstitutionele 

regeringen’.  

    Een hiermee samenhangend punt van kritiek betrof de Europese 

interventiepolitiek. Toen Europa in afwijking daarvan in november 1830 het non-

interventiebeginsel aanvaardde, werd door de Arnhemsche Courant dan ook een 

                                                           
167 A. Smits, 1830, III, 352-358. 
168 De Arnhemsche Courant was weliswaar voorstander van liberale hervormingen, maar 

verwierp een radicale toepassing van de volkssoevereiniteit. Het antipapisme vertaalde zich 

onder andere in een felle kritiek op het Belgische unionisme als een ‘onnatuurlijken coalitie’ 

tussen ‘Jakobijnen en Jezuïten’. J. van den Boogard, ‘De Belgische omwenteling van 1830’, 

in: G.A.M. Beekelaar, Maar wat is het toch voor eene courant? De Arnhemsche? Opstellen 

over de Arnhemsche Courant 1830-1850, Arnhem, 1981, 25-30. 
169 Zie 1.2.1. 
170 Voor een chronologisch-becommentarieerd overzicht van deze Europese commentaren, zie 

R. Dercks, ‘België als staatkundig fenomeen eind 1830 en begin 1831’, in: G.A.M. Beekelaar, 

Maar wat is het toch voor eene Courant?, 63-82.  
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vurig pleidooi gevoerd om dit beginsel als ‘eene eeuwige waarheid’ in de 

diplomatieke wetboeken te verankeren.
171

 Mits ‘wel toegepast’, zo voegde de 

commentator eraan toe, en zonder zich met ‘eens anders aangelegenheden’ in te 

laten. Dat Frankrijk een beroep op de traktaten als interventie afdeed, maar 

tegelijkertijd duizenden van zijn onderdanen in België de vrije hand liet, bewees 

volgens hem hoezeer dit land het beginsel voor eigen doeleinden gebruikte. Gezien 

de praktijk die de conservatieve mogendheden er in Londen op nahielden, was hun 

gehamer op het naleven van de traktaten de naam interventie niet waard.  

    Op grond van ditzelfde non-interventiebeginsel betoogde de krant dat wanneer 

Holland het Rijk voor ontbonden wilde verklaren een beroep op ‘eenige mogendheid 

of traktaat’ niet noodzakelijk was.
172

 Deze rechtsbeschouwing werd mede ingegeven 

door de angst dat Holland zich anders bij een coalitie van ‘inconstitutionele 

monarchen’ zou moeten aansluiten. Met als gevolg dat dan een anti-Engelse en anti-

Franse politiek zou worden gevoerd. Dat het land met een eenzijdige ontbinding zijn 

verantwoordelijkheid ontliep, werd door de krant ten stelligste ontkend. Per slot van 

rekening hadden ‘wij’ nooit om een vereniging met het Zuiden gevraagd. Die was 

Holland ‘tegen wil en dank’ door de mogendheden opgedrongen. Waarbij de 

‘grootste misslag’ van het Congres van Wenen was, zo stelde de krant, dat dit in 

onvoldoende mate de ‘geaardheid der volken’ had geraadpleegd.  

 

Het besluit van de mogendheden om tot ontbinding van het Rijk over te gaan en de 

wijze waarop zij vervolgens de scheidingsvoorwaarden vaststelden, hadden bij de 

Arnhemsche Courant tot hevige verontwaardiging geleid. Dat ‘de overmagt en het 

onregt’ van de Londense Conferentie de Hollanders deden gevoelen dat zij een klein 

volk waren, werd door haar als het meest grievend ervaren.
173

 ‘En dit heet non-

interventie!!!’, scandeerde zij in refrein. De krant was vooral verbaasd over de 

opstelling van de conservatieve vorsten. Door ‘den weg van eer en beginselen’ te 

verlaten groeven de monarchen een graf, zo voorspelde zij, dat vermoedelijk alleen 

nog door ‘den val der troonen’ kon worden gedempt. Om deze voorspelling te 

begrijpen kan worden verwezen naar een tijdsbeschouwing van de krant uit augustus 

1831. Het stuk dat de titel droeg: ‘Over de alleenheersching der revolutionaire 

kabinetten’, is mede interessant omdat hierin de contouren van een Europabeeld 

oplichten.  

    Dat ‘het evenwigt van Europa’ vóór de omwenteling van 1789 als ‘weldadig’ 

werd beschouwd, had volgens de krant met het systeem van bondgenootschappen te 

                                                           
171 Arnhemsche Courant, 25 en 28 december 1830. 
172 Arnhemsche Courant, 9 november 1830. 
173 Arnhemsche Courant, 27 januari en 31 mei 1831. 
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maken.
174

 Dat stond immers garant voor de onafhankelijkheid van iedere Europese 

staat of deze nu klein was of groot. Gevormd als dit stelsel was op ‘het denkbeeld 

van een christenrijk, waardoor alle christelijke staten van Europa zeker onderling 

verband van godsdienst, beschaving en zeden’ erkenden. Hoewel het 

machtsevenwicht vanwege het napoleontische ‘overwigt’ ten onder ging, scheen het 

te Wenen, omdat daar een ‘Europisch congres’ bijeenkwam, in ere te worden 

hersteld. Vrij snel werd echter duidelijk, aldus de krant, dat het Europese bestuur 

van een democratie van gelijkberechtigde staten in een ‘aristokratie van vijf hoven’ 

was veranderd. Ook had het er alle schijn van dat in het Heilig Verbond het 

denkbeeld van het christenrijk herleefde. Het rechtstreekse gevolg hiervan was dat 

de ‘attributen’ van het vroegere evenwichtsstelsel nu met binnenlandse interventies 

werden uitgebreid. Deze tussenkomsten gingen vooral te ver, zo verhelderde de 

krant, wanneer zij wel gehoor gaven aan de roepstem der vorsten maar de ‘klagten’ 

der volken negeerden.  

    Hoewel de mogendheden herhaaldelijk in de binnenlandse politiek hadden 

ingegrepen, waren zij er volgens de krant niet in geslaagd de revolutionairen terneer 

te vellen. Dit werd in het bijzonder duidelijk toen ‘de kinderen van Robespierre en 

Buonaparte’ eind juli 1830 in de straten van Parijs zegevierden. Toen was, zo 

concludeerde de krant, ‘het Heilige Verbond verbroken’. Het gevolg hiervan was dat 

de regeringen nu door het noodlottige denkbeeld werden aangegrepen dat de 

omwentelingen ‘onweerstaanbaar’ waren. Toen ‘de woelgeesten’ dit merkten, staken 

zij her en der de lont in het kruit. Omdat Frankrijk ‘de leer der non-interventie’ tot 

uitgangspunt van het stelsel had verheven, was tussenkomst, ook bij gevaar van 

overslaande ‘oproer en afscheuring’, voortaan onmogelijk. Onder deze voortekenen 

brak naar het inzicht van de krant ‘het derde tijdperk’ voor Europa aan. Werd haar 

lot daarvóór nog door de aristocratie van vijf mogendheden bepaald, nu lag dat in 

handen van het ‘tweemanschap’ Engeland en Frankrijk. Met dit wezenlijke verschil 

dat de ‘oligarchie’ het christelijke beginsel van het Heilig Verbond had verkracht en 

de revolutie en de volkssoevereiniteit in het vaandel droeg.  

 

Terwijl uit de commentaren van de Arnhemsche Courant een sterk Europees 

bewustzijn sprak, was dit in de commentaren van De Noordstar en het Algemeen 

Handelsblad beduidend minder het geval. Wat in deze nieuwe dagbladen over de 

toestand van Europa te berde werd gebracht, droeg in het algemeen een vrij nuchter 

karakter en werd meestal door de agenda van de dag bepaald.
175

 Een duidelijk 

voorbeeld hiervan is het commentaar van De Noordstar op de Julirevolutie van 

                                                           
174 Arnhemsche Courant, 27 augustus 1831. 
175 De Noordstar verscheen voor het eerst op 4 september 1829 en het Algemeen Handelsblad 

op 5 januari 1828. 
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1830. Zo oordeelde de krant dat de angst voor een olievlekwerking van de 

gebeurtenissen in Frankrijk een overtrokken voorstelling van zaken was.
176

 Dat ‘nu 

het Rijk der Nederlanden aan de beurt’ was, zoals de Nederlandsche Gedachten 

beweerden, achtte zij om een politieke en om een Europese reden een voorbarige 

conclusie. Allereerst kon Willem I op geen enkele manier worden vergeleken met 

Karel X, omdat de Franse koning de grondwet had verscheurd. Ten tweede was het 

Rijk bepaald geen toevalstreffer of prestigeobject van het huis van Oranje geweest, 

maar ‘het werk der Europesche Staatkunde’ en bedoeld als eerste stap ter 

beteugeling van ‘Frankrijks overmagt in Europa’.  

    Evenals de Arnhemsche Courant deelde De Noordstar de mening dat de 

scheidingskwestie alleen Holland en België aanging. Deze on-Europese kijk op het 

Verenigd Koninkrijk onderbouwde de krant met het argument dat de volkomen en 

innige Nederlandse natie hooguit ‘een wensch’ van de mogendheden was 

geweest.
177

 Hoewel zij sprak over een ‘verkeerde Staatkunde’ en een bestuur dat 

nadelig voor de volken was, ontbrak in haar kritiek op de Europese politiek de 

ideologische geladenheid van de Arnhemsche Courant.
178

 Wel schreef de krant eind 

1830 dat Europa nooit eerder door ‘eene zoo algemeene omwentelingskoorts’ 

beheerst was geweest. Overigens zonder hierbij haar Amsterdamse nuchterheid prijs 

te geven. Dat Holland naar het oordeel van de Nederlandsche Gedachten in 

‘revolutionaire tijden’ verkeerde, was gewoon een onjuiste inschatting.
179

  

    Soortgelijke staaltjes van Amsterdamse nuchterheid werden ook opgevoerd in het 

Algemeen Handelsblad. Aanvankelijk nam de liberale krant alleen handelsberichten 

op, maar door de Rijkscrisis werden de kolommen tevens met politiek nieuws en 

commentaren gevuld.
180

 Dat zij zich reeds vóór het besluit van 20 december 1830 bij 

de scheiding had neergelegd, blijkt onder meer uit uitspraken als de ‘gansch andere 

geaardheid’ van de Belgen en de wens ‘met geen Belgen weder vereenigd te 

worden’.
181

 Dat de krant de scheiding ook in juridische zin acceptabel vond, wordt 

duidelijk uit het feit dat zij in de onafhankelijkheidsverklaring geen 

volkenrechtelijke halszaak zag.
182

 Het grootste nadeel hiervan was, zo luidde het 

reaalpolitieke commentaar, dat door een rechtsprocedure de positie van ‘de 

gekroonde hoofden van Europa’ nog verder onder druk zou komen te staan. 

Wanneer straks het ene na het andere volk om nationale erkenning bij de monarchen 

                                                           
176 De Noordstar, 13 en 20 augustus 1830. 
177 De Noordstar, 1 oktober 1830. 
178 De Noordstar, 18 december 1830. 
179 De Noordstar, 22 december 1830. 
180 In 1830 verscheen het Algemeen Handelsblad als dagblad. Voor de commentaren van de 

krant op de Belgische Opstand, zie ook A. Smits, 1830, III, 294-296. 
181 Algemeen Handelsblad, 2 oktober en 6 december 1830. 
182 Algemeen Handelsblad, 11 januari 1831. 
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aanklopte, vielen de kronen af die zij in 1830 zelf hadden doen wankelen. Maar ‘wat 

bekommeren wij ons over het lot van Europa’s koningen’, voegde de krant hieraan 

toe, die zo weinig angst ‘voor onze toekomst schijnen te gevoelen?’  

    Hoezeer de krant zich met betrekking tot de scheidingskwestie door realistische 

overwegingen liet leiden, komt naar voren in een tijdsbeschouwing van eind 1831. 

Hierin werd het denkbeeld bekritiseerd dat een Hollands beroep op ‘de heiligheid 

der traktaten’ nog altijd zinvol en noodzakelijk zou zijn.
183

 Niet om de waarde van 

overeenkomsten in twijfel te trekken, zo riposteerde de krant, maar wat betekende 

het woord heiligheid wanneer de praktijk werd bepaald door ‘de willekeur en het 

goeddunken’. Met een soort van goede trouw tegen schenders der traktaten uitvaren, 

grensde volgens haar niet alleen aan ‘onnozelheid’, maar getuigde ook van gebrek 

aan realiteitszin. Alleen degene die de macht bezat, was immers in staat een 

overeenkomst met geweld af te dwingen. Dan kon het beginsel der heiligheid in elk 

geval nog ‘in schijn’ worden gered. In dat opzicht stond België, zo had de praktijk 

geleerd, niet in dezelfde verhouding tot Nederland als Polen tot Rusland of als Italië 

tot Oostenrijk.  

 

 

Eén van de opinieleiders in het noordelijke scheidingsdebat was de oud-staatsman 

Van Hogendorp. Veelbesproken, maar zeker niet onweersproken, was zijn 

Franstalige brochure Séparation de la Hollande et de la Belgique, 22 Octobre 1830 

waarvan spoedig na de uitgave ook een Nederlandstalige versie verscheen.
184

 Beide 

brochures werden gevolgd door zeven ‘stukjes’ die elk voor zich op de 

scheidingskwestie betrokken waren.
185

 De scheiding van Holland en België had, 

anders dan de titel deed vermoeden, tot doel om de strijdende partijen bij elkaar te 

houden. Zo trachtte de brochure begrip te kweken voor de verschillende standpunten 

en stelde een scheiding voor die zowel voor het Noorden als voor het Zuiden 

voordelig zou zijn.  

    Volgens Van Hogendorp waren de zuidelijke ‘grieven’ ontstaan, omdat er bij de 

vereniging geen rekening was gehouden met de godsdienstige en culturele 

                                                           
183 Algemeen Handelsblad, 28 november 1831.  
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was. A. Smits, 1830, III, 150. 
185 Gijsbert Karel van Hogendorp, Zeven stukjes ten vervolge op De scheiding van Holland en 
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bevatte: De schutterijen, Het krediet, De Prins van Oranje, De vrede, De koning, De natie en 
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verschillen tussen de beide Nederlanden.
186

 Opvallend is echter dat hij zich ditmaal, 

dat wil zeggen in afwijking van zijn voormalige grondwetschets, volledig achter de 

politieke grief van de ministeriële verantwoordelijkheid schaarde. Hoewel Van 

Hogendorp enerzijds toegaf dat de grondwetscommissies van 1814 en 1815 over dit 

punt hadden gezwegen, vergoelijkte hij ‘het stilzwijgen’ anderzijds door op de 

gevaren uit die tijd te wijzen. Toch was, zo betoogde Van Hogendorp, de 

ministeriële verantwoordelijkheid voortdurend in ‘de boezem der natie’ en de 

Staten-Generaal blijven voortbestaan. Totdat deze kwestie ten langen leste door de 

Belgen op de politieke agenda werd gezet.
187

 Als tweede grief noemde hij de 

‘vrijheid van het gebruik der taal’, omdat de vernederlandsing van het Rijk beide 

naties nog meer zou verdelen dan de godsdienstkwestie.
188

   

    Van Hogendorp was er van overtuigd dat alle grieven op ‘de eenvoudigste en 

gemakkelijkste wijze’ konden worden verholpen door de Belgen hun eigen 

wetgeving te schenken.
189

 Hiertoe kon met een scheiding onder dezelfde dynastie 

worden volstaan, zodat een ‘volstrekte scheiding’ overbodig was. Voor de Belgen 

was deze staatsconstructie naar zijn inzicht in dubbele mate profijtelijk. Zij ruimde 

niet alleen hun bezwaren uit de weg, maar bracht ook hun felbegeerde 

onafhankelijkheid tot stand. Aan Holland leverde de federale splitsing het voordeel 

op dat België opnieuw ‘de slagboom of voormuur’ tegen Frankrijk kon zijn. Door op 

de hoeksteen van de traditionele evenwichtspolitiek terug te grijpen trachtte Van 

Hogendorp duidelijk te maken dat deze vorm ‘tevens in het belang van Europa’ was. 

Onmiskenbaar is de grondlegger van het Verenigd Koninkrijk, ondanks zijn 

aangepaste versie, een Europeaan en in zekere zin ook een hollandist gebleven. Wel 

moet hieraan worden toegevoegd, dat ook hij door de bare facts van de aanval op 

                                                           
186 Gijsbert Karel van Hogendorp, De scheiding van Holland en België, 22 october 1830, ’s-

Gravenhage, 1830, 3-4. 
187 Gijsbert Karel van Hogendorp, De scheiding van Holland en België, 15-18. Volgens 

Jeroen van Zanten was de Noord-Nederlandse oppositie tot 1827 niet minder ‘liberaal’ of 
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188 Gijsbert Karel van Hogendorp, De scheiding, 18-21. In de brochure gaf Van Hogendorp 

een toelichting op zestien grieven die de Henegouwse stad Bergen op 30 augustus 1830 in een 
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189 Gijsbert Karel van Hogendorp, De scheiding, 52-69. 
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Brussel en het bombardement van Antwerpen werd gedwongen zijn ideaal voorlopig 

als onuitvoerbaar te beschouwen.
190

  

 

 

Eén van de succesvolste pamflettisten in het scheidingsdebat was de Amsterdamse 

advocaat S.P. Lipman.
191

 Reeds op 8 september 1830 verscheen zijn anonieme 

vlugschrift De scheiding van België in derzelver gevolgen getoetst, dat slechts één 

week na uitgave al een herdruk kreeg. Als exponent van de Amsterdamse geest zag 

Lipman vurig uit naar een wederopleving van de handelsstad en hoopte dat de 

opstand hiervan het begin was. In het pamflet haalde hij fel uit naar de Europese 

staatkunde. Lipman verweet haar dat zij met het Rijk van 1815 ‘een wangedrogtelijk 

gevaarte’ uit ‘strijdige bestanddeelen’ had opgericht.
192

 Het directe gevolg hiervan 

was dat Holland, wegens de opoffering van de noordelijke handel aan het zuidelijke 

fabriekswezen, vijftien jaren lang aan België vastgeketend zat. In dat licht bezien 

kwam de opstand volgens hem als geroepen en vroeg deze welbegrepen maar om 

één ding: de knoop niet alleen definitief, maar bovendien volledig doorhakken.  

    De vraag of een radicale scheiding voor Europa nadelig was, vormde voor 

Lipman een belangrijk motief tot het schrijven van het pamflet Wederlegging van 

het stelsel van Gijsbert Karel Grave van Hogendorp.
193

 In dit pamflet, dat op 8 

november 1830 uitkwam, kreeg in het bijzonder de voormuurthese het zwaar te 

verduren.
194

 Zoals de oude staatsman het voorstelde, moest België naar het inzicht 

van Lipman eerder als ‘eene vijandelijke schepping van Frankrijk tegen Europa’ dan 

als een veilige voormuur voor Holland worden opgevat. Namens Holland bedankte 

hij voor de eer om nog langer als ‘belanglooze kampvechters’ van het Europese 

machtsevenwicht in het krijt te treden, terwijl Wenen en Londen de omkering van 

‘het geheele Europeesch regeringstelsel’ gewoonweg over hun kant lieten gaan. 

                                                           
190 In zijn ‘stukjes’ sloot Van Hogendorp de kroon voor de Prins van Oranje en ‘in het 

vervolg’ een vereniging onder één hoofd nog niet uit. Gijsbert Karel van Hogendorp, De 

Koning, 8 november 1830, 15-17 en De Natie, 15 november 1830, 28-29. 
191 Over Lipman en zijn pamfletten, zie ook A. Smits, 1830, III, 160-170. 
192 S.P. Lipman, De scheiding van België in derzelver gevolgen getoetst, vierde vermeerderde 

druk, Amsterdam, 1830, VII-XII.  
193 Dit was een vertaling van het Franstalige pamflet Réfutation du système de M. le Comte de 
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terwijl Van Hogendorp door middel van de Franse uitgave ‘zijn stelsel aan geheel Europa’ 

wilde meedelen, zijn eigen geschrift was bedoeld om ‘voor datzelfde Europa, het waarachtig 

belang van Holland’ te verdedigen.  
194 S.P. Lipman, Wederlegging van het stelsel van Gijsbert Karel Grave van Hogendorp, 

omtrent de Belgische aangelegenheden, in: S.P. Lipman, Staatkundige verhandelingen en 

vertoogen, gedurende de laatste jaren der regering van Willem I, Amsterdam, 1842, 92-98. 
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Welbeschouwd kende Europa maar één voormuur tegen Frankrijk en dat was zij 

zelf!  

    Het verbaast dan ook niet dat Lipman in zijn pamflet De Vrede van 21 november 

1830 de vredesvoorstellen van Holland en België scherp onder kritiek heeft 

gesteld.
195

 Dat de vrede in staatsrechtelijke zin onuitvoerbaar was, werd volgens 

hem vooral duidelijk uit de tegengestelde politiek van beginselen. Terwijl de 

Nederlandse regering zich beriep ‘op het goddelijk regt, op de verdragen en op de 

grondwet’, beriep het Voorlopig Bewind zich ‘op het natuurlijk regt, op de 

beginselen der revolutie, en op den wil des volks’. Om laatstgenoemde reden gaf de 

administratieve scheiding, zoals Van Hogendorp die voorstond, vrij spel aan een 

‘revolutionaire geest’ die voor de tronen van Europa uitermate bedreigend was.
196

 

Niet het idealisme van ‘de hooge Europesche staatkunde’ achtte Lipman voor de 

vrede van Holland de aangewezen weg, maar het realisme van ‘een stelsel van 

onzijdigheid’.
197

 Zijn succes als pamflettist toont in elk geval aan dat hij met die 

boodschap geen roepende in de woestijn was.  

 

 

Voor de Gentse hoogleraar Thorbecke waren on-Europese standpunten over het Rijk 

ronduit verwerpelijk. Om hierover geen misverstand te laten bestaan nam hij in het 

scheidingsdebat een pro-Europese stelling in. Dit blijkt reeds uit het pamflet Een 

woord in het belang van Europa, bij het voorstel der scheiding tusschen België en 

Holland. Thorbeckes verdediging van het Rijk als een ‘Europisch belang’, zo kan uit 

zijn briefwisseling worden afgeleid, lijkt in het bijzonder tegen de Amsterdamse 

geest gericht.
198

   

    Volgens Thorbecke kon vanuit een drietal ‘gezigtspunten’ worden aangetoond dat 

de vereniging tussen Holland en België in politieke en in nationale zin nog steeds 

een Europees belang was. Dit bleek allereerst uit het feit dat België ‘altoos’ zijn 

bestemming had gevonden in het bieden van militaire zekerheid tegen Frankrijk. 

Deze bestemming had het land echter nooit kunnen vervullen, zo trachtte hij dit 
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198 Een woord in het belang van Europa, Leiden, 1830, passim. Thorbecke had de 

verhandeling van Lipman vóór de uitgave van zijn pamflet te Leiden weliswaar nog niet 

gelezen, maar sprak desondanks over het ‘bekrompen eigenbelang’ van de Amsterdammers. 

J.R. Thorbecke aan zijn ouders, Leiden 11 december 1830, in: G.J. Hooykaas (ed.), De 

Briefwisseling van J.R. Thorbecke, deel 1 (1830-1833), RGP, Kleine serie 42, ’s-Gravenhage, 

1975, 68-69. 
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gegeven te onderbouwen, wanneer het in 1815 als ‘afgezonderd Rijkje’ was 

voortgezet. Het Europese belang vereiste volgens hem ten tweede dat in Nederland 

een macht van betekenis gevestigd bleef. Aangezien de zelfstandigheid van Holland 

altijd ‘een grondbeginsel der algemeene Staatkunde’ was geweest, diende Nederland 

zijn positie als zee-, land- en handelsmogendheid in het Rijk te behouden. Een derde 

belang voor Europa zag Thorbecke in de politieke kleur van het Rijk. Omdat al de 

Nederlanden tot ‘één en hetzelfde staatkundig geheel of stelsel’ behoorden, mochten 

in België ‘nimmer’ staatkundige beginselen heersen die met die van Holland in strijd 

waren. Juist in de hoedanigheid van een ‘vast geklonken en innig verbonden geheel’, 

zo trok hij de weinig kritische conclusie, waren de Nederlanden aan het welzijn van 

Europa bevorderlijk.  

    Omdat het Hollandse publiek pas vrij laat van Thorbeckes pamflet kon 

kennisnemen, heeft het op het noordelijke opinieklimaat gedurende het laatste 

kwartaal van 1830 weinig invloed kunnen uitoefenen.
199

 Dit lag anders bij zijn 

pamflet Over de erkentenis der onafhankelijkheid van België dat in december 1830 

verscheen en waaraan in de dagbladen volop aandacht werd besteed. Het vlugschrift 

was enerzijds een principiële aanklacht tegen de ontbinding van het Rijk, maar 

getuigde anderzijds van realisme aangaande de Europese verhoudingen. Van de 

onafhankelijkheidsverklaring van 20 december 1830 was Thorbecke, gezien het 

slotgedeelte, pas laat op de hoogte. Dit gegeven verleende zijn betoog, in 

compositorisch opzicht, een spontane maar trefzekere apotheose.  

    Het pamflet maakt duidelijk dat de scheidingskwestie bij Thorbecke in 

belangrijke mate door zijn Europabeeld werd bepaald. Zo veroordeelde hij 

bijvoorbeeld de noordelijke wens tot scheiding, omdat dit een opoffering was van 

‘het regt van het Rijk der Nederlanden en van Europa’ aan een ‘kortstondig 

eigenbelang’. Terwijl hij daar direct op liet volgen dat de koning ‘met het nog 

grondwettig bestaande deel van het Rijk’ niet eigendunkelijk kon handelen zonder 

daarbij het recht van Europa te krenken. Met als verhelderende toevoeging dat van 

het voortbestaan van het Rijk de inrichting van de ‘algemeene Europische 

Statenmaatschappij’ afhankelijk was.
200

    

    In het tweede gedeelte van het pamflet komen de essentialia van Thorbeckes 

Europabeeld nog duidelijker naar voren. De Europese statenmaatschappij werd nu 

door hem als een ‘corpus morale’ gekwalificeerd. De verbonden leden hadden 

immers niet alleen tegenover elkaar, zo verklaarde hij de kwalificatie, maar ook 

tegenover de ‘universitas’ verplichtingen. Werd de ‘algemeene Statenverbindtenis’ 

door één lidstaat verbroken, dan krenkte dit ‘even zeker’ het recht van de andere 

                                                           
199 Het pamflet was al in september 1830 te Gent gedrukt, maar werd vanwege de roerige 

situatie in het Zuiden pas in december 1830 te Leiden uitgegeven.  
200 J.R. Thorbecke, Over de erkentenis der onafhankelijkheid van België, Leiden, 1830, 12-13. 
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lidstaten.
201

 De vraag hoe deze verplichting op de relatie van het Rijk met Europa 

moest worden toegepast, werd door Thorbecke als volgt beantwoord. Aangezien 

Wenen het Rijk tot ‘hoofdsteunsel’ van het nieuwe Europese staatsgebouw had 

gemaakt, ‘scheen’ Europa daardoor een erkend positief recht te hebben ontvangen 

op de handhaving van deze staatsvorm. Het Rijk was namelijk niet alleen een 

voornaam werktuig van Europa’s ‘wedergeboren leven’ geworden, maar ook een 

wezenlijke voorwaarde voor de duurzaamheid ervan.  

    Het feit dat Europa een ‘Gemeenebest der Staten’ was, vormde voor Thorbecke 

een fundamentele reden de Nederlandse regering en de mogendheden op hun 

Europese verantwoordelijkheid aan te spreken.
202

 Veel nadrukkelijker dan tot nu toe 

was geschied, had ‘onze Regering’ de mogendheden eraan moeten herinneren dat 

het door Europa in 1815 erkende en gewaarborgde Koninkrijk der Nederlanden het 

aan de grondwet getrouwe deel was. Niet de verenigde provinciën van 1814, zo 

verhelderde hij. Wat de mogendheden betrof, gaf Thorbecke toe dat de wetenschap 

en de praktijk nog geen afdoende antwoord hadden geformuleerd op de vraag of 

interventie een natuurrecht dan wel een positief recht was. Ten aanzien van het Rijk 

‘scheen’ het laatste het geval te zijn. Was er echter een Europees recht om dat stelsel 

in stand te houden, dan sloot dat volgens hem drie stukken in: handhaving van ‘de 

gemeenschappelijke grondslagen’, handhaving van ‘elks natuurlijken of wel 

verkregenen rang’ met betrekking tot het geheel en handhaving van de 

‘wederzijdsche betrekking der verschillende leden onderling’.  

    De drie stukken verklaren waarom voor Thorbecke de erkenning van België ‘de 

opwerping van een’ nieuwen regtspersoon in de Maatschappij der Staten’ betekende. 

Wat het eerste stuk in concrete zin betrof, had dit alles te maken met het feit dat de 

nieuweling de staatkundige leer van de ‘Volkswil’ aanhing. Toen Thorbecke las dat 

de mogendheden in afwijking van de uitgangspunten van het statenstelsel België 

onafhankelijk hadden verklaard, geloofde hij zijn eigen ogen niet. ‘De erkentenis 

van Belgie is wel’, zo trok hij de scherpe conclusie, ‘de plegtige vernietiging van het 

Stelsel, dat tot dus verre de Volken van Europa verbond’.
203

   

 

Op 24 augustus 1831 verscheen het eerste deel van Thorbeckes geschrift Over de 

verandering van het Algemeen Staten-Stelsel van Europa sedert de Fransche 

omwenteling.
204

 De belangrijkste reden tot uitgave moet worden gezocht in de 

paradigmawissel die Europa in het jaar daarvoor had ondergaan. Of om de nieuwe 

kijk op de revolutie in Thorbeckes eigen woorden weer te geven: ‘Sedert een jaar is 

                                                           
201 J.R. Thorbecke, Over de erkentenis, 31-32. 
202 J.R. Thorbecke, Over de erkentenis, 32-36. 
203 J.R. Thorbecke, Over de erkentenis, 62. 
204 De titel hiervan luidde: ‘Eerste afdeeling, 1789-1793’. Verder dan het eerste deel is 

Thorbecke nooit gekomen. 



177 

 

het gezigtspunt derwijze veranderd, dat al hetgeen de eerste en tweede omwenteling 

van één scheidt, zich vertoont als een oogenblikkelijke stilstand, of als eene 

kortstondige uitwijking van de baan, die het menschdom nu andermaal 

onophoudelijk vervolgt’.
205

 De ervaring van de tijd, zo stelde hij in de voorrede vast, 

wierp ‘een verrassend licht’ op de complete Europese geschiedenis van de laatste 

veertig jaar. Wat hem met het oog op deze vier decennia vooral intrigeerde, was de 

ontwikkeling van de ‘regts- en staatkundige beginselen’ van het algemene 

statenstelsel.
206

  

    Uit de voorrede blijkt tevens dat Thorbecke deze vraag aan zijn methode van 

onderzoek koppelde.
207

 Om zijn aanpak te verduidelijken zette hij uiteen dat zijn 

studie wilde beschrijven door welke ‘grondstellingen’ de diplomatie haar houding 

tegenover de omwenteling had bepaald. Tegelijkertijd benadrukte Thorbecke dat 

deze grondstellingen niet met de ‘bedoelingen’ van de handelende personen 

mochten worden verward, maar veeleer ‘uit de natuur en den geheelen zamenhang 

der gebeurtenissen’ moesten worden opgemaakt. Elk tijdvak, dus ook het 

revolutionaire, kenmerkte zich immers door zijn ‘eigen regerende beginsels’. Toch 

waarschuwde hij op dit punt voor een misverstand. Het was namelijk niet zijn 

bedoeling om ‘de historische verscheidenheid en beweging’ aan ‘een logisch 

geraamte’ op te offeren. Heersende beginsels, zo leek Thorbecke te willen zeggen, 

waren op empiristische uitgangspunten gebaseerd en als zodanig niet in staat de 

eigen dynamiek van de geschiedenis naar hun hand te zetten. 

   Deze kijk op de geschiedenis komt vooral aan het slot van de proloog naar voren. 

Overal waar de revolutiegeest zich vertoonde, schreef Thorbecke daar, veroorzaakte 

hij ‘eene schepping uit niet’. Omdat hij bezit wilde zonder verwerving, een 

tegenwoordig aanzijn zonder verleden en de toekomst in haar geboorte stuitte, was 

de revolutiegeest ‘de onverzoenlijke vijand’ van de ‘Burger- en Volkenstaat’. Deze 

staat was immers, zo citeerde Thorbecke Burke, ‘een verbond’ van recht niet alleen 

tussen de levenden, maar ook tussen de levenden, de gestorvenen en hen die nog 

geboren moesten worden. Desondanks was Thorbecke van mening dat de 

revolutiegeest onderscheiden diende te worden van ‘de orde van zaken’, welke 

sedert en onder de revolutie had plaatsgegrepen. Wat hij op paradoxale wijze 

verwoordde als: ‘De omwenteling is zelve getreden in de rij der historische 

verschijnselen, en aan derzelver wet onderworpen’. In deze zin was de revolutie ‘een 

antecedent’ voor de ‘volgende leeftijden’ geworden.  

 

                                                           
205 J.R. Thorbecke, Over de verandering van het Algemeen Staten-Stelsel van Europa sedert 

de Fransche omwenteling, Leiden, 1831, VII. 
206 J.R. Thorbecke aan G. Groen van Prinsterer, Leiden 12 juni 1831, De Briefwisseling van 

J.R. Thorbecke, I, 169. 
207 J.R. Thorbecke, Over de verandering, V-XII en 109. 
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Met de afronding van het contextuele onderzoek keren we terug tot de vraag welke 

tekstmotieven aan Groens Rijksbeschouwing ten grondslag hebben gelegen. In onze 

poging dit zogenaamde ‘doing in saying’ te achterhalen concentreert onze aandacht 

zich met name op de wijze waarop hij de ontwikkelingen in het Rijk als Europeaan 

gadesloeg. Hierbij zal allereerst worden stilgestaan bij de crisissituatie in het Rijk en 

de Julirevolutie tussen 1829 en 1830 en vervolgens bij het uitbreken van de 

Belgische Opstand en zijn nasleep tussen 1830 en 1832. In het tweede gedeelte van 

deze paragraaf zullen de geestelijke invloeden worden nagegaan die in deze jaren in 

Groens Europabeeld hebben doorgewerkt.  

 

 

Dat Groen in de aanloop naar de Belgische Opstand de Nederlandse Rijksbeginselen 

als Europese waarden heeft gelegitimeerd, was in belangrijke mate een reflectie op 

de roep om politieke hervormingen. In impliciete zin bracht hij dit, zoals wij zagen, 

tot uiting in Over Volksgeest en Burgerzin en in expliciete zin in de oktobernummers 

van de Nederlandsche Gedachten uit 1829. Toonaangevend op dit terrein waren de 

gematigd liberale Arnhemsche Courant en de radicaal-liberale Courrier des Pays-

Bas. Hoewel Groen in zijn periodiek maar sporadisch naar de Arnhemsche Courant 

verwees, kan niettemin worden aangenomen dat hij de prikkelende commentaren 

van deze krant regelmatig onder ogen kreeg.
208

 Terwijl de Brusselse Courrier voor 

de oktobernummers, zo heeft Groens tekst laten zien, een belangrijk referentiekader 

vormde.  

    Tegen de achtergrond van oproepen als in bovengenoemde dagbladen moet 

worden verklaard waarom Groen een liberalisering van het Rijk mede in het licht 

van het ‘Constitutionele Europa’ van de hand wees. Door de discussie over de 

grondwetsherziening op een Europees niveau te tillen, trachtte hij voorstanders 

ervan de wind uit de zeilen te nemen. Tegelijkertijd wordt uit deze europeanisering 

van politieke twistpunten duidelijk dat Groen zijn tijd als Nederlander en Europeaan 

heeft verstaan. Eenzelfde benadering doet zich ook voor in zijn kritiek op de grieven 

van het unionisme. Op grond van dit soort publiekelijk geuite bezwaren, waaraan 

volgens hem de smet van Frans-gezindheid en ultramontanisme kleefde, legde hij 

                                                           
208 Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Groen Van Assen had verzocht om ook een 

exemplaar van Over Volksgeest en Burgerzin naar de Arnhemsche Courant op te sturen. Aan 

‘het oordeel dier schrijvers’ hechtte hij weinig betekenis, zo verklaarde hij dit verzoek, maar 

de redacteuren waren nuttig omdat zij als ‘trompetten’ de faam van Noord-Nederlanders 

rondbazuinden. Groen aan C.J. van Assen, 28 april 1829, Briefwisseling, I, 159.  
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een direct verband tussen de Nederlandse Rijksbeginselen en het ‘Germaansche’ en 

‘Christelijke Europa’. Met dien verstande dat hij in het christelijke Europa de 

gemeenschappelijke waarde voor protestanten en katholieken zag. Dat de zuidelijke 

pers de volkenrechtelijke status niet ter discussie stelde, kan verklaren waarom 

Groen niet nader op deze kwestie inging. Vermoedelijk verkeerde hij toen nog, 

evenals de unionisten, in de veronderstelling dat de mogendheden een uiteenvallen 

van het Rijk niet zouden aanvaarden.  

    Het meer speculatieve dan feitelijke karakter van Groens commentaar op de 

Julirevolutie lijkt op het eerste gezicht een gevolg van de fragmentarische 

berichtgeving in de beginweken van augustus 1830. Toch kunnen zijn 

voorspellingen over de gevolgen van de revolutionaire ontwikkelingen in Frankrijk 

worden opgevat als een reactie op de volgens hem verzwegen vooronderstellingen in 

de zuidelijke pers. Dit blijkt bijvoorbeeld uit Groens constatering van eind juli dat de 

‘toon der dagbladen’ in het Zuiden over het algemeen bedaard was en zij hadden, zo 

voegde hij hier veelbetekenend aan toe, ‘voor als nog bij die bedaardheid belang’.
209

 

Op het verwijt van de Courrier des Pays-Bas dat de Nederlandsche Gedachten de 

‘suprématie de la Hollande sur la Belgique’ propageerden, vroeg hij met een haast 

vooruitziende blik hoe de krant het Rijk ‘behoudens de Grondwet en de Tractaten’ 

tot een monarchale confederatie dacht te kunnen omvormen.  

    Groens tekstmotief voor het duiden van de Julirevolutie als een ‘voortgezette 

omwenteling’ tegen alle tronen en wettige regeringen lijkt met name verband te 

houden met wat hij las in de Brusselse Courrier en de Amsterdamse Noordstar.
210

 

Hun geruststellende commentaren op de Franse revolutie verklaren in belangrijke 

mate waarom Groen zijn lezers met klem op het hart drukte dat de erkenning van 

Lodewijk-Filips het principiële einde van ‘Europas Gemeenebest’ en het 

voorspelbare begin van een ‘desordre général’ was. Dit soort commentaren 

verheldert eveneens waarom hij ‘kortzigtigen’ voorspelde dat na het koninkrijk van 

Frankrijk het Koninkrijk der Nederlanden ‘aan de beurt’ was.  

 

Groens beschouwingen over de Belgische Opstand, zo heeft de tekstanalyse 

duidelijk gemaakt, werden van meet af aan door het legitimiteitbeginsel bepaald. 

Hoezeer in deze beschouwingen een wisselwerking tussen het opinieklimaat en zijn 

eigen overtuiging tot uiting kwam, kan reeds met behulp van het volgende voorbeeld 

                                                           
209 Nederlandsche Gedachten, II, 29 juli 1830, 35-36. 
210 Van een krant als De Noordstar had Groen aanvankelijk nog goede verwachtingen. 

Hoewel hij toen al vermoedde dat de redactie in haar handhaving van het Hollandse beginsel 

meer nadruk zou leggen op het constitutionele kenmerk van de monarchie dan op het 

monarchale. Een paar maanden later schreef hij al dat de krant ‘vuur en water’ tegelijk 

aandroeg. Groen aan J. Hora Siccama, 4 juli 1829 en Groen aan C.J. van Assen, ca. 15 

november 1829, Briefwisseling, I, 181 en 209.  
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worden aangetoond. De gevolgtrekking van de Courrier des Pays-Bas als zou de 

scheiding door de opstand ‘en principe’ al voltrokken zijn, werd in de 

Nederlandsche Gedachten namelijk bekritiseerd als een ‘terzijdestelling van Staats- 

en Volkerenregt’ en het verlenen van het laatste woord aan een ‘bezoldigd 

gepeupel’.
211

 Wie dat overigens volmondig erkende, was in Groens ogen de 

gevaarlijkste niet. Wat in de ‘geschriften en dagblad-artikelen’ ontbrak, en hierin 

komt de wisselwerking opnieuw naar voren, was de veelal onuitgesproken gedachte 

dat de ontbinding van het Rijk zonder ‘de wet van Europa’ zowel wenselijk als 

realiseerbaar was.
212

   

    Hoewel Groen uitdrukkelijk aandacht vroeg voor de Europese legitimering van 

het Rijk, kan zijn opkomen hiervoor niet als een op zichzelf staande principekwestie 

worden beschouwd. Achter zijn ogenschijnlijk contradictoire aanvaarding van de 

scheiding, zonder hierbij de Rijkseenheid op te geven, gaat ontegenzeggelijk een 

welomschreven Europabeeld schuil. De traktaten van 1815 gaven voor hem immers 

uitdrukking aan een statenstelsel dat, zo herinneren we ons, ‘niet op willekeur, of op 

de inzigten van het oogenblik, maar op overeenkomst van geloof, op verwantschap, 

op eenheid van gevaar en belang, op historische en blijvende betrekking, op den 

aard der zaak, de natuur en de behoefte der Volken’ was gegrond. Naar Groens 

diepe en gelovige overtuiging vormde Europa een staatsrechtelijke en 

volkenrechtelijke gemeenschap die rechtstreeks onder de heerschappij van Christus 

stond. Dit christocratische Europabeeld verklaart in het bijzonder waarom de 

legitimiteit van het Rijk voor hem onopzegbaar was, terwijl de publieke opinie 

zowel in zuid als in noord de scheiding ongeacht haar vorm allang geaccepteerd 

had.
213

  

    In het noordelijke opinieklimaat heeft Groen deze acceptatie met name 

waargenomen in de brochures van Van Hogendorp en van Lipman, in het 

conceptadres van het viertal Kamerleden en in de redevoeringen van minister 

Verstolk. Dit wordt onder meer duidelijk uit het feit dat hij in de Nederlandsche 

Gedachten op een aantal van deze brochures nadrukkelijk de aandacht vestigde.
214

 

                                                           
211 Nederlandsche Gedachten, II, 13 september 1830, 61. 
212 Nederlandsche Gedachten, II, 14 en 18 september 1830, 63 en 69. 
213 Volgens P.A. Diepenhorst zou Groen, ondanks zijn scherpe veroordeling van de wijze 

waarop de scheiding werd doorgezet, in het feit zelf ‘met vreedzame gelatenheid’ hebben 

berust. Diepenhorst vermeldt echter nergens dat Groen uit Europese overwegingen nog altijd 

aan de Rijkseenheid van 1815 vasthield. P.A. Diepenhorst, Groen van Prinsterer, Kampen, 

1932, 100-104. Ook P. Geyl laat Groens vasthouden aan de Rijkseenheid geheel buiten 

beschouwing en stelt hoofdzakelijk dat Groen de Groot-Nederlandse gedachte had opgegeven 

‘door zijn plotselinge preoccupatie met het revolutie-gevaar’. P. Geyl, Groen van Prinsterer 

en de scheuring van 1830, Antwerpen, 1936, 26-33. 
214 Nederlandsche Gedachten, II, 2 december 1830, 110-112. Zie ook 10 november en 10 

december 1830, 97 en 116.  



181 

 

Dat bij Van Hogendorp ‘meer dan ééne niet geringe dwaling’ werd aangetroffen, 

achtte Groen vanwege het gezag van de schrijver veel gevaarlijker dan de dwalingen 

in de andere geschriften. Of zoals hij dit in een brief aan Thorbecke verwoordde: 

‘Zonderling zijn de boekjes van Hogendorp; vooral ook De Vrede: alle denkbeeld 

van regt wordt terzijde gesteld’.
215

 Over Lipman was Groen beduidend minder 

negatief. Het gevoelen der Nederlandsche Gedachten, schreef hij openhartig, kwam 

‘in vele opzigten’ met dat van Lipman overeen. Zo viel hij diens kritiek op Van 

Hogendorps scheidingsvoorstel bij, omdat in deze vorm van scheiding de regering 

en de Hollandse natie aan de Belgen zouden worden prijsgegeven. Op ‘één zeer 

gewigtig punt’ verschilde Groen echter met de Amsterdamse advocaat van mening 

en dat betrof diens wens tot ontbinding van het Rijk. Dat denkbeeld was ‘onjuist’ en 

had een strekking die ‘hoogstbedenkelijk’ was.  

    Het is jammer dat Groen bij het recenseren van beide brochures ‘uitsluitend’ 

inging op de staatsrechtelijke kwesties van het Rijk, maar de Europabeelden die 

hieraan ten grondslag lagen buiten beschouwing liet. Deze omissie doet zich niet 

voor in zijn bespreking van Lipmans pamflet De Vrede.
216

 Volgens Groen vergat ‘de 

Heer L.’ in zijn begeerte naar rust en kredietherstel dat een revolutionair bewind als 

in België geen volkenrecht kende dan het eigenbelang. Ook bestreed hij Lipmans 

mening dat de oorlog alleen uit onvrede over de vereniging was ontstaan. Dan werd 

‘te veel enkel op België’ gelet en niet doorzien dat de opstand door ‘de liberale 

theorien’ tot stand was gebracht.  

    Dat de oorlog volgens Lipman slechts een ‘incident’ was en Holland om die reden 

binnen zijn ‘enge grenzen’ en buiten zijn betrekking tot ‘de Europische Staatkunde’ 

moest worden geplaatst, zag Groen als een gevaarlijke illusie. Lipmans redenering 

dat de vrede, zoals die door Willem I werd nagestreefd, Holland eerst aan het belang 

van de Oranjedynastie en daarna aan het belang van Europa ondergeschikt maakte, 

beschouwde hij als ‘zeer gewaagd en uit verscheidene oogpunten niet betamelijk’. 

Dan kon met meer grond worden beargumenteerd dat indien de koning de scheiding 

in augustus of later ‘regtens’ had erkend, hij ‘eerst de Grondwet, naderhand de 

Tractaten, eerst zijne betrekking als Hoofd van den Nederlandschen Staat, 

naderhand zijne pligten als Bondgenoot, eerst het Staatsregt, naderhand het 

Volkerenregt voorbij had moeten zien’. Als ergens Groens betrokkenheid op Europa 

vanuit de context duidelijk wordt, dan hier.  

 

Wat de tekstmotieven van Groens Rijksbeschouwing betreft, doet zich het 

merkwaardige verschijnsel voor dat deze lijken te corresponderen met die van 

Thorbecke. Hoewel bekend is dat zij rond 1830 voor elkaars standpunten en 

                                                           
215 Groen aan J.R. Thorbecke, 22 november 1830, Briefwisseling, I, 377. 
216 Nederlandsche Gedachten, II, 16 december 1830, 123-124. 
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geschriften grote waardering hadden, is deze appreciatie niet eerder met hun 

Europabeeld in verband gebracht.
217

 Toen Thorbecke echter schreef dat aan Groens 

‘voorgestane beginsel’, tegen ‘alle boekjes van Hogendorp’ in, ‘met hand en tand’ 

moest worden vastgehouden, refereerde hij aan de Nederlandsche Gedachten van 4 

december 1830.
218

 Een nummer dat Thorbecke, zo moet worden opgemerkt, een 

‘zeer groot genoegen’ had bezorgd. Het opvallende is nu dat het door Groen 

voorgestane beginsel betrekking had op de trouw gebleven provincies die voor hem, 

en zoals we eerder zagen ook voor Thorbecke, ‘het grondwettige en in Europa 

erkende Rijk der Nederlanden’ uitmaakten. Nog belangrijker in dit verband is dat 

Groen in hetzelfde nummer het conceptadres van de vier Kamerleden met Europese 

argumenten bestreed. De manier waarop hij dat deed en de eenheidsconcepten die 

hij daarbij hanteerde, lijken qua inhoud en soms qua terminologie als twee druppels 

water op Thorbeckes pamflet Over de erkentenis dat later die maand zou 

verschijnen.  

    De Europese geestverwantschap tussen de twee ‘hoofdrolspelers’ van het 

noordelijke opinieklimaat blijkt ontegenzeggelijk uit Groens instemmende 

bespreking van dit pamflet.
219

 Zo wees hij erop dat Thorbecke hierin terecht aan de 

orde had gesteld dat Willem I geen oorlog mocht voeren om ‘een nieuw Europisch 

sijstema’ te vestigen, dat geen enkel statenstelsel ‘zonder regt van interventie’ 

effectief kon zijn en dat de mogendheden tot een onbepaald uitstel van erkenning 

aan België maar ‘bovendien aan dit Rijk, aan het algemeen Statenstelsel en elk aan 

zich zelven’ verplicht waren. Dat Groen het vlugschrift ‘op gronden van Staats- en 

Volkerenregt’ aan velen ter bestudering toewenste, is in het licht van zijn eigen 

Europabeeld volledig verklaarbaar. Verder is het heel goed denkbaar dat de twee 

antirevolutionaire Europeanen elkaar in hun visie op het Rijk en de legitimiteit 

afwisselend hebben opgescherpt.
220

 Temeer omdat hierover in het Noorden 

afwijkende meningen werden verkondigd. De overeenstemming tussen hun 

Europabeelden is echter niet verwonderlijk wanneer we bedenken dat zowel Groen 

                                                           
217 J.H. Drentje stelt dat Groens band met Thorbecke alleen zou hebben bestaan in ‘het 

staatsgerichte politieke denken’ dat de uitwassen van de Franse Revolutie wilde voorkomen. 

Jan Drentje, Thorbecke, een filosoof in de politiek, Amsterdam, 2004, 262-265. 
218 J.R. Thorbecke aan Groen, 7 december 1830, Briefwisseling, I, 385-386. 
219 A. Smits begint zijn hoofdstuk over ‘Medespelers en bespelers van de publieke opinie in 

het Noorden’ met Groen. Thorbecke volgt daarna. A. Smits, 1830, III. Voor de bespreking 

van Thorbeckes pamflet, zie Nederlandsche Gedachten, II, 18 januari 1831, 138-140. 
220 Voor deze aanname, zie Groens aansporing aan Thorbecke: ‘Ga voort en deel mij uwe 

denkbeelden meê. Misschien heb ik gelegenheid er gebruik van te maken’. Groen aan J.R. 

Thorbecke, 7 september 1830, Briefwisseling, I, 337. Een jaar eerder schreef hij hem zelfs: 

‘De denkbeelden, ontwikkeld in uw laatsten brief, komen geheel met de mijne overeen, ’t 

geen mij niet weinig in mijne opinie heeft versterkt’. Groen aan J.R. Thorbecke, 5 juli 1829, 

ibidem, 181.  
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als Thorbecke zich schatplichtig wist aan het Europabeeld van Heeren.
221

 Of om 

deze congenialiteit nog verder door te trekken: beiden stonden én in hun methodiek 

én in hun periodisering, zoals uit Thorbeckes voorrede kan worden afgeleid, in de 

Göttinger traditie. Of zij ook van hun gemeenschappelijke geestverwantschap met 

Heeren hebben geweten, is een vraag waarop de bronnen het antwoord schuldig 

blijven.  

    Nu mag deze antirevolutionaire esprit de corps ons niet de ogen doen sluiten voor 

de verschillen tussen Groen en Thorbecke. Deze hangen echter vooral samen met 

hun duiding van het nieuwe revolutiejaar. Die ging bij Thorbecke anders dan bij 

Groen immers met een paradigmawissel gepaard. In hun briefwisseling van half 

februari 1831 wordt een helder licht op dit duidingsverschil geworpen.
222

 Aanleiding 

tot de correspondentie was een beschouwing van Groen in de Nederlandsche 

Gedachten over de politieke situatie in Frankrijk.
223

 Thorbecke betuigde in een 

reactie hierop dat Groens denkwijze bij hem weliswaar een ‘gevoel van 

eensgezindheid’ had opgeroepen, maar schreef vervolgens subtiel dat diens 

opmerkingen pas goed zouden werken als zij op de ‘praktijk’ aansloten. Een vorm 

van kritiek waarmee Thorbecke vermoedelijk verwees naar Groens stellige 

overtuiging dat de liberale staatkunde in Frankrijk vanwege de ‘ontwikkeling der 

beginsels’ in een centralisatiepolitiek zou ontaarden. Interessant in dit verband is de 

wijze waarop beide vrienden het revolutieproces op de Europese staatkunde 

toepasten.  

    Volgens Groen was de diplomatieke erkenning van de nieuwe Franse regering in 

juli 1830 een opoffering van ‘het stelsel van Europa’ geweest. Dat de mogendheden 

bereid waren ‘de meest wezenlijke en onregtmatige veranderingen’ in dit systeem te 

aanvaarden, bewees dat deze ‘afkoop van een tweeden revolutie-oorlog’ door hen 

als een geringe prijs werd beschouwd. Thorbecke daarentegen was de overtuiging 

toegedaan dat ‘de stelling der volkssouvereiniteit’ wilde zij ‘niet weder tot de 

uitkomst leiden der eerste revolutie’, tot ‘een stelsel’ moest worden uitgebreid en 

door alle onderafdelingen heen ‘organiek’ moest worden gemaakt. Waaruit hij 

vervolgens de voorzichtige conclusie trok dat voor ‘meest alle Europeesche 

gouvernementen’ de tijd rijp was dit soort overwegingen serieus te nemen. De strijd 

in Frankrijk en Europa zou immers, zo voorspelde hij, niet over ‘het beginsel’ maar 

over ‘deszelfs organisatie’ worden gevoerd. 

    Thorbeckes brief was voor Groen een bevestiging dat men in toenemende mate de 

revolutie ‘door regeling der heerschende begrippen’ meende te kunnen weerstaan. 

                                                           
221 Voor Thorbeckes schatplichtigheid aan Heeren, zie J.H. Drentje, in: Tijdschrift voor 

Geschiedenis, III, 1998, 390-410.  
222 J.R. Thorbecke aan Groen, 13 februari 1831 en Groen aan J.R. Thorbecke, 14 februari 

1831, Briefwisseling, I, 413-416. 
223 Voor deze beschouwing, zie Nederlandsche Gedachten, III, 9 februari 1831, 153-156. 
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Dat het herstel van de ‘wezenlijke orde’ zonder ‘de beginsels, vooral de hoogere 

beginsels’ te realiseren zou zijn, schreef hij hem terug, durf ‘ik mij niet vleyen’. 

Waar de één onderhandelingen met de revolutiegeest volledig uitgesloten achtte, 

hoopte de ander dat deze zoveel mogelijk in goede banen kon worden geleid. Als 

ergens het begin van de scheiding der geesten tussen beide vrienden kan worden 

aangewezen, dan hier. In de kern der zaak kwam in hun brieven aan het licht wat 

wel is getypeerd als Thorbeckes ‘geheel anders geaard christendom’ in vergelijking 

met dat van Groen.
224

 Verhelderend in dit opzicht is ook hun briefwisseling van 

oktober 1831. Thorbecke maakte vooral bezwaar tegen de manier waarop Groen het 

christendom als ‘het historisch middenpunt en de grondslag onzer wetenschap’ 

wilde toepassen. Was het echt noodzakelijk, zo vroeg hij zich af, om de staatkunde 

‘nevens den Bijbel’ te plaatsen?
225

  

    Dat Groen en Thorbecke ‘in politicis’ nooit eerder zo dicht bij elkaar hebben 

gestaan als rond de jaarwisseling van 1830-1831, is een direct gevolg van hun 

antirevolutionaire Europabeeld.
226

 Wanneer wordt beseft dat beide vrienden 

correspondeerden en publiceerden in een tijd waarin de door hen gewaardeerde 

Europese orde zwaar op de proef werd gesteld, dan is deze manier van toegroeien 

naar elkaar niet vreemd. Hoewel hun briefwisseling in 1829 alweer op gang was 

gekomen, begon de vriendschap namelijk pas echt vorm te krijgen na de Belgische 

Opstand. Dat Thorbecke begin september 1830 voor een gedachtewisseling over zijn 

pamflet Een woord in het belang van Europa bij Groen aan het juiste adres meende 

te zijn, heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat hij verwachtte zijn Europese kijk 

op het Rijk met de vermoedelijke auteur van de Nederlandsche Gedachten te kunnen 

delen.
227

  

    Dit delen van elkaars gedachten heeft er toe geleid dat Groen en Thorbecke 

gedurende de laatste maanden van 1830 steeds meer waardering hebben gekregen 

voor elkaars publieke standpunten. Een toenadering die vóór alles lijkt te zijn 

veroorzaakt door hun legitimistische benadering van de scheidingskwestie. Uit de 

briefwisseling kan tevens worden opgemaakt dat zij graag van elkaar wilden weten 

wat de beste reactie op de revolutie was. Om die reden leefde zowel bij Groen als bij 

Thorbecke de behoefte om de Franse Revolutie van 1830 in het licht van die van 

1789 aan een nauwgezet en diepgaand onderzoek te onderwerpen. Temeer, omdat 

                                                           
224 G.J. Schutte, ‘Kerk en maatschappij bij Thorbecke’, in: Serta Historica, IV, Amsterdam, 

1982, 32-33.  
225 Groen aan J.R. Thorbecke, 23 oktober 1831 en J.R. Thorbecke aan Groen, 25 oktober 

1831, Briefwisseling, I, 489-492. 
226J.B. Manger stelt weliswaar vast dat Thorbecke en Groen rond de jaarwisseling 1830-1831 

politiek sterk verwant waren, maar verbindt deze verwantschap echter niet aan hun 

Europabeeld. J.B. Manger, Thorbecke en de historie, Utrecht, 1986 (heruitgave van 1936), 52.  
227 J.R. Thorbecke aan Groen, 30 maart en 5 september 1830, Briefwisseling, I, 283-284 en 

334-335. 
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beiden heel goed beseften dat door de erkenning van Frankrijk en België de pijlers 

van het Europese statenstelsel in fundamentele zin waren aangetast. Of Groen zich 

voor zijn antirevolutionaire duiding van de ontwikkelingen in Europa op anderen 

heeft georiënteerd en in welke mate, zal hieronder uiteen worden gezet.  

 

 

Om te kunnen achterhalen welke invloeden in de jaren 1829-1832 op Groens 

Europabeeld hebben ingewerkt, zal in deze subparagraaf gebruik worden gemaakt 

van de talrijke boekrecensies en literatuurverwijzingen die in de Nederlandsche 

Gedachten en de briefwisseling worden aangetroffen. Deels betreft dit eerder door 

Groen geraadpleegde werken van politieke denkers en historici als Ancillon, Haller 

en Heeren, deels voor hem toen nog onbekende werken van politieke denkers als 

Burke en Jarcke en van religieuze denkers als Lamennais en Merle d’Aubigné. Met 

dien verstande dat sommige van deze werken pas van recente datum waren. Gelet op 

de significante aanwezigheid van Heerens gedachtegoed in Groens Europabeeld in 

de jaren 1825-1826 ligt een voortzetting hiervan voor de hand. Om die reden wordt 

de galerij der Europese ‘antirevolutionairen’ met de Göttinger historicus geopend.  

 

 

Dat Groen zich geestverwant wist met Heeren, heeft hij in de Nederlandsche 

Gedachten van 3 september 1831 voor het eerst in de openbaarheid gebracht. In dit 

nummer prees hij de Göttinger geleerde immers als ‘groot historiekenner’ en 

scherpzinnig duider van de revolutiegeschiedenis. Een goed verstaander van de 

historische wetenschap en connaisseur van Heerens Handbuch der Geschichte des 

Europäischen Staatensystems moet de traditie waarin Groen stond onmiddellijk 

hebben herkend. Niet alleen wat de methode van periodiseren, maar ook wat de 

aangehangen Europaconcepten betrof. De continuïteit in Groens geestverwantschap 

met Heeren komt onder meer tot uiting in het feit dat hij Heerens hoofdpijler van het 

statenstelsel opnieuw als elementair en letterlijk vertaald citaat weergaf. Zij het dat 

hij ‘de heiligheid van het wettig verkregen bezit’ dit keer in een scherp contrast met 

een reële verandering in het statenstelsel plaatste.
228

 Hoewel verwijzingen naar 

Heeren sporadisch in de Nederlandsche Gedachten worden aangetroffen, kan diens 

                                                           
228 Nederlandsche Gedachten, III, 31 maart 1832, 146.  
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fundamentele invloed op Groens Europabeeld ook voor de jaren 1829-1832 

onmiskenbaar worden aangetoond.
229

 

 

 

Toen Groen tweeënzeventig jaar oud was, memoreerde hij het feit dat hij eind jaren 

twintig te Brussel een discipel was geworden van ‘de antirevolutionair bij 

uitnemendheid’, Edmund Burke.
230

 ‘The Thoughts on the Revolution in France’ 

waren hem tijdens zijn verblijf daar, schreef hij in bewoordingen als beleefde hij de 

overstap opnieuw, een ‘Vademecum’ geworden en hadden de begeerte naar Burkes 

Opera Omnia ‘onweerstaanbaar’ gemaakt.
231

 Nog kwam Groen de blijdschap voor 

de geest toen hij de volledige uitgave in handen kreeg en vanwege de ‘zwanezang 

Letters on Regicide Peace’ van de acht delen vooral de laatste verslond.
232

 In 

hoofdstuk één, zo moet in herinnering worden geroepen, werd evenwel geponeerd 

dat Groen via het Europabeeld van Heeren al veel eerder met het antirevolutionaire 

gedachtegoed van Burke vertrouwd was geraakt. Dit roept echter de vraag op of 

Groens geschriften of andere bronnen van hem uit de periode 1829-1832 voldoende 

argumenten aanreiken om deze stelling te kunnen onderbouwen.  

    Een herkenbaar burkeaans kenmerk in de Nederlandsche Gedachten komt naar 

voren in het onderscheid tussen de historische natie en de revolutionaire factie. 

Hoewel het begrip factie ook een aantal keren in Groens jeugdgeschriften opduikt, 

wordt het daar vooral gebezigd voor het ultraroyalisme en niet zoals later voor het 

liberalisme.
233

 Een aanverwante en openlijke instemming met Burke komen we 

                                                           
229 Een niet onbelangrijk detail in dit verband was de wens van Heeren om met de ‘zoo 

bescheiden’ schrijver van de Prosopograhia Platonica te corresponderen of nader kennis te 

maken. Groen had zijn proefschrift over Plato namelijk ook aan Heeren toegezonden en in een 

begeleidend schrijven vermoedelijk op een briefwisseling met de door hem vereerde 

historicus aangestuurd. Hierop was overigens geen reactie gekomen. Dat Heeren desondanks 

belangstelling voor Groen toonde, kwam hij te weten via de Zwitserse letterkundige J.J. 

Hisely. De Zwitser schreef Groen ‘een zeer interessant college van Heeren’ te hebben 

bijgewoond. Uit de brief van Hisely kan worden afgeleid dat Groen hem had verzocht om bij 

een eventueel bezoek aan Göttingen ook bij Heeren langs te gaan. J.J. Hisely aan Groen, 25 

augustus 1828, Briefwisseling, I, 97-98.  
230 Nederlandsche Gedachten, V, 3 en 17 januari 1874, 304, 323 en 334-336. 
231 Vermoedelijk is de onjuist geciteerde titel een soort contaminatie van de Reflections on the 

Revolution in France  uit 1790 en de Thoughts on French Affairs  uit 1791. Gezien de 

kernachtige citaten in de Nederlandsche Gedachten heeft Groen ook de Thoughts goed 

bestudeerd. 
232 Groen kwam te Brussel in het bezit van The Works of the Right Honourable Edmund 

Burke, with a Portrait, and Life of the Author, 8 dln., London, 1823.  
233 Voor de vindplaatsen uit 1825-1826, zie Iets over den tegenwoordigen oorlog in Portugal, 

25 en Bescheiden, I, 57 en 123. 
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tegen in een politieke beschouwing over Engeland.
234

 Volgens Groen kenmerkte de 

Engelse staatkunde zich door de ‘hoofdregel’ dat ‘om te verbeteren en te volmaken 

de eerste voorwaarde in behouden en handhaven’ lag. Dit zag hij bevestigd bij 

Burke die ook ‘steeds een ijverig voorstander van verbeteringen’ was geweest.  

    Kan er met betrekking tot de factie nog van een toepassingsverschil tussen Groens 

teksten van 1825-1826 en 1829-1832 worden gesproken, veel eenduidiger ten 

aanzien van beide periodes is de antirevolutionaire verbindingslijn Burke-Heeren-

Groen. Dat Groen zich in een antirevolutionaire beschouwing over het Europese 

staats- en volkenrecht bijna gelijktijdig op Heeren en Burke als kroongetuigen 

beriep, is een zeer opmerkelijk gegeven.
235

 Hierin schreef hij namelijk dat de 

historicus Heeren door de recente geschiedenis als revolutionair te duiden deze 

periode ‘met een teken van haar onzaligen oorsprong’ had gemerkt en dat de 

staatsman Burke ‘meer dan eenig ander tot het wezen der Fransche omwenteling’ 

was doorgedrongen. Dat Groen inmiddels van Heerens antirevolutionaire 

verbondenheid met Burke overtuigd moet zijn geweest, kan uit deze beschouwing en 

zeker uit de verwijzing naar Heerens Handbuch in zijn brief aan Thorbecke van 17 

december 1831 worden afgeleid.
236

 De godsdienstige kleuring die de lijn Burke-

Heeren-Groen door Burkes ‘religious war’ in de tekst van 1829-1832 heeft 

ondergaan, toont evenwel aan waarom de ‘vrijheidlievende revolutievijand’ Groens 

‘antirevolutionair bij uitnemendheid’ was geworden. In deze religieuze verklaring 

van Burke vond hij kennelijk antwoord op de vraag hoe hij als gelovige met de 

paradigmatische omslag van Europa moest omgaan.
237

 

    Dat Burke bij zijn kruistocht tegen de revolutie van een welomschreven 

Europabeeld uitging, moet Groen tijdens het bestuderen van diens Opera Omnia 

steeds duidelijker zijn geworden.
238

 Dit verklaart bijvoorbeeld waarom hij Burkes 

opvatting over het Europese belang van een onafhankelijk Holland parafraseerde als 

                                                           
234 Nederlandsche Gedachten, III, 7 mei 1831, 41-44. 
235 Nederlandsche Gedachten, III, 3 september 1831, 73-74. 
236 Hierin had Groen Thorbecke verzocht hem het door Heeren in zijn handboek (‘p.585 ed. 

1819’) aangehaalde werkje van E. Brandes over de gevolgen van de Franse Revolutie voor 

Duitsland te lenen. Dit verzoek toont aan dat Groen op de hoogte moet zijn geweest van 

Heerens waardering voor Burke als de Britse Demosthenes, aangezien deze op dezelfde 

pagina stond. In Groens Briefwisseling (I, 515) ontbreekt het Post Scriptum van de brief 

waarin dit verzoek was opgenomen. Voor de aanvullende gegevens, zie G. Groen van 

Prinsterer aan J.R. Thorbecke, ’s-Gravenhage 17 december 1831, De Briefwisseling van J.R. 

Thorbecke, I, 263-264.  
237 Zie hiervoor in het bijzonder Nederlandsche Gedachten, III, 26 maart 1831, 13-14. 
238 De meeste citaten van Burke in de Nederlandsche Gedachten zijn afkomstig uit geschriften 

waarin Burkes Europabeeld nadrukkelijk naar voren kwam. Voor Burkes Europabeeld, zie 

ook 1.3.4.  
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‘een axioma in de Europesche Staatkunde’.
239

 Ook moet Groen in Burkes werken 

geregeld zijn gestuit op begrippen die Europa als eenheid veronderstelden. Te 

denken valt hierbij aan uitdrukkingen als ‘the commonwealth of Europe’, ‘the 

system of Europe’, ‘the whole state of Europe’, ‘the community of Europe’, ‘the 

general confederacy in Europe’ en ‘the diplomatic republic of Europe’.
240

 Dat Burke 

een Europese eenheid en een Europese verscheidenheid niet als tegenstelling zag, 

kan onder andere worden afgeleid uit het door hem gebruikte begrippenpaar ‘the 

public law of Europe’ en ‘the liberties of Europe’. De antithetische waarden die in 

de begrippen tot uiting kwamen, gaf Burke in dialectische zin een hogere eenheid in 

‘the balance of power’.  

    Een soortgelijke synthese doet zich voor in Burkes definitie van Europa. Zo 

omschreef hij het werelddeel als een grote staat waarin ‘the same basis of general 

law’ tegelijkertijd ruimte creëerde voor ‘some diversity of provincial customs and 

local establishments’. Dat ondanks de gescheiden ontwikkeling van de naties een 

godsdienstige, culturele en politieke eenheid in Europa was ontstaan, verklaarde 

Burke vanuit een afstamming uit ‘the same sources’ en ‘the similitude throughout 

Europe of religion, laws, and manners’. Hiermee doelde hij op de oude Germaanse 

of Gotische tradities die waren geëmaneerd in het feodale stelsel en 

gesystematiseerd door de Romeinse wetgeving.
241

  

    Burkes beschrijving van de Europese geschiedenis moet Groen vrijwel 

onmiddellijk hebben herinnerd aan de Historische Proeve van 1826. Temeer omdat 

het Europabeeld dat hierin tot uitdrukking kwam, in sterke mate beantwoordde aan 

zijn eigen ideaal van Europa als eenheid in nationale en staatkundige 

verscheidenheid. Een conceptuele overeenstemming die mede kan worden verklaard 

vanuit de invloed die zowel Groen als Burke van de Schotse historicus Robertson 

heeft ondergaan.
242

 Het is daarom onjuist, zoals Groen zelf stelt, dat hij pas aan het 

einde van de jaren twintig een discipel van Burke is geworden. Dit betekent 

natuurlijk niet dat Groens herinnering aan de eerste kennismaking met Burkes 

geschriften en de onvergetelijke indruk die Burkes ‘gepassioneerde 

welsprekendheid’ en ‘gaaf der profetie’ in die tijd op hem maakten in twijfel moeten 

worden getrokken. Toch is het de vraag of deze intense en religieuze herleving van 

het burkeaanse gedachtegoed ons voldoende zicht geeft op Groens nieuwe duiding 

                                                           
239 Nederlandsche Gedachten, III, 4 juli 1831, 57. Cf. Edmund Burke, First Letter on a 

Regicide Peace, in: The Works of Edmund Burke, Vol. IV, Boston, 1839, 340 en 357. 
240 Voor deze uitdrukkingen, zie Edmund Burke, Thoughts on French Affairs en Remarks on 

the Policy of the Allies with respect to France en Letters on a Regicide Peace, in: The Works, 

IV, 5-56, 77-131 en 329-554. 
241 Edmund Burke, First Letter on a Regicide Peace, in: The Works, IV, 399. 
242 T. Chaimowicz, Freiheit und Gleichgewicht im Denken Montesquieus und Burkes. Ein 

analytischer Beitrag zur Geschichte der Lehre vom Staat im 18. Jahrhundert, Wien, 1985, 

107-108. 
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van de revolutie. Ter verklaring hiervan heeft Groen ook het licht laten vallen op een 

belangrijk geschrift van de Franse priester H.F.R. de Lamennais. 

 

 

In de terugblik van 1874 refereerde Groen openhartig aan het feit dat hij rond 1830 

een diepgaande waardering had voor Lamennais’ geschrift Des Progrès de la 

Révolution et de la guerre contre l’Eglise.
243

 Dat hij dit geschrift uit 1829 echter 

samen met Burkes Reflections als zijn ‘Vademecum’ had beschouwd, is op zichzelf 

al een crux interpretum. Het interpretatieprobleem wordt nog groter als we bedenken 

dat Des Progrès ook een belangrijke inspiratiebron vormde voor het katholieke deel 

van het unionisme.
244

 De aanleiding voor Groen om zich in het strijdschrift van zijn 

ultramontaanse tegenstanders te verdiepen, ligt vermoedelijk in de enorme 

populariteit ervan. Al in de zomer van dat jaar waren drie zuidelijke edities 

uitverkocht. Zelfs de radicaal-liberale Courrier des Pays-Bas waardeerde het 

geschrift. Hoewel de krant aangaf de ‘foi commune’ met de auteur niet te kunnen 

delen, zag zij Des Progrès als een belangrijke katholieke stap op weg naar politieke 

vrijheid.
245

 Aan fundamentele weerlegging is Groen gezien zijn eigen getuigenis 

echter nauwelijks meer toegekomen. Getroffen als hij was door ‘de brandraket’, 

zoals hij het geschrift in zijn zelfreflectie van 1874 typeerde. Of om zijn 

bedwelming met de ‘toverroê’ met een citaat uit het register van de Nederlandsche 

Gedachten weer te geven: ‘Een geschrift, van Roomsche vooroordeelen en 

aanmatigingen niet vrij, maar dat, in een wegslependen stijl, heerlijke opmerkingen 

en diepe inzigten omtrent den aard en de gevolgen eener ongeloovige wijsbegeerte 

bevat’.
246

   

    Om de protestantse en conservatieve lezers van de Nederlandsche Gedachten niet 

al te zeer van zich te vervreemden had Groen zijn affiniteit met Lamennais lange tijd 

verzwegen en hem alleen anoniem of negatief geciteerd.
247

 Interessant is nu dat de 

                                                           
243 Over Groens toenmalige waardering voor dit geschrift, zie Nederlandsche Gedachten, V, 

19 november 1873 en 3 januari 1874, 245-246 en 304-311. 
244 Volgens K. Jürgensen moet de oorsprong van het unionisme eerder in de gespannen 

binnenlandse verhoudingen worden gezocht dan in de geschriften van Lamennais. Jürgensen 

veronderstelt zelfs dat Des Progrès vooral was bedoeld om het verbond van katholieken en 

liberalen van een ‘tiefere Sinngebung’ te voorzien. Overigens werd het geschrift niet door alle 

katholiek-unionistische kranten met lof ontvangen. Zo bewaarde de conservatiefkatholieke 

Courrier de la Meuse hierover een opmerkelijk stilzwijgen. K. Jürgensen, Lamennais und die 

Gestaltung des Belgischen Staates. Der liberale Katholizismus in der Verfassungsbewegung 

des 19. Jahrhunderts, Wiesbaden, 1963, 93, 106 en 116-118.  
245 K. Jürgensen, Lamennais, 130-131. 
246 Nederlandsche Gedachten, III, 171. 
247 Van Assen, die door Groen kort daarvoor op Lamennais was geattendeerd, gaf hem het 

advies: ‘Lees liever De Lamennais in het geheel niet, om geen aanstoot te geven’. Van Assen 
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naamloze citaten vooral de betekenis van Lamennais voor Groens Europabeeld aan 

het licht brengen. Zo vroeg hij bijvoorbeeld aandacht voor ‘een der scherpzinnigste 

mensen van onzen leeftijd’ die al in 1829 ‘het verlaten van God de oorzaak der 

eerste en tevens eener tweede nabij zijnde Fransche en Europeesche omwenteling’ 

had genoemd.
248

 Het bijbehorende citaat had Groen, gezien het tekstverband, vooral 

bedoeld om aan te kunnen tonen dat de revolutie een permanent karakter bezat en 

door het stelsel van ‘résistance’ en ‘juste milieu’ niet kon worden tegengehouden. 

Om dezelfde reden schreef hij begin 1832 dat in de grote crisis waarin Europa zich 

bevond, werd bewaarheid wat ooit ‘een scherpzinnigen en wijsgeerigen 

Godgeleerde’ met de uitspraak ‘Contemplez cette Europe, naguère si florissante, et 

maintenant si profondément misérable’ onder woorden had gebracht.
249

 De vraag is 

nu hoe de godsdienstige Aufblendung die Groen tijdens het lezen van Des Progrès 

onderging, in concrete zin in zijn Europabeeld heeft doorgewerkt.
250

  

 

 

Volgens Lamennais had de scheppende en vormende kracht van het christendom op 

staat en maatschappij zich in Europa vooral in het tijdperk van de barbaren 

getoond.
251

 Dat de volken vanaf die tijd recht en veiligheid ervoeren en men oog had 

voor de nood van zwakken en armen, was immers aan de invloed van de christelijke 

religie te danken. Nu deden zich van tijd tot tijd nog wel gedeeltelijke verwarringen 

en lichte afwijkingen voor, maar desondanks leek het christelijke Europa met rasse 

schreden díe toestand van perfectie te naderen waarin volken als individuen werden 

gerespecteerd. Aan deze ontwikkeling werd naar het inzicht van Lamennais echter 

‘subitement’ een halt toegeroepen door de Reformatie. Althans in dat deel van 

Europa waar het ‘principe d’autorité’ als onmisbare grondslag voor het religieuze en 

sociale geloof werd ingewisseld voor het ‘principe d’examen’.
252

 Oftewel waar de 

                                                                                                                                        
had Groens verwantschap met Lamennais heel duidelijk geproefd op de laatste pagina van het 

tweede deel van de Nederlandsche Gedachten. C.J. van Assen aan Groen, 21 februari 1831, 

Briefwisseling, I, 420. Pas in het Overzigt schreef Groen in positieve zin over Lamennais. 

Nederlandsche Gedachten, III, 19 november 1831 en 2 maart 1832, 105 en 130.  
248 Nederlandsche Gedachten, III, 17 september 1831, 79-80. Cf. F. de la Mennais, Des 

Progrès, Paris, 1829, 116-117. 
249 Nederlandsche Gedachten, III, 10 januari 1832, 118. Cf. F. de la Mennais, Essai sur 

l’indifférence en matière de religion, tome premier, Paris, 1817, 383. 
250 Jürgensen karakteriseert Lamennais’ religieuze duiding van de tijd als ‘das Apocalyptische 

Moment’ in diens wereldbeschouwing. K. Jürgensen, Lamennais, 20. W. Gurian spreekt in dit 

verband over de gescherpte aandacht bij Lamennais voor de ‘Funktion des Bösen in der 

Weltgeschichte’. W. Gurian, ‘Lamennais’, in: Perspektiven, Frankfurt am Main, 1953, 77. 
251 F. de la Mennais, Essai, I, 6-9. 
252 Lamennais noemde lutheranen, socinianen, deïsten en atheïsten in één adem aanhangers 

‘d’une même doctrine’.  F. de la Mennais, Essai, I, XXXII. 
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goddelijke rede werd vervangen door de menselijke. Door op dit ‘oeuvre du 

protestantisme’ voort te bouwen, zo verduidelijkte hij, had de filosofie in de 

achttiende eeuw alle waarheden van het christelijke geloof kunnen aanvallen en de 

geesten rijp gemaakt voor politieke en maatschappelijke veranderingen in 

revolutionaire zin.
253

     

    Na de verschrikkingen van de revolutie en de pogingen van Napoleon om de 

Roomse Kerk aan zich te onderwerpen leek zich met het herstel van de Heilige Stoel 

in 1815 een katholiek reveil aan te kondigen.
254

 Dat dit werd verhinderd, had 

volgens Lamennais te maken met het feit dat de ‘vérité universelle’ van de 

Katholieke Kerk behalve op haar religieus-universele nu ook op haar politiek-

universele aanspraken werd aangevallen. Slachtoffer als zij was, zo benadrukte hij, 

van de onafgebroken strijd tussen het liberalisme en het absolutisme. In dit verband 

uitte Lamennais scherpe kritiek op de gallicaanse fundamenten van de in 1814 

gerestaureerde Bourbonstaat. Doordat de Bourbonmonarchen in navolging van hun 

voorgangers de Frans-katholieke Kerk aan het gezag van Rome probeerden te 

onttrekken, werd het ware katholicisme volgens de ultramontaan opnieuw met de 

ondergang bedreigd. Om dit gevaar het hoofd te kunnen bieden en het katholicisme 

als staatsreligie nieuw leven in te blazen achtte hij het noodzakelijk dat er een 

scheiding van kerk en staat kwam.
255

 De ‘restauration véritable’ die door Lamennais 

werd voorgestaan, zo moet worden verhelderd, had namelijk niets van doen met het 

herstel van het Ancien Régime. Wat op de puinhopen van de christelijke beschaving 

moest worden verheven was niet de voorrevolutionaire orde, maar de heilige fakkel 

van de waarheid.
256

   

    Dat Lamennais ter verwezenlijking van de katholieke staat een scheiding van kerk 

en staat bepleitte, was vooral om tactische redenen bedoeld.
257

 Ingewikkelder is de 

vraag hoe hij zijn politieke ideaal heeft kunnen combineren met een steunbetuiging 

aan het Belgische unionisme. Temeer omdat dit een verbond tussen katholieken en 

liberalen betrof. Hoewel er in Des Progrès zelf geen steunbetuiging is terug te 

vinden, levert het geschrift voldoende aanknopingspunten op om de adhesie te 

kunnen verklaren.
258

 Uit het geschrift kan namelijk worden afgeleid dat Lamennais 

                                                           
253 F. de la Mennais, Des Progrès, 117-123. Ook de als protestant geboren Rousseau had 

volgens Lamennais slechts de ‘principes des protestants’ ontwikkeld. Essai, I, 110. 
254 F. de la Mennais, Des Progrès, 124-135. Zie ook K. Jürgensen, Lamennais, 10-13. 
255 Volgens Jürgensen was deze scheiding vooral als ‘taktische Trennung’ bedoeld. K. 

Jürgensen, Lamennais,13. 
256 F. de la Mennais, Des Progrès, 94. 
257 K. Jürgensen, Lamennais,13. 
258 Jürgensen wijst erop dat de steunbetuiging van Lamennais behalve door de situatie in 

België ook in de hand werd gewerkt door de negatieve reactie op Des Progrès in de 

Bourbonkringen. Wel spreekt hij met betrekking tot het geschrift over een ‘indirektes 

Bündnisangebot’ aan de liberalen. K. Jürgensen, Lamennais, 28-30. 
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in het liberale vrijheidsverlangen, zoals dat door de vorsten werd onderdrukt, een 

voorbereiding op de ware restauratie zag.
259

 Los van alle valse theorieën en hun 

consequenties was het liberalisme, zo verklaarde hij, het ‘sentiment’ waardoor het 

christendom een volk tot zijn bestemming bracht. Of anders gezegd: het liberalisme 

behoefde alleen nog maar in katholieke banen te worden geleid. Het zal duidelijk 

zijn dat Lamennais hiermee precies de godsdienstige onderbouwing verschafte die 

de katholieke Belgen nodig hadden voor hun unie met de liberalen.  

 

 

Dat Groen in de Nederlandsche Gedachten een verband tussen het ongeloof en de 

revolutionaire ontwikkelingen is gaan leggen, heeft gezien zijn zelfgetuigenis, de 

citaten en de bovenstaande uiteenzetting een ultramontaanse achtergrond. Zo zag hij 

het zelf echter niet. Afkerig als hij was van Lamennais’ beschuldiging aan het adres 

van de Reformatie en van diens papistische en pro-unionistische opstelling. Wat 

Groen daarentegen in positieve zin in Des Progrès meende te herkennen, was dat het 

protestantisme en het katholicisme ten opzichte van de revolutie voor dezelfde zaak 

stonden. Geloofsverwant als hij zich wist met Lamennais’ verwerping van de 

achttiende-eeuwse wijsbegeerte met haar grondslag van de ‘vergoding van het 

individu’.
260

 De congenialiteit is echter niet minder herkenbaar in de geloofstaal 

waarmee Groen zijn beschouwingen en commentaren inkleedde of in de wijze 

waarop hij Christus en de wereldgeschiedenis ter sprake bracht.  

    De schok der herkenning die Groen bij het lezen van Des Progrès ervoer, was dat 

hij in de verwachte ultramontaanse tegenstander een katholieke medestander in de 

strijd tegen de revolutie ontdekte. In dit verband kan zelfs worden gesteld dat Groen 

door deze godsdienstige Aufblendung de Europese religiekrijg geestelijk in plaats 

van kerkelijk is gaan duiden. Het front lag naar zijn gelovige overtuiging dan ook 

niet meer als voorheen in het tweegevecht tussen ‘Evangelie en bijgeloof’, maar in 

dat tussen ‘Evangelie en ongeloof’.
261

 Ook Burke werd nu door Groen in een 

apocalyptisch perspectief geplaatst. Allereerst omdat de ‘revolutievijand’ niet was 

ontgaan dat in de ‘religious war’ alle maatschappelijke fundamenten werden 
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 F. de la Mennais, Des Progrès, 35-36 en 83-85. 
260 Nederlandsche Gedachten, III, 19 november 1831, 105. Het citaat luidde: ‘Chacun est 

souverain de soi-même dans le sens absolu du mot. Sa raison voilà sa loi, sa vérité, sa justice’. 

F. de la Mennais, Des Progrès, 25. Het lijkt erop dat Groen vóór het uitbreken van de 

Julirevolutie en de Belgische Opstand kritischer was over Des Progrès dan daarna. Zie 

bijvoorbeeld Nederlandsche Gedachten, I, 24 april 1830, 147-148.  
261 Nederlandsche Gedachten, III, 22 oktober 1831, 94.  
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aangetast en vervolgens omdat hij tot een gemeenschappelijke antirevolutionaire 

strijd van katholieken en protestanten had opgeroepen.
262

    

    Wat Groen als bijzonder pijnlijk moet hebben ervaren, was de opvatting van 

Lamennais dat het christelijke Europa sinds de Reformatie had opgehouden te 

bestaan. Niet voor niets sprak de ultramontaan over het ‘christianisme en Europe’ 

als geografische aanduiding, omdat het christelijke Europa volgens hem werd 

gecontinueerd in haar ware representant ‘l’Europe catholique’.
263

 Hoewel de 

tijdrekening van Lamennais van tien eeuwen christelijk Europa voor Groen een 

christelijke misrekening moet zijn geweest, was hij er desondanks van overtuigd dat 

op ‘de antirevolutionaire school van la Mennais’ ook ‘voor de Protestant in deze 

tijden’ zeer veel kon worden geleerd.
264

 In concrete zin betekende dit dat hij vooral 

die lessen was gaan waarderen, waarin de Europese legitimiteit als een ‘voortzetting 

der revolutie’ werd ontmaskerd.  

 

Toch zijn er na de vaststelling van Groens religieuze en antirevolutionaire 

geestverwantschap met Lamennais nog twee kwesties die in dit verband onze 

aandacht vragen. Allereerst betreft dat de vraag welke plaats aan het protestantse 

Reveil moet worden toegekend bij Groens ontdekking van ‘de stelselmatige afval 

van het Christendom’ in Europa. Temeer omdat in het denkproces over de oorzaken 

van het kwaad de ontmoeting ‘met mannen als Merle, Secrétan en De Clercq’ naar 

Groens eigen zeggen een voorbereidende rol heeft gespeeld.
265

 Ten tweede of Groen 

door zijn waardering voor Lamennais werkelijk gevrijwaard was van een 

overhelling naar roomse standpunten, zoals hij zelf beweerde.
266

 Met andere 

woorden: heeft Groens schok der herkenning wellicht in een roomse erkenning 

geresulteerd en kan daarmee de crux interpretum van zijn beroep op Des Progrès als 

opgelost worden beschouwd? Voor het beantwoorden van deze laatste vraag zal in 

het bijzonder aandacht worden besteed aan de Zwitserse staatsrechtsgeleerde C.L. 

von Haller.  

 

 

 

                                                           
262 Nederlandsche Gedachten, III, 26 maart 1831, 13. Welsh typeert Burke overigens als een 

‘sociologist of religion before he was a theologian’. J.M. Welsh, Edmund Burke, 68.  
263 Voor zover kon worden nagegaan komt de uitdrukking christelijk Europa ook niet voor in 

Lamennais’ Oeuvres complètes. Voor de andere genoemde uitdrukkingen, zie F. de la 

Mennais, Sur une exposition des sentimens des catholiques Belges, in: Oeuvres complètes, 

tome X, Paris, 1836-1837, 109 en 113.  
264 Nederlandsche Gedachten, III, 171. 
265 Groen aan A.G.A. van Rappard, 20 november 1831, Briefwisseling, I, 503-504. Cf. 

Nederlandsche Gedachten, V, 12 december 1873, 265.  
266 Groen aan C.J. van Assen, 24 februari 1831, Briefwisseling, I, 423. 
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In dit hoofdstuk werd al eerder aangegeven dat het protestantse Reveil voor Groens 

geestelijke verandering van grote betekenis is geweest. De verbindende schakel 

hierbij, zo bleek, was de Brusselse hofprediker Merle d’Aubigné. Uit enkele brieven 

van Groen komen we te weten dat hij en zijn vrouw gedurende hun verblijf in 

Brussel ‘vrij trouwe kerkgangers’ van Merle waren.
267

 De vraag is nu in hoeverre 

diens preken en leerredenen in Groens Europabeeld hebben doorgewerkt. Voor het 

antwoord op deze vraag wordt gebruik gemaakt van Les signes du temps, een preek 

die Merle op 10 oktober 1830 in Den Haag heeft gehouden en van Discours sur 

l’étude de l’histoire du Christianisme, een rede die hij op 2 januari 1832 in Genève 

heeft uitgesproken ter gelegenheid van de oprichting van de Ecole de Théologie.
268

       

    Merles preek over de tekenen der tijden, die Groen waarschijnlijk gehoord en 

ongetwijfeld gelezen zal hebben, toont aan dat het protestantse Reveil rond 1830 

evenals het katholieke apocalyptisch van karakter was. Een belangrijk verschil met 

Lamennais vormde Merles overtuiging dat de ‘règne universel de Christ’ nog 

aanstaande was, omdat de tijden der heidenen nog niet voleindigd waren.
269

 Toch 

wezen met name de tekenen van de valse profeet, de mens der zonde en het ongeloof 

er volgens Merle op dat Christus spoedig zou wederkomen. Wanneer dat moment 

aanbrak dan zou Hij met alle vijanden afrekenen, zijn volk verheffen en de aarde 

met de kennis der waarheid vervullen. Als we er vanuit gaan dat Groen, die in 

Brussel met Merle bevriend was geraakt en later met hem correspondeerde, in de 

residentiestad een jaar lang onder deze toekomstgerichte prediking heeft verkeerd, 

dan is duidelijk dat in het protestantse Reveil de verklaring moet worden gezocht 

voor zijn apocalyptische ontvankelijkheid.
270

  

    Aan het slot van de preek vergeleek Merle de tekenen der tijden met duisternissen 

die de aarde bedekken. Uit de Discours kan worden afgeleid wat hij met deze 

beeldspraak bedoelde. Voor Merle stond de donkere tijd waarin hij leefde namelijk 

                                                           
267 Voor de waardering voor ‘ds. Merle’, zie Groen aan J. Kappeyne van de Coppello, 1 

december 1828 en Groen aan zijn vader, 1 maart 1829, Briefwisseling, I, 108 en 140. 
268 Hieraan was Merle verbonden als hoogleraar protestantse kerkgeschiedenis. Over de Ecole 

en haar betekenis voor het protestantse Reveil in Europa, zie M. E. Kluit, Het protestantse 

Réveil in Nederland en daarbuiten 1815-1865, Paris - Amsterdam, 1970, 279-284. 
269 Merle nam de tijden der heidenen ook waar in de vertreding van Jeruzalem. Deze toestand 

zou pas met de bekering van Israël tot Christus worden beëindigd. J.H. Merle d’Aubigné, Les 

signes du temps, ou l’avénement du règne du Seigneur, sermon prononcé à La Haye, le 10 

octobre 1830, La Haye, 1830, 10-12.  
270 Het is plausibel dat de apocalyptische ontvankelijkheid bij Groen ook door de 

eindtijdverwachting van Bilderdijk werd voorbereid.  Een niet onbelangrijk detail in dit 

verband is dat Bilderdijk kerkredenen van Merle uit 1823 uit het Frans heeft vertaald en van 

aantekeningen voorzag. Kerkredenen van J.M. Merle d’Aubigné, Amsterdam, 1833.  
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in schril contrast met twee verlichte periodes uit de wereldgeschiedenis. Hierbij 

wees hij allereerst op het tijdperk van de barbaarse invasie toen door de 

herscheppende kracht van het christendom op de puinhopen van het paganisme een 

nieuwe mensheid verrees.
271

 Een ‘jour nouveau de lumière’ voor de mensheid brak 

naar zijn overtuiging aan toen uit de schoot van de Roomse Kerk de Reformatie 

opkwam. Wat de wereldgeschiedenis volgens Merle vooral had aangetoond, was dat 

de opmars van het christendom via Azië naar Europa en via Europa naar de rest van 

de wereld werd voortgezet.
272

 Wie daar oog voor had, begreep dat voor de ‘religion 

de Jésus-Christ’ nog een derde overwinning in het verschiet lag. Ditmaal op de 

‘esprit incrédule et anti-chrétien du siècle’. Een vijand die vroegere vijanden als het 

heidendom en de verwereldlijkte Roomse Kerk niet alleen in kracht overtrof, maar 

beide nu in nieuwe gedaante vertegenwoordigde.  

 

Wat Merle uiteindelijk aan Groens Europabeeld heeft toegevoegd, is de verbinding 

van de Europese geschiedenis met de herscheppende kracht van het christendom. Dit 

betreft in het bijzonder diens nadruk op de geestelijke betekenis van de Reformatie 

voor kerk en maatschappij. Zowel door zijn innerlijke betrokkenheid hierop als door 

zijn jarenlange studie hierover heeft Merle ‘dit licht na de duisternis’ op indringende 

wijze onder Groens aandacht gebracht.
273

 Dat de christenheid in de zestiende eeuw 

volgens Groen was verduisterd door ‘bijgeloof, ongeloof en zedebederf’, waarbij de 

‘nacht en nevelen’ door de scheppingswoorden ‘Er zij licht’ werden verdreven, 

herinnert wel heel sterk aan Merle.
274

 Wat de kerkhistoricus in zijn Discours naar 

voren bracht, zo merkte hij in een lovende recensie op, was de geschiedenis verstaan 

als ‘l’action régénératrice du Christianisme’.
275

 Als gevolg van deze metahistorische 

duiding is Groen de binnenkant van de geschiedenis vooral gaan zien als een strijd 

van het ongeloof tegen de werking van het Evangelie. Of zoals hij de verwoestende 

kracht van dit ongeloof in het licht van de christelijke geschiedenis van Europa aan 

Merle beschreef: ‘le grand mal qui agite l’Europe jusque dans ses fondemens’.
276

 

Dat de revolutie zich als een stelselmatige afval van het christendom zou hebben 

ontwikkeld, is een interpretatie die Groen eerder aan Lamennais dan aan Merle heeft 

                                                           
271 J.H. Merle d’Aubigné, Discours sur l’étude de l’histoire du Christianisme et son utilité 

pour l’époque actuelle prononcé à Genève, dans la séance d’ouverture d’un cours sur 

l’histoire de la Réformation et des Réformateurs de l’Allemagne, au seizième siècle, Paris, 

1832, 29-33. 
272 J.H. Merle d’Aubigné, Discours, 8-12. 
273 Merles vijfdelige serie Histoire de la Réformation du seizième siècle verscheen in de jaren 

1835-1853.  
274 Nederlandsche Gedachten, III, 21 januari 1832, 122.  
275 Nederlandsche Gedachten, IV, 7 juli 1832, 6-8.  
276 Groen aan J.H. Merle d’Aubigné, 3 oktober 1831, Briefwisseling, I, 485. De verhouding 

Groen en Merle komt in het volgende hoofdstuk opnieuw ter sprake.  
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ontleend, maar waaraan volgens zijn eigen zeggen ook andere studies een 

fundamentele bijdrage hadden geleverd.  

 

 

Eén van deze Europese studies betrof Hallers Restauration der Staatswissenschaft. 

Een monumentaal werk dat Groen ook al in 1825-1826, hoewel toen nog in de 

Franstalige uitgave, ter hand genomen had.
277

 In de Restauration presenteerde de 

katholiek geworden Berner protestant zichzelf als apologeet van de ‘Legitimität der 

Herrschaft’ en legde sterker dan in eerdere publicaties hierin het accent op ‘die Rolle 

des Religiösen’.
278

 De vraag die ons in dit verband interesseert, is of Haller in zijn 

hoedanigheid van legitimist en katholiekdenkend staatsgeleerde Groens Europabeeld 

heeft beïnvloed en zo ja, in hoeverre hiermee dan een innerlijke tegenspraak in 

Groens denken kan worden blootgelegd.  

    Op de welmenende raad van Van Assen ‘geen Halleriaan’ te worden en zich al 

schrijvend niet over de Alpen te laten drijven, antwoordde Groen zijn vroegere 

leermeester geruststellend: ‘Waar hij den Paus plaatst, daar heb ik het geloof aan de 

Openbaring’.
279

 Van Assens bezorgdheid was ontstaan, omdat tot zijn leedwezen 

van ‘te veel zijden’ werd gemompeld dat ‘de geest van Haller’ in de Nederlandsche 

Gedachten rondwaarde. Hoewel hij gaarne met Groen instemde dat alle Europese 

landen en Nederland in het bijzonder de plicht hadden zich ‘Christelijke Staten’ te 

noemen, school zijn bezwaar met name hierin dat het katholicisme onder het 

adjectief christelijk iets heel anders verstond dan ‘het Protestantendom’. 

Samenwerking met de katholieken, zo waarschuwde hij, bracht het gevaar met zich 

mee dat de protestantse minderheid in het Rijk door de katholieke meerderheid zou 

worden overvleugeld.  

    Het eerste wat met betrekking tot Hallers Restauration kan worden opgemerkt, is 

dat althans in de eerste twee delen die Groen kende, op geen enkele wijze aan het 

Europese statenstelsel werd gerefereerd.
280

 Vanuit Haller gezien was deze omissie 

een logische gevolgtrekking uit zijn ultramontaanse opstelling, op grond waarvan hij 

het ideaal van een katholiekstaatkundig Europa nastreefde. Vanuit Groen gezien, die 

                                                           
277 Zie 1.3.4. 
278 Burchard Graf von Westerholt, Patrimonialismus und Konstitutionalismus in der Rechts- 

und Staatstheorie Karl Ludwig von Hallers. Begründung, Legitimation und Kritik des 

modernen Staates, Berlin, 1999, 57-58. 
279 C.J. van Assen aan Groen, mei 1830 en Groen aan C.J. van Assen, 16 mei 1830, 

Briefwisseling, I, 289-292. 
280 Voor zover kon worden nagaan geldt dit ook voor de overige vier delen. Volgens Brants 

kende Groen voor het einde van 1834 slechts het eerste deel van de Restauration goed. Uit de 

aantekeningen bij de Historische Proeve weten we dat hij eveneens uit het tweede deel van de 

Franstalige editie heeft geciteerd. J.L.P. Brants, Groen’s geestelijke groei, 45.  
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daarentegen een pleitbezorger van een politieke eenheid in protestantse en 

katholieke verscheidenheid was, roept dit de vraag op of hij de Europeaan Haller 

wel met de Europeanen Burke en Heeren had mogen verenigen. Nu kan hier tegenin 

worden gebracht dat Haller in zijn Restauration geen volkenrechtelijke, maar een 

staatsrechtelijke verhandeling gaf. Desondanks moet Groen zich hebben gerealiseerd 

dat zelfs in Hallers beschrijving van 1789 geen enkele verwijzing naar Burke 

voorkwam. Los van enkele verspreid voorkomende benamingen als ‘christlichen 

Europa’ of ‘unser Europa’ komen we in de Restauration dan ook geen burkeaanse 

begrippen als het Europese gemenebest van staten tegen. Dit lijkt er op te wijzen dat 

de invloed van Haller op Groen zich alleen tot de godsdienstige aspecten van het 

staatsrecht heeft beperkt.  

  

Een eerste aanknopingspunt voor deze vorm van beïnvloeding ligt in de door Groen 

gebezigde uitdrukking ‘de natuur der dingen’. Naast het gegeven dat deze 

uitdrukking alleen in het derde deel van de Nederlandsche Gedachten voorkomt, is 

er ook het feit dat zij op één plaats rechtstreeks met de Restauration in verband werd 

gebracht.
281

 Groen trachtte daar namelijk te verhelderen dat hij onder het woord 

revolutionair een stelselmatige omkering van de ware stand van alle betrekkingen 

verstond. Dat het liberalisme door op deze wijze te handelen tegen ‘die natuur der 

dingen’ streed welke haar grondslag in Gods wil en wetten bezat, werd volgens hem 

‘uitmuntend’ betoogd in het eerste deel van de Restauration. Hoewel Haller zijn 

religieuze ontdekking van ‘das Prinzipium des Ganzen’ in de voorrede haast in 

vervoering verwoordde, wordt hieruit tegelijkertijd duidelijk dat aan het vinden van 

deze ‘Wahrheit’ redeneringen en deducties vooraf zijn gegaan.
282

 Dit rationalistische 

karakter van Hallers Staatswissenschaft komt ook aan het licht bij zijn poging 

‘Vernunft und Erfahrung, Idee und Geschichte, Theorie und Praxis’ met elkaar te 

verzoenen. Als vanzelf roept dit de vraag op of Groen gedurende de halleriaanse 

periode van zijn bestaan wel degelijk van apriorisme, idealisme, determinisme, 

logicisme en schematisme kan worden beticht.
283

 Hoewel Groens beschouwing over 

de revolutieleer zich in de periode 1834-1847 heeft uitgekristalliseerd en 

culmineerde in zijn magnum opus Ongeloof en Revolutie, kan in dit hoofdstuk alvast 

een voorzichtig en voorlopig antwoord worden geformuleerd.   

                                                           
281 Nederlandsche Gedachten, III, 5 mei 1832, 153. Zie ook III, 54, 73, 98 en 167. Ook 

Lamennais maakte geregeld gebruik van de uitdrukking ‘la nature des choses’. F. de la 

Mennais, Des Progrès, 93, 102, 118 en 184. 
282 Carl Ludwig von Haller, Restauration, I, XXIII-XXV. 
283 A.J. van Dijk noemt de isme-beschuldigingen ‘controversial issues’. A.J. van Dijk, Groen 

van Prinsterer’s lectures, 226-254. Deze kritiek kwam met name naar voren in de vijfde 

lustrumbundel van het Gezelschap van Christelijke Historici, L.C. Suttorp, Z.W. Sneller, J. 

Veldkamp (red.), Groen’s ‘Ongeloof en Revolutie’, een bundel studiën, Wageningen, 1949.  
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    Dat Groen Haller wegens diens onhistorische opvatting van het staatsrecht niet 

zou hebben begrepen, is een stelling waarop nog wel het een en ander valt af te 

dingen.
284

 Dit kan reeds worden aangetoond door een brief van Groen van 30 

november 1830. Dat de protestant Haller katholiek geworden was, zo schreef hij 

hierin, was bij iemand die door ‘rationalisten’ was omringd zeer goed 

verklaarbaar.
285

 Deze uitspraak staat echter in de context van de overstap naar de 

Katholieke Kerk van de orthodox-lutherse rechtsgeleerde C.E. Jarcke.
286

 Een daad 

die hem wél verbaasde en die hij zelfs in twijfel trok. Temeer omdat hij in Jarckes 

geschrift Die Französische Revolution von 1830 de hand van een antirevolutionaire 

medestander had herkend. Groens geestverwantschap met de Pruisische 

rechtsgeleerde werd nog versterkt doordat hij een trouw lezer werd van het in 1831 

verschenen conservatieve Berliner Politisches Wochenblatt en Jarcke hiervan de 

hoofdredacteur was. Dit roept de vraag op wat Groen in Jarckes ‘fraaye werk’, zoals 

hij diens geschrift over de Julirevolutie kwalificeerde, aansprak en vooral welk licht 

door deze kwalificatie op Groens verhouding tot Haller wordt geworpen. 

    Uit een korte bespreking in de Nederlandsche Gedachten wordt duidelijk dat 

Groen Die Französische Revolution von 1830 vooral waardeerde, omdat in dit 

geschrift de ‘oorsprong’ van de Julirevolutie en van de andere recente 

omwentelingen in Europa niet in ordonnantiën of grieven maar in de revolutiegeest 

werd gezocht.
287

 Wat hem daarbij in het bijzonder had getroffen, was dat deze geest 

door de auteur als ‘het verloochenen der Openbaring’ en ‘het aanbidden der rede’ 

werd opgevat en daarom als gezagsondermijnend moest worden beschouwd. Hoewel 

de gevolgen van de revolutie niet te voorzien waren, zo vatte Groen samen, had de 

geschiedenis niettemin geleerd dat een wereldgebeurtenis niet ‘halverwege’ bleef 

staan maar zich ‘geheel’ ontwikkelen moest.  

    Belangwekkend in dit verband is het gegeven dat Groen Jarckes geschrift, 

waarvan hij maar moeilijk afscheid kon nemen, aan Thorbecke heeft uitgeleend.
288

 

Wat Thorbeckes oordeel over het geschrift betrof, vroeg Groen met name aandacht 

voor de derde afdeling en het besluit. In de derde afdeling behandelde Jarcke 

namelijk de verhouding tussen het Repräsentativsystem en de ständischen 

Verfassung der christlich-germanischen Völker en in het besluit werd door hem een 

                                                           
284 J.L.P. Brants, Groen’s geestelijke groei, 44-46. Zie ook de bespreking van Haller in 1.3.4 

en de daarbij behorende voetnoot 231. 
285 Groen aan H.J. Koenen, 30 november 1831, Briefwisseling, I, 509. 
286 C.E. Jarcke was hoogleraar rechten aan de universiteit van Berlijn en volgde in 1832 

Friedrich von Gentz op als raadsheer van de Hof- en Staatskanselarij te Wenen.  
287 Nederlandsche Gedachten, III, 22 oktober 1831, 96. De volledige titel luidde: Die 

französische Revolution von 1830 historisch und staatsrechtlich beleuchtet in ihren Ursachen, 

ihrem Verlaufe und ihren wahrscheinlichen Folgen, Berlin, 1831. 
288 G. Groen van Prinsterer aan J.R. Thorbecke, ’s-Gravenhage 17 december 1831, De 

Briefwisseling van J.R. Thorbecke, I, 263. 



199 

 

rechtstreeks verband tussen ongeloof en revolutie gelegd. Uit de reactie van 

Thorbecke komt naar voren dat hij met dit ‘partij-geschrift van de betere soort’ niet 

op alle punten kon overeenstemmen.
289

 Wel gaf hij de auteur toe dat ‘het oud 

christelijk-Germaansch stelsel’ reeds vóór de Franse omwenteling van 1789 in 

‘bijkans geheel Europa’ was aangetast. Met als gevolg dat ná de Revolutie slechts de 

bouwvallen van dit stelsel werden opgeruimd. Thorbeckes punt van kritiek richtte 

zich echter hoofdzakelijk op de verklaring van de nieuwe revolutionaire tijden. 

Anders dan Groen was hij de overtuiging toegedaan dat de leer die door Jarcke werd 

beleden ‘voor de regeling van den vrede’ ontoereikend was.  

    Uit de brief aan Thorbecke kan worden opgemaakt dat Jarckes verdediging van 

het Germaanse staatsrecht, op grond waarvan hij het christelijk-Germaanse 

koningschap als de oudste monarchale vorm van Europa beschouwde, Groen enorm 

moet hebben aangesproken.
290

 Wat volgens de Pruisische rechtsgeleerde in dit 

staatsrecht tot uitdrukking kwam, was dat de regeermacht bij de koning berustte. 

Jarcke benadrukte daarbij, en hierin week hij onmiskenbaar van Haller af, dat de 

privaatrechtelijke macht van de vorst niet zozeer ‘naturgegeben’ als wel 

‘gottgegeben’ was.
291

 Ook vroeg Jarcke meer dan Haller aandacht voor de 

ontwikkeling van de ‘gesellige Zustände’ in een volksgeschiedenis.  

    Contextueel gezien moet Hallers privaatrecht echter in eerste instantie worden 

verklaard als een rationele reactie op het revolutionaire despotisme van Napoleon.
292

 

Uit het gelijkheidsbeginsel tussen vorst en volk leidde de staatsrechtsgeleerde 

namelijk af dat met het beroep van de Franse keizer op de volkswil elke vorm van 

volksverzet principieel gezien onmogelijk was. Daarom mag noch Haller noch 

Jarcke absolutisme worden verweten, aangezien onderdanen bij hen alleen aan het 

staatsgezag gehoorzaamheid waren verschuldigd, maar in eigen kring en 

maatschappelijk verband zelfstandig de scepter mochten zwaaien. Niet voor niets 

sprak Jarcke in dit verband over ‘begränzte Herrschaft’ en ‘Staaten im Staate’. Om 

die reden gaf hij hoog op van de ‘ständische Verfassung’, omdat die enerzijds een 

ontaarding van de vorst in een Aziatisch despoot belemmerde en anderzijds het volk 

als ‘Theilnehmer an der Souveränität’ buitensloot.  

 

                                                           
289 J.R. Thorbecke aan G. Groen van Prinsterer, Leiden 20 december 1831, De Briefwisseling 

van J.R. Thorbecke, I, 264-266.  
290 Cf. Die französische Revolution, 46-48. 
291 Wolfgang Scheel, Das ‘Berliner Politische Wochenblatt’ und die politische und soziale 

Revolution in Frankreich und England. Ein Beitrag zur konservativen Zeitkritik in 

Deutschland, Göttingen, 1964, 45-54. Zie ook Burchard Graf von Westerholt, 

Patrimonialismus und Konstitutionalismus, 77-78.  
292 Carl Ludwig von Haller, Restauration, I, XXIII-XXV. 
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Uit het bovenstaande kunnen we de gevolgtrekking maken dat Groen Jarcke vooral 

heeft willen hoogachten als een protestantse antirevolutionair. Dat hij diens 

overgang naar het katholicisme met ‘leedwezen’ betreurde, komt omdat de 

rechtsgeleerde zich hierdoor, zoals bij Haller, aan rationalistische en ultramontaanse 

invloeden dreigde bloot te stellen. Met Jarcke wist Groen zich intens verbonden, 

omdat hij in diens appelleren aan het Germaanse Europa en haar getemperde 

monarchie zijn eigen politieke ideaal beluisterde. Dat een protestantse geestverwant 

voor zijn verklaring van de omwentelingen van 1830 een rechtstreeks verband 

tussen ongeloof en revolutie legde, moet hij als een aangename ontdekking hebben 

ervaren.  

    Dit betekent dat Groen, meer op grond van zijn geestverwantschap met Jarcke dan 

met Haller, een staatsrechtelijk Europabeeld heeft willen verdedigen dat in zijn ogen 

was gefundeerd op de christelijk-Germaanse beginselen. In deze beginselen meende 

hij tegelijkertijd een uitgangspunt te hebben gevonden waarmee protestanten en 

katholieken schouder aan schouder zowel voor het vorstelijk gezag als voor de 

volksvrijheid in de bres konden staan. Dat Groen zich in toenemende mate op Haller 

zou beroepen, lijkt hem bewust of onbewust in de richting van het rationalisme te 

hebben gedreven. Of deze vermeende toenadering ook consequenties voor zijn 

Europabeeld had, is een vraag die, gelet op Groens verdere ontwikkeling en 

studietijd, pas in het volgende hoofdstuk afdoende kan worden beantwoord.  

   

 

In de Nederlandsche Gedachten en dan met name in het derde deel heeft Groen ook 

enkele keren Ancillon geciteerd. Al in het vorige hoofdstuk werd geconstateerd dat 

Groens overeenstemming met de conservatieve denker en Pruisische staatsman zich 

vooral op het punt van de nationaliteit voordeed.
293

 Een overeenstemming die, zoals 

we zagen, op Ancillons Nouveaux essais uit 1824 was gebaseerd. In 1828 verscheen 

van diens hand het eerste deel van een nieuwe studie die de voor die tijd 

veelzeggende titel Zur Vermittlung der Extreme in den Meinungen droeg. Groen had 

dit deel naar eigen zeggen ‘met veel genoegen’ gelezen.
294

 Aan de hand van twee 

korte typeringen die hij van dit deel gaf, kan worden duidelijk gemaakt hoezeer in 

zijn waardering van het begin ook plaats was ingeruimd voor fundamentele kritiek. 

Een aanvulling waarmee in indirecte zin de ontwikkeling van Groens Europabeeld 

wordt weerspiegeld.  

                                                           
293 Zie 1.3.4. 
294 Groen aan J.R. Thorbecke, 5 juli 1829, Briefwisseling, I, 182. Dit eerste deel was een 

verhandeling over ‘Geschichte und Politik’.  
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    In een onuitgegeven opstel uit 1829 heeft Groen Zur Vermittlung geprezen, omdat 

bij toepassing van dit ‘voortreffelijke werk’ op de actualiteit vele dwalingen aan het 

licht zouden komen.
295

 Uit de opsomming die hij vervolgens gaf, blijkt dat hem bij 

deze actualiteit kwesties als de publieke opinie, de pers, de constitutionele 

hervormingen en de verklaring van de Franse Revolutie voor ogen hebben gestaan. 

Wat het laatste vraagstuk betreft, toonde Ancillon in Zur Vermittlung een grote 

afkeer van de omwenteling van 1789 en aanverwante omwentelingen. Ancillons 

kritiek richtte zich in het bijzonder op de breed aangehangen veronderstelling dat 

‘solche Revolutionen’ als ‘unvermeidlich und nothwendig’ moesten worden 

beschouwd.
296

 Dan werd niet doorzien dat deze revoluties, aangezien zij uit 

‘sogenannten Ideen’ stamden, een irreëel karakter bezaten en daarom losstonden van 

de gebeurtenissen uit het verleden. Tegelijkertijd benadrukte Ancillon dat de 

geschiedenis geen stilstand was, omdat het ‘Seyn der Wesen’ door ‘steten Werden’ 

oftewel door voortdurende verandering gekenmerkt werd. Om die reden achtte hij 

het noodzakelijk dat de huidige machthebbers de ‘bewegten und fortschreitenden 

Zeit’, waarin zij leefden, serieus namen om met ‘gut berechnete’ hervormingen 

dergelijke revoluties de pas af te snijden.  

    In een brief uit 1832 kunnen we echter lezen dat Groen veel kritischer over Zur 

Vermittlung was gaan oordelen. Door te stellen dat het kwaad meer ‘in overdrijving 

dan in het wezen’ lag, zo merkte hij op, was de schrijver niet ‘tot den eersten 

oorsprong van het revolutie-beginsel’ doorgedrongen.
297

 Dit bleek volgens Groen uit 

het feit dat Ancillon de mening aanhing dat er tussen de pro- en contrastandpunten 

rond het revolutievraagstuk nog kon worden bemiddeld door het ‘juste milieu’. Voor 

de conservatieve denker lagen de extremen van die standpunten, zo heeft hij uit Zur 

Vermittlung kunnen opmaken, enkel in de ontkenning van de organische 

ontwikkeling van staat en maatschappij.
298

 Wat Groen in deze beschouwing miste, 

was een grondig besef dat in de revolutie ‘het beginsel van ontbinding’ lag.
299

 

Anders dan in 1829 was hij in 1832 de overtuiging toegedaan dat de revolutieleer 

was ontsprongen aan het ongeloof en daarom slechts met christelijke beginselen 

                                                           
295 Over Nederlandsche dagbladen in betrekking tot den tegenwoordigen toestand van den 

Nederlandschen staat, in: Bescheiden, I, 213. 
296 Friedrich Ancillon, Zur Vermittlung der Extreme in den Meinungen, Berlin, 1828, 213-

246. 
297Groen aan H.J. Koenen, 25 februari 1832, Briefwisseling, I, 543. Cf. Nederlandsche 

Gedachten, III, 9 maart 1832, 136. Groens bijzondere interesse voor Ancillon hing mede 

samen met het feit dat de Pruisische staatsman op dat moment een belangrijke Europese 

positie had. Zie Nederlandsche Gedachten, III, 27 augustus 1831, 68. Ook Thorbecke was in 

Zur Vermittlung geïnteresseerd. J.R. Thorbecke aan Groen, 9 en 17 november 1830, 

Briefwisseling, I, 369 en 373.  
298 Friedrich Ancillon, Zur Vermittlung, 166-172. 
299 Nederlandsche Gedachten, III, 171. Een soortgelijke waardering en kritiek sprak Groen 

ook uit met betrekking tot het anonieme werk De nos réformes (Leipzig, 1829).  
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bestreden kon worden. Een ontwikkeling die, zoals we zagen, ook in zijn 

Europabeeld naar voren kwam en waarvoor de revoluties van 1830 bepalend waren 

geweest. Hoe hij in zijn verwetenschappelijkte revolutiebeschouwing tegen het 

‘juste milieu’ aankeek, zal in het volgende hoofdstuk ter sprake komen.  
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In vergelijking met de contouren van Groens Europabeeld in 1825-1826 kan worden 

vastgesteld dat dit beeld in 1829-1832 scherpe lijnen heeft gekregen. Deze 

aftekening valt reeds waar te nemen in het najaar van 1829 toen hij, in reactie op de 

zuidelijke oppositie, het Rijk van een Europees profiel voorzag. Daarbij werd kennis 

gemaakt met niet eerder bij Groen gesignaleerde uitdrukkingen als ‘het 

constitutionele Europa’ en ‘het Germaansche Europa’. Uitdrukkingen die door hem 

werden gebezigd om te kunnen bewijzen dat het Rijk onder de staatkundige eenheid 

van ‘Noordwestelijk Europa’ viel. Met dit soort Europabegrippen presenteerde 

Groen zichzelf als voorstander van ‘het éénhoofdig gezag’. Met als kanttekening dat 

zijn politieke ideaal alleen in de vorm van de ‘getemperde Monarchie’ werd 

belichaamd. Hoewel dat vanuit zijn Europese begrippentaal niet aantoonbaar is, 

kwam Groens uitgangspunt van Europa als eenheid in nationale verscheidenheid 

door de europeanisering van zijn Rijksbeschouwing niettemin onder druk te staan. 

Gelet op de ‘rust van Europa’ kon naar zijn opvatting voor een Franse nationaliteit 

in het Rijk immers geen grondwettige ruimte worden gecreëerd.   

    Dat Groen Europa als een staats- en volkenrechtelijke eenheid zag, bleek met 

name uit zijn commentaren en nabeschouwingen op de Julirevolutie én op de 

Belgische Opstand en onafhankelijkheidsverklaring. Hierbij maakte hij volop 

gebruik van uitdrukkingen als ‘het Statenstelsel van Europa’, de ‘Europesche 

vereeniging’ en de ‘Maatschappij van Staten’. De begrippen op zichzelf waren 

algemeen gangbaar en in vergelijking met Groens tekst uit 1825-1826 niet nieuw. In 

de context van 1830 onderstreepten ze bij Groen echter het revolutionaire en 

ontbindende karakter van de genoemde gebeurtenissen. Met de erkenning van de 

Julimonarchie en de zelfstandigheid van België had de ‘Europesche 

Volkerenmaatschappij’ zich per slot van rekening principieel voor ontbonden 

verklaard. Een bewijs temeer dat de Franse Revolutie van 1830, evenals die van 

1789, volgens hem als een ‘Europesche omwenteling’ moest worden beschouwd. 

Een stelling die hij met betrekking tot 1789 ook in zijn jeugdgeschriften poneerde.  

 

Wat de begripsmatige ontwikkeling van Groens Europabeeld betreft, zo kan uit het 

bovenstaande worden geconcludeerd, is er over het algemeen geen sprake van 

discontinuïteit. Zij het dat hij in vergelijking met zijn jeugdgeschriften een 

uitdrukking als het ‘staatkundig stelsel van Europa’ bewuster heeft onderscheiden in 

‘het nieuwe’ en ‘het oude Staatsregt’ of dit duidde als ‘het revolutionaire en anti-

revolutionaire Staatsregt’. Ook hebben bepaalde begrippen, gezien de context waarin 

ze werden gebruikt, een betekenisverandering ondergaan. Een duidelijk voorbeeld 

hiervan is de uitdrukking ‘het Christelijke Europa’, omdat het bijvoeglijk 
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naamwoord christelijk voor Groen een diepere betekenis had gekregen. Scherper en 

inniger dan voorheen betrok hij dit adjectief rechtstreeks op de heerschappij van 

Christus, gaf de revolutiegeest een antichristelijke duiding en stelde als gevolg 

hiervan zijn Europabeeld op revolutiehoogte bij. Mede om die reden komen we een 

uitdrukking als ‘het beschaafd Europa’, dat al in 1825-1826 van de nodige 

kanttekeningen werd voorzien, niet of nauwelijks meer tegen.  

    Tegelijkertijd viel op dat Groen aan de uitdrukking ‘het Christelijke Europa’ de 

voorkeur gaf boven ‘het Protestantsch Europa’. Omdat ‘het liberale Europa’ in zijn 

ogen in opmars was, achtte hij kerkelijke geschillen van ondergeschikt belang en 

een antirevolutionaire strijd van protestantse én katholieke christenen pure 

noodzaak. Uit deze levensbeschouwelijke aanduidingen blijkt dat Groen om zich 

sterker van zijn tijdgenoten te onderscheiden het begrip Europa de nodige 

betekenisverandering heeft laten ondergaan en een scherpe profilering heeft 

gegeven. Zonder dat dit overigens van invloed is geweest, zo moet worden gesteld, 

op zijn Europaconcepten uit de voorgaande jaren.  
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Eind juli 1832 besloot Groen achter de uitgave van de Nederlandsche Gedachten 

een punt te zetten. ‘De journalen’, zo had hij eerder geconstateerd, ‘hebben thans 

weder minder invloed bij het publiek en bij het gouvernement bijna geen’.
1
 Ook was 

hij van mening dat de antirevolutionaire beginselen in ‘afzonderlijke vertoogen’ 

meer effect zouden sorteren.
2
 Groens afwegingen stonden echter niet los van de 

internationale situatie. ‘L’Europe’, schreef hij aan Van Assen, ‘admirera la 

modération de la France et de l’Angleterre’.
3
 Op grond van deze realiteit leek hem 

een nieuwe militaire aanval op België al bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Het 

roeren van de oorlogstrom dreigde voor Groen nog een ander probleem met zich 

mee te brengen. Als commentator vreesde hij, net als bij de Tiendaagse Veldtocht, te 

moeten balanceren tussen patriottisme en beginselvastheid.
4
 Een ander motief voor 

het beëindigen van de periodiek hing samen met het gegeven dat de Belgische 

kwestie niet meer ‘het middenpunt der Europeesche aangelegenheden’ vormde.
5
 Met 

andere woorden: voor het becommentariëren van de actualiteit zag hij geen directe 

noodzaak meer. 

    Groens behoefte eigen denkbeelden minder vanuit de actualiteit en meer vanuit 

‘een wetenschappelijk oogpunt’ te beschouwen, resulteerde al in 1834 in de Proeve 

over de middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd.
6
 In dit eerste 

deel van zijn Beschouwingen over Staats- en Volkerenregt leverde hij een 

epistemologische bewijsvoering voor wat hij zag als het onlosmakelijke verband 

                                                           
1 Groen aan C.J. van Assen, 19 juni 1832, Briefwisseling, I, 573. Groen had op 16 mei 1832 

met een veertigste nummer het derde deel van de Nederlandsche Gedachten voltooid en was, 

ondanks zijn twijfels over voortzetting van de periodiek, begin juli nog met een vierde deel 

begonnen.  
2 Groen aan C.J. van Assen, 18 september 1832, Briefwisseling, I, 606. 
3 Groen aan C.J. van Assen, 26 september 1832, Briefwisseling, I, 610. 
4 Zie 2.1.2. 
5 Groen aan C.J. van Assen, 2 september 1833, Briefwisseling, I, 688. 
6 Groen gaf aan dat deze wetenschappelijke behoefte ook de hoofdreden was om de 

Nederlandsche Gedachten te beëindigen. Groen aan H.J. Koenen, 16 juli 1834, 

Briefwisseling, II, 78.  
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tussen Openbaring, wijsbegeerte en geschiedenis.
7
 In geestverwante kringen 

verkreeg Groens Proeve de status van een orthodox-christelijke visie op godsdienst, 

wetenschap en politiek. Daarbuiten leek hij zijn wetenschappelijke reputatie, gezien 

het silentium na de verschijning, voorgoed te hebben verspeeld.
8
 Een rehabilitatie 

lag evenwel in het verschiet.  

    Groens wetenschappelijke eerherstel was een gevolg van het feit dat hij eind 1831 

door Willem I tot toezichthouder van het Koninklijk Huisarchief was benoemd. In 

de wijze waarop hij de Oranjearchieven inventariseerde en ontsloot, betoonde hij 

zich echter ‘meer historicus dan archivaris’.
9
 Voor Groen was dit namelijk een 

praktische invulling van een lang gekoesterd ideaal om Rijksgeschiedschrijver te 

worden. Zijn werkzaamheden resulteerden in de eerste, achtdelige serie Archives ou 

Correspondence de la Maison d’Orange-Nassau die tussen 1835 en 1847 werd 

uitgegeven. Centraal hierin stond het leven van Willem van Oranje tijdens de jaren 

1552-1584. Behalve officiële stukken had Groen ook privéstukken gepubliceerd en 

van commentaar voorzien. Anders dan bij de receptie van de Proeve oogstte hij 

ditmaal een brede en zelfs Europese erkenning.
10

 Als bronnenpublicatie zou de serie 

de basis leggen voor Groens bekende Handboek der Geschiedenis van het 

Vaderland uit 1846.
11

 In orthodox-protestantse kringen werd de tweedelige uitgave 

van deze gedegen studie, die als handreiking aan christelijke onderwijzers was 

bedoeld, met veel enthousiasme en instemming ontvangen.
12

 

    In 1847 verscheen Ongeloof en Revolutie. Een studie waarin volgens Groen ‘het 

geheel’ van zijn ‘Christelijk-historische beschouwing’ was opgetekend. De studie 

was mede bedoeld om verheldering en aanvulling op het Handboek te geven en wel 

met name op ‘het laatste gedeelte’.
13

 Voorafgaand aan de uitgave verrichtte Groen in 

een zevental voorstudies onderzoek naar het verband tussen revolutie en 

staatsrecht.
14

 Van een bijna doodzwijgen als bij de Proeve was nu geen sprake meer. 

Ondanks de kritische tonen die in meerdere of mindere mate in de reacties 

                                                           
7 Het tweede deel van deze Beschouwingen heeft Groen nooit geschreven. Zijn Adviezen in de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, in dubbelen getale kunnen als het derde deel worden 

beschouwd. Voor deze kwestie, zie T. de Vries, Mr. G. Groen van Prinsterer. Een 

bibliografie, 39-40. 
8 Er waren slechts enkele kritische recensies. R. Kuiper, ‘Tot een voorbeeld’, 65-71. 
9 R. Kuiper, ‘Tot een voorbeeld’, 56-58 en 71-72. 
10 R. Kuiper, ‘Tot een voorbeeld’, 76-80. 
11 Tussen 1841-1846 is het Handboek eerst in vijf afzonderlijke afleveringen verschenen.  
12 Voor de receptie ervan, zie Briefwisseling, II, 758-764. 
13 Ongeloof en Revolutie, Leiden, 1847, VI. Groen doelde met het laatste gedeelte zeer 

waarschijnlijk op zijn beschrijving van het ‘Revolutionair Tijdvak’. Dit had hij voor 

Nederland tussen 1795 en 1840 afgebakend.  
14 J. Zwaan beschouwt het zevental als één geheel. De eerste studie zou na 1835 zijn 

geschreven en de overige zes rond 1840. Bescheiden, I, 388.  
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doorklonken, werd Ongeloof en Revolutie alom door vriend en vijand geprezen.
15

 In 

de jaren 1846-1848 was Groen, mede door de voltooiing van zijn Archives, in 

Nederland en Europa een vooraanstaand ‘geleerde en publicist’ geworden.
16

 

 

Het is een opmerkelijk gegeven dat het Handboek en Ongeloof en Revolutie, die in 

het algemeen als Groens magna opera worden gezien, niet of nauwelijks op hun 

Europaconcepten zijn geanalyseerd. Zeker met het oog op het tweede hoofdwerk 

roept dat vragen op. Het revolutionaire tijdvak dat Groen beschreef, was immers bij 

uitstek Europese geschiedenis. Tevens had hij hierin op niet mis te verstane wijze 

aangegeven dat de revolutie als een ‘Europésche Revolutie’ moest worden 

gekarakteriseerd.
17

 Wat zijn Europese inzichten betreft, kreeg Groen in de periode 

1834-1847 ruimschoots de tijd deze wetenschappelijk te doordenken. Crisissituaties 

als in 1830 zijn Europa tot 1848 namelijk bespaard gebleven. Wel waren er 

binnenlandspolitieke conflicten die een ‘zekere ideologische blokvorming’ tussen de 

liberale West-Europese en de conservatieve Oost-Europese staten aan het licht 

brachten.
18

 Ook dreigden twee Oosterse kwesties begin en eind jaren dertig het 

Concert van Europa te verstoren.
19

 Niettemin bleven de orde en de vrede intact. 

Zelfs de Belgische kwestie, die al jaren niet meer in het brandpunt van de 

belangstelling stond, was in 1839 definitief opgelost. Gezien deze betrekkelijke 

stabiliteit liggen essentiële veranderingen in Groens Europabeeld niet voor de hand. 

Een grondige vergelijking tussen zijn tekst en het opinieklimaat kan daarom 

achterwege blijven. Wel zal de context in hoofdlijnen worden geschetst teneinde zijn 

Europabeeld historisch reliëf te geven.  

    Vanwege het ‘tijdloze’ en wetenschappelijke karakter van Groens tekst kan zijn 

kijk op Europa in de periode 1834-1847 in dit hoofdstuk systematischer worden 

onderzocht. Hierbij wordt het uitgangspunt gevormd door de Proeve, het Handboek 

en Ongeloof en Revolutie. Successievelijk zullen dan de staatsrechtelijke, 

volkenrechtelijke en geschiedfilosofische aspecten van zijn Europabeeld voor het 

voetlicht worden gehaald. Ter verklaring van deze keuze is de titel Beschouwingen 

                                                           
15 Briefwisseling, II, 808-827. 
16 R. Kuiper, ‘Tot een voorbeeld’, 116-117.  
17 Ongeloof en Revolutie, 263.  
18 N.C.F. van Sas, ‘Het Europese statenstelsel, 1814/1815-1870’, in: L.H.M. Wessels & A. 

Bosch, Veranderende grenzen. Nationalisme in Europa, 1815-1819, Nijmegen, 1992, 249-

252.  
19 Voor de geschiedenis van het Europese statensysteem in de periode 1830-1848, zie F.R. 

Bridge & Roger Bullen, The Great Powers and the European States System 1814-1914, 

second edition, Harlow, 2005, 86-105 en Alan Sked, Europe’s balance of power, 1815-1848, 

London, 1979, 54-163. Zie ook het standaardwerk van P.W. Schroeder, The Transformation 

of European Politics 1763-1848, Oxford, 1994, 712-804. De Oosterse kwestie zal in het 

volgende hoofdstuk bij de bespreking van de Krimoorlog aan de orde worden gesteld.  
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over Staats- en Volkerenregt al veelzeggend. Kennelijk bepaalden deze twee 

gezichtspunten het blikveld waarop Groen de Europese gebeurtenissen waarnam. 

Het geschiedfilosofische aspect zal vanuit een drietal invalshoeken, te weten een 

metahistorische, een methodologische en een conceptuele, worden bekeken.  

 

 

Van de drie geselecteerde studies kunnen de Proeve en Ongeloof en Revolutie als 

geschiedbeschouwing en het Handboek als geschiedschrijving worden getypeerd. 

Dit onderscheid lijkt niet alleen te kunnen worden vastgesteld via de structuur en de 

methode, maar ook via het uitgangspunt. Dat de verhouding tussen Openbaring en 

wijsbegeerte haar weerspiegeling in de geschiedenis vond, bracht Groen namelijk 

explicieter naar voren in de Proeve en Ongeloof en Revolutie dan in het Handboek. 

Hier kan nog aan worden toegevoegd dat de christelijk-wijsgerige opvatting van de 

geschiedenis in Ongeloof en Revolutie zelfs in de compositie tot uitdrukking kwam. 

Zo droeg het eerste gedeelte van dit betoog een ‘negatief’ karakter, omdat Groen de 

beschuldiging wilde weerleggen dat de oorzaak der revolutie in ‘de verkeerdheid 

van het Staatsregt’ lag.
20

 Met het ‘stellige bewijs’ of positieve gedeelte moest 

worden verklaard dat de revolutionaire toestand uit de theorie en de ontwikkeling 

van de revolutiebegrippen afkomstig was.
21

 Deze interpretatie van de geschiedenis 

toont aan dat de feiten volgens Groen door ideeën werden voorafgegaan. Een 

kwestie waarbij in dit hoofdstuk nog uitvoerig zal worden stilgestaan. In deze 

subparagraaf wordt allereerst het staatsrechtelijke aspect van zijn Europabeeld 

centraal gesteld. Omdat het Handboek hiervoor minder geëigend is, zal dit 

hoofdzakelijk aan de hand van de Proeve en Ongeloof en Revolutie worden 

geanalyseerd.  

 

 

In de Proeve van 1834 is Groens schokkende ervaring met Europa en haar 

‘onverschilligheid voor beginsels’ nog haast tastbaar aanwezig.
22 

Waarden als 

vrijheid, waarheid en recht, soms vooraf met veel ophef verkondigd, werden 

achteraf, zo riep hij hieromtrent in herinnering, in naam van ‘het Europesch belang’ 

verloochend. Met het oog op de actualiteit stelde hij teleurgesteld vast dat het stelsel 

                                                           
20 Groen werkte zijn weerlegging uit in drie opeenvolgende hoofdstukken. Hierin behandelde 

hij de beginselen, de staatsvormen en de misbruiken van het historische staatsrecht. Ongeloof 

en Revolutie, 42-119.  
21 Ongeloof en Revolutie, 14-16 en 44. 
22 Proeve, 13-14 en 211. 
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van een ‘onbestemd juste-milieu’ als grondslag van het staats- en volkenrecht nog 

niets aan betekenis had ingeboet. De ‘algemeene waarheden’ van deze twee 

wetenschappen werden zelfs meer dan voorheen openlijk in twijfel getrokken.
23

 

Volgens Groen werd deze twijfel veroorzaakt door ‘Godverzaking’ en werden de 

algemene waarheden of wetenschappelijke beginsels bijgevolg niet meer uit de 

Openbaring afgeleid. Terwijl deze als kennisbron ‘de hoogste, de alleen ware 

filozofie’ bevatte.
24

 Voortbouwend op de geloofsvooronderstelling van de 

Openbaring als kennisbron betoogde Groen dat de hiervan afgeleide waarheden de 

basis vormden voor afzonderlijke wetenschappen als het staats- en volkenrecht. Om 

wetenschappelijke stellingen aan dit wijsgerige ‘rigtsnoer’ te kunnen toetsen achtte 

hij het noodzakelijk dat zij weer, dus in omgekeerde volgorde, tot hun 

oorspronkelijke beginselen werden gereduceerd.
25

 Of anders gezegd: ‘Christelijke 

wijsbegeerte’ was voor Groen het ultieme middel waardoor de waarheid werd 

‘gekend en gestaafd’.  

    Aangezien het ‘eenheids-beginsel’ van geloof en wetenschap in de Openbaring 

lag opgesloten, was het zaak het wezen der dingen te ‘vinden’ en niet eigendunkelijk 

te ‘vormen’.
26

 Dit laatste was volgens Groen het geval wanneer de wijsbegeerte als 

een op zichzelf staande, autonome denkwijze werd opgevat. Het waarheidsgehalte 

van de christelijke wijsbegeerte, zo benadrukte hij, kwam in het bijzonder aan het 

licht in de historische werkelijkheid. Dit gaf hij metaforisch weer als ‘de verhouding 

en gelijkenis van zegel en afdruksel’. Hiermee bedoelde Groen dat het wezen der 

dingen herkenbaar was in de natuurlijke en historische ‘afschaduwing’ ervan. Aan 

de hand van deze ‘echte theorie’, verwoord in platonische begrippentaal, trachtte hij 

de betrekking tussen het algemene en bijzondere staatsrecht inzichtelijk te maken.  

    Onder het algemene staatsrecht verstond Groen de toepassing van Gods 

gerechtigheid en liefde op de politieke wetgeving van elke staat afzonderlijk.
27

 De 

aanwending van deze goddelijke waarden achtte hij vooral noodzakelijk omdat het 

geweten en het zedelijk gevoel, hoe belangrijk ook op zichzelf, hiervan slechts een 

‘flaauwe weerklank’ waren. Desondanks stelde Groen dat deze veralgemenisering 

geen afbreuk deed aan het ‘individuele volksbestaan’. Dit had volgens hem te maken 

met het feit dat het bijzondere staatsrecht hieraan niet ‘tegenovergesteld’ maar 

‘ondergeschikt’ was. Wanneer nu de nationaal-historische rechten van de ‘echte 

wijsbegeerte’ waren afgeleid, diende naar Groens opvatting ‘behouden en 

verbeteren’ en niet ‘vernietigen en herscheppen’ de leus te zijn. Werd deze ‘natuur 

                                                           
23 Proeve, 2-6. 
24 Proeve, 74-98, in het bijzonder 84-86 en 89-92.  
25 Hoewel Groen het staats- en volkenrecht vaak als één geheel aanduidde, besteedde hij de 

meeste aandacht aan het staatsrecht. Proeve, 99-171.  
26 Proeve, 145-146. 
27 Proeve, 147-171. 
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der dingen’, zoals in de antichristelijke wijsbegeerte, echter ontkend en vormde men 

nieuwe algemene rechtsbegrippen dan droeg de hiervan afgeleide wetgeving een 

anti-historisch en antinationaal karakter. Ook in het staatsrecht, zo betoogde hij, was 

de eenheid tussen Openbaring, wijsbegeerte en geschiedenis onverbrekelijk.  

 

Ondanks het gegeven dat Groen de door hem veronderstelde relatie tussen 

wijsbegeerte en geschiedenis met overtuiging en verve heeft verdedigd, blinkt zijn 

redeneertrant niet uit in helderheid en consistentie. Zijn verzoek om een ‘toegevend 

oordeel’, wegens gebrek aan filosofische eruditie en oefening, is niettemin een zwak 

weerwoord.
28

 Per slot van rekening pretendeerde hij in zijn Proeve een haast 

allesomvattend antwoord te kunnen geven op de grote vraagstukken van zijn tijd. 

Onduidelijkheid doet zich bijvoorbeeld voor met betrekking tot het gebruik van een 

aantal kernbegrippen. Zo worden woorden als geschiedenis en historie wisselend 

verbonden met Openbaring en wijsbegeerte en niet scherp gedefinieerd. Het begrip 

historie lijkt hierbij te corresponderen met de christelijke en het begrip geschiedenis 

met wat hij als de antichristelijke wijsbegeerte omschreef.
29

 Iets soortgelijks kan ook 

worden gezegd over zijn niet-consequent gehanteerde onderscheid tussen beginselen 

en begrippen.
30

     

    Belangrijker nog is de vraag wat Groen bedoelde met de uitspraak ‘dat elk 

bijzonder staatsregt, wel niet alleen, maar toch ook door de gebeurtenissen en 

omstandigheden wordt gevormd’. In dit verband citeerde hij de Franse 

rechtsgeleerde J.L.E. Lerminier die sprak over ‘le droit positif’ dat werd 

geconstitueerd door een wijsgerig en een historisch element.
31

 Dit roept echter de 

vraag op hoe Groen zich de inwerking van wijsgerige beginselen op historische 

ontwikkelingen oftewel de toepassing van het algemene op het bijzondere 

staatsrecht concreet heeft voorgesteld. Op deze vraag gaf hij welbeschouwd geen 

antwoord. Een mogelijke verklaring kan zijn dat Groen het epistemologische 

onderscheid tussen een rationalistisch en een empiristisch uitgangspunt niet scherp 

had en daarom a-prioristische concepten met a-posterioristische ervaringen heeft 

verward. Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond met zijn voetnoot over de 

driehoeken van Haller.
32

 Hallers exempel van de mathematicus die voor de exacte 

berekening van een driehoek niet alle driehoeken ter wereld behoeft na te meten, is 

                                                           
28 Proeve, 74. 
29 Uit het ‘Voorberigt’ blijkt dat Groen een duidelijke voorkeur had voor de uitdrukking 

‘christelijk-historische beschouwingen’. Deze uitdrukking had hij zelfs als titel overwogen. 
30 Het is aannemelijk dat Groen onder beginselen vooral christelijke beginselen en onder 

begrippen menselijke voorstellingen of ‘meeningen’ verstond. Zo sprak hij wel over 

‘onchristelijke beginselen’, maar niet over christelijke begrippen. Cf.  Proeve, 45 en 216.  
31 Proeve, 163. Voor het citaat, J.L.E. Lerminier, Introduction générale à l'histoire du droit, 

Bruxelles, 1830, 19. 
32 Proeve, 160. 
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evenwel het schoolvoorbeeld van het zogenaamde deductivisme. Uitgerekend met 

dit citaat trachtte Groen nu duidelijk te maken dat de historische ervaring ‘de proef 

op de som’ was en een waarschuwingssignaal afgaf wanneer de theorie afdwaalde. 

Hoe serieus nam hij het historisch onderzoek dan eigenlijk nog, zo dringt zich de 

vraag op.  

    Deze vraag is alleszins legitiem als we bedenken dat Groen de ‘waanfilozofie’ 

verweet dat zij een volmaakte staat wilde ontwerpen zonder zich met de bestudering 

van de historische staten bezig te houden.
33

 Was deze aanklacht terecht of beter 

gezegd: moest hij zichzelf ten aanzien van dit punt niet evenzeer onder kritiek 

stellen? Hoe valt immers te rijmen dat Groen enerzijds een model a priori verwierp 

omdat dit volgens hem anti-historisch was, terwijl hij anderzijds een model a priori 

aanvaardde omdat dát in zijn ogen wél met de historie overeenstemde? Deze 

contradictie maakt duidelijk dat de kwintessens van Groens staatsrechtelijke 

beschouwingen in zijn wijsgerige opvattingen lag. Niet voor niets stelde hij dat de 

wijsbegeerte waarheidslicht verspreidde als zij met de goddelijke wijsheid 

verbonden werd, maar dat zij de leugen vertegenwoordigde als zij het product van 

menselijke wijsheid was.  

    In hoeverre bovenstaande tegenspraak de verhouding tussen het algemene en het 

bijzondere staatsrecht bij Groen heeft geproblematiseerd, is een vraag die later aan 

de orde zal komen. Voor ons onderzoek is allereerst interessant dat hij de 

effectiviteit van de algemene rechtsbeginselen in sterke mate op de geschiedenis van 

Europa betrok. Hier had zich naar zijn geloofsinzicht een ideologische botsing 

voorgedaan tussen het christelijk-historische en het revolutionaire staatsrecht. Door 

deze kamp tussen ‘waarheid en waan’ ondervond het werelddeel volgens Groen nog 

altijd ‘gestadige onrust en foltering’.
34

 Voor de beantwoording van deze vraag wordt 

ditmaal vooral gebruik gemaakt van Ongeloof en Revolutie, omdat het 

staatsvormingsproces hierin uitvoeriger werd belicht dan in de Proeve.  

 

 

In het eerste gedeelte van Ongeloof en Revolutie heeft Groen zich ingespannen om 

de aanklacht te ontzenuwen dat de revolutie een reactie was geweest op het 

voormalige Europese staatsrecht. Centraal in deze negatieve bewijsvoering stond de 

these dat de staat zich in Europa als ‘getemperde Monarchie’ ontwikkeld had.
35

 Op 

het eerste gezicht een merkwaardige stelling voor een Nederlander wiens politieke 

geschiedenis in een republiek wortelde. Nu had Groen overigens geen enkele 

                                                           
33 Proeve, 147-148. 
34 Proeve, 169. 
35 Ongeloof en Revolutie, 70. 
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behoefte de oude Republiek in diskrediet te brengen, maar Nederlanders moesten 

zich bij de ‘gang der Europesche ontwikkeling’ niet op hun unieke situatie 

blindstaren. Terwijl hij hier nog aan toevoegde dat de grondslagen van de 

Nederlandse staat een monarchale oorsprong hadden. Het is evident dat op dit punt 

de Europeaan in Groen de boventoon voerde. De vraag komt echter naar ons toe wat 

hij nu precies onder een monarchie en dan nog wel een getemperde, verstond. Voor 

het antwoord hierop zal ook gebruik worden gemaakt van zijn onuitgegeven studies 

over de revolutie en het staatsrecht.
36

   

    Volgens Groen waren er, in afwijking van het veelal gemaakte onderscheid tussen 

monarchie, aristocratie en democratie, welbeschouwd slechts twee regeringsvormen 

mogelijk: de monarchie en de republiek.
37

 Met dit wezenlijke verschil dat bij een 

‘vorstendom’ de heerschappij aan één persoon toeviel en bij een ‘Gemenebest’ 

sprake was van een ‘collectieve Souverein’. Bij de monarchale vorm was deze 

persoon, op grond van een eigen en erfelijk gezag, zelfs gerechtigd om een ‘absoluut 

gezag’ uit te oefenen.
38

 Tenminste, zo voegde Groen hier ter verduidelijking aan toe, 

voor zover dit niet werd opgevat in een ‘despotieken’ of ‘revolutionairen zin’. In het 

eerste geval meende een geweldhebber aan regels en plichten geen enkele 

boodschap te hebben, terwijl in het tweede geval een overheid uit naam van het 

oppermachtige volk geen goddelijke wet of menselijk recht erkende.  

    Dat Groen onder een absoluut gezag een ‘ongedeelde’ en geen onbeperkte of 

willekeurige soevereiniteit verstond, had vooral een godsdienstige reden. De staat 

was immers een ‘Goddelijke instelling’ en met de natuur en behoefte van een 

gevallen mensheid in onafscheidelijk verband. Daarom kon reeds in de eerste 

familie, waarbinnen de echtgenoot en vader tot heerser over de aarde was 

aangesteld, het wezen van de staat worden afgelezen.
39

 Naar de maat waarmee deze 

‘kleinste monarchie’ in inwonertal uitbreidde, groeide ook het patriarchale gezag 

mee. Of anders gezegd: in een monarchie blééf het patriarchale gezag middelpunt en 

levensbeginsel. Toch ging Groen de stelling dat de oorsprong van alle staten in de 

eenvoudige uitbreiding van de familie moest worden gezocht en dus monarchaal 

was, te ver.
40

 Zodra ook maar de kleinste corporatie onafhankelijkheid verwierf en 

als republiek werd geconstitueerd, behoorde de soevereiniteit rechtmatig aan de 

‘Gemeente’ toe.  

                                                           
36 Deze voorstudies voorzag Groen van een omslag met de titel ‘Studiën over De revolutie. 

Niet voor uitgave geschikt’. Over deze Studiën over de revolutie en over het staatsrecht, zoals 

ze in de Bescheiden worden genoemd, zie ook voetnoot 14 van dit hoofdstuk. 
37 Ongeloof en Revolutie, 71-74. 
38 Op grond van dit absolute gezag heeft Groen zelfs de uitspraak ‘L’État, c’est moi!’ van 

Lodewijk XIV verdedigd.  
39 Ongeloof en Revolutie, 43.  
40 Hiermee uitte Groen kritiek op Bilderdijk. Studiën over de revolutie en over het staatsrecht 

I, in: Bescheiden, I, 388-393. 
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    Desondanks benadrukte Groen dat de soevereiniteit in de meeste monarchieën van 

Europa tot de familie-eenheid kon worden herleid en dat het patriarchaat daarom 

oudere papieren dan de natie bezat.
41

 Een opvatting waarmee hij afstand nam van 

toonaangevende politieke denkers als Mably en Montesquieu die betoogden dat de 

Europese monarchieën van origine volksregeringen waren.
42

 Door in monarchale 

staatsvormen een ontaarding van de republiek te zien, gaven zij er volgens Groen 

blijk van met de historische bronnen ‘weinig bekend’ te zijn. Recente onderzoeken 

hadden namelijk duidelijk gemaakt dat de kroon van het Frankische Rijk erfelijk 

was en dat de beroemde ‘Mars- en Meivelden’ of nooit hadden bestaan of geen 

voorloper van het representatieve stelsel waren geweest.
43

  

    In Groens historische onderbouwing van het Europese staatsrecht valt op dat hij 

eerder concipiërend dan historiserend te werk ging. Feiten uit het verleden speelden 

in verhouding tot de theorie slechts een ondergeschikte en hooguit confirmerende 

rol. De ultieme verklaring van de historische ontwikkeling zocht Groen, evenals in 

de Proeve van 1834, in de Openbaring en de daarmee verbonden wijsbegeerte. 

Betekent dit echter dat hij het bijzondere staatsrecht in zijn staatsrechtelijke 

beschouwing een schijnrol heeft toebedeeld? Voor het antwoord op deze vraag 

richten we de schijnwerper op het adjectief getemperd, omdat dit begrip in de 

uitdrukking ‘getemperde monarchie’ tot nu toe onvoldoende in beeld is geweest. De 

vraag kan worden aangescherpt door na te gaan wat Groen precies onder de 

inperking van het vorstelijk gezag verstond en vooral hoe die zich volgens hem in 

historische zin ontwikkeld had. Op de aanscherping van de vraag geeft het vierde 

hoofdstuk van Ongeloof en Revolutie een helder antwoord.  

    Volgens Groen was één van de ‘voorname trekken’ van de Europese staatsvorm 

dat het monarchale gezag door de ‘regten der Stenden’ werd ingeperkt.
44

 De wortels 

van deze ‘getemperde Monarchie’, zo verklaarde hij dit proces, moesten in het 

Frankische Rijk worden gezocht. Van daaruit hadden de vertakkingen zich 

vervolgens over het grootste deel van Europa verspreid. Opvallend in dit verband is 

                                                           
41 Studiën over de revolutie en over het staatsrecht I, in: Bescheiden, I, 403. 
42 Ongeloof en Revolutie, 74-76. 
43 Ongeloof en Revolutie, 77. Hoewel Groen enkele jaren later toegaf zich in de naam van 

‘Mars- en Meivelden’ te hebben vergist (er was sprake van ‘Maart- en Meivelden’), bleef hij 

bij zijn standpunt dat deze Frankische vergaderingen geen voorafschaduwingen waren van 

volksvertegenwoordigingen. Wel bekende hij in zijn pennenstrijd met de historicus Fruin dat 

hij zich hierbij op de secundaire en niet op de primaire bronnen had gebaseerd. Een 

belangrijke autoriteit voor Groen op dit terrein was de Franse historicus en verdediger van het 

Ancien Régime J.N. Moreau. Zo citeerde hij regelmatig uit Moreaus Principes de morale, de 

politique et de droit public, puisés dans l'histoire de notre monarchie ou discours sur 

l'histoire de France, dédiés au roi (1777-1789, 21 dln.). Zie voor deze discussie Z.W. Sneller, 

‘De aanval van Fruin in 1853 op den auteur van ‘Ongeloof en Revolutie’, in: Groen’s 

‘Ongeloof en Revolutie’, een bundel studiën, 1949, 167-168.  
44 Ongeloof en Revolutie, 80-92.  
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Groens ruime definitie van het begrip ‘Stenden’. Dit omschreef hij namelijk als ‘al 

wat tegenover den Vorst zelfstandigheid heeft’.
45

 Door deze zelfstandigheid kreeg 

de vorst immers de verplichting opgelegd om de rechten van vrijen, landbezitters, 

geestelijken of edelen te eerbiedigen en te beschermen, hun ontwikkeling en 

zelfwerkzaamheid te bevorderen en ‘de wording en uitbreiding der dingen’ 

waardoor de maatschappij zich in een verscheidenheid uitkristalliseerde niet te 

belemmeren. Deze maatschappelijke verscheidenheid zag Groen in het bijzonder 

weerspiegeld in het ‘beginsel van Associatie of Corporatie’. Door dit beginsel de 

vrije loop te laten hadden individuen zich in de loop der tijd tot gilden, gemeenten 

en steden kunnen verenigen. Terwijl de standen als klassen van ingezetenen hierdoor 

een meer aanschouwelijke vorm als adel, geestelijkheid en derde stand hadden 

ontvangen.  

    Tegelijkertijd onderstreepte Groen dat de vergaderingen van deze standen in hun 

juiste proporties moesten worden gezien. Zij maakten namelijk geen integrerend 

bestanddeel van de staatsvorm uit, maar waren puur als ‘exceptionele maatregel’ 

bedoeld. Van een ‘imperium in imperio’ was dan ook geen sprake, aangezien 

standen bijeen werden geroepen als onderdanen én eigenaren. In hun hoedanigheid 

van onderdanen vertegenwoordigden zij geen nationaal lichaam en konden daarom 

geen aanspraak maken op ‘beschikking over regeringszaken’ of op ‘deelgenootschap 

aan de wetgeving’. In hun hoedanigheid van eigenaren hadden zij echter 

instemmingbevoegdheid wanneer de vorst legers wilde verzamelen of belastingen 

wilde heffen. Hun bijeenkomsten hadden alleen tot doel, zo verhelderde hij, om de 

heerszucht en de begeerte van de alleenheerser te breidelen.  

    De historische betekenis van de Europese staatsvormen lag volgens Groen in hun 

vereniging van recht en vrijheid in combinatie met de ‘onwrikbaarheid van het 

eenhoofdig gezag’. Hierdoor staken zij in vergelijking met de Aziatische 

monarchieën, waar het aartsvaderlijk gezag in despotisme was ontaard, zeer gunstig 

af. Zonder zich aan ‘Europeschen hoogmoed’ te willen schuldig maken was Groen 

er van overtuigd dat staten met christelijke beginsels hoogstaander waren dan oude 

republieken als Athene, Rome, Tyrus en Carthago. Hoewel het deze steden bepaald 

niet aan politieke instellingen ontbroken had, gingen zij evenwel mank aan een 

                                                           
45 Deze definitie is gebaseerd op de historisch-juridische verklaring die Groen ten aanzien van 

het patriarchale gezag ontwikkelde. Zo redeneerde hij dat bij het overlijden van de aartsvader 

het privaatrecht niet volledig in handen van de hoofderfgenaam kwam. De gezagsverhouding 

tussen de oudste zoon, de weduwemoeder en de overige nabestaanden kreeg volgens Groen 

namelijk een ander karakter dan tussen de aartsvader en de familieleden, omdat állen in 

zekere zin in de erfenis deelden. Hierdoor werden de rechten van de voortzetter van het 

aartsvaderlijk gezag ingeperkt. De rechten van de andere erfgenamen noemde Groen 

vrijheden, zodat de hoofderfgenaam niet over de gewetens, levens en eigendommen van zijn 

familie kon beschikken. Ongeloof en Revolutie, 47-48 en Studiën over de revolutie en over het 

staatsrecht I, in: Bescheiden, I, 392.  
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heldere afbakening van onderlinge bevoegdheden. Met als gevolg dat door de bijna 

onophoudelijke botsing tussen democratische en aristocratische bestanddelen een 

staatsrechtelijke orde niet van de grond kwam. Niet alleen in de praktijk, maar 

evenzeer in de theorie zochten klassieke wijsgeren en staatslieden naar wat 

naderhand ‘de natuurlijke ontwikkeling van het Christelijk en Germaansch beginsel’ 

aan Europa haar meerwaarde gaf.
46

   

    De harmonieuze eenheid van orde en vrijheid werd volgens Groen pas in het 

‘nieuwer Europa’ verwezenlijkt. Alleen daar hadden de christelijk-Germaanse 

beginselen zich kunnen ontwikkelen tot hun historische vorm van de getemperde 

monarchie. Anders en vooral stelselmatiger gezegd: hierin kwam naar voren hoe bij 

Groen het algemene staatsrecht inwerkte op het bijzondere. Statisch wat de 

verankering van het staatsgezag, dynamisch wat de maatschappelijke vrijheid betrof. 

Waar Groens empirische onderbouwing van het patrimoniale staatsgezag als model 

a priori tekort schoot, lag op maatschappelijk en nationaal terrein ruimte voor 

onbevangen historisch onderzoek. Hier ligt de sleutel tot het verstaan van de 

cryptische uitspraak uit de Proeve dat het bijzondere staatsrecht ‘niet alleen, maar 

toch ook door de gebeurtenissen en omstandigheden’ werd gevormd. Door zijn 

verbinding van het algemene aan het bijzondere staatsrecht hoopte Groen tussen de 

Scylla van het idealisme en de Charybdis van het historisme door te laveren.
47

 Of 

zoals hij het zelf verwoordde: ‘historische ontwikkeling; organiek leven; 

Souvereiniteit Gods; onderwerping, in woord en daad, aan Zijne wet’ waren de 

beginselen waarop het historische staatsrecht van Europa ‘volgens theorie en 

praktijk’ steunde.  

 

 

Met de formulering ‘Souvereiniteit Gods’ lijkt de protestant Groen bewust te hebben 

gekozen voor een algemeen-christelijke onderbouwing van het Europese staatsrecht. 

Al in het vorige hoofdstuk kwam aan het licht dat hij in het goddelijk recht een 

gemeenschappelijk uitgangspunt voor het protestantse en katholieke Europa was 

gaan zien.
48

 Tevens werd toen de vraag opgeworpen of Groens Europabeeld, mede 

                                                           
46 Groen verwees hier naar Isocrates, Plato, Cicero en de geschiedschrijver Tacitus. Ongeloof 

en Revolutie, 88-89. 
47 H. Dooyeweerd beticht Groen in dit opzicht van ‘statisch denken’, omdat hij als volgeling 

van Haller geen plaats bood aan ‘een eigenlijke historische ontwikkeling’. Deze 

beschuldiging doet geen recht aan Groens onderscheid tussen een a-historisch staatsgezag en 

een historische maatschappelijke en nationale ontwikkeling. H. Dooyeweerd, ‘Het historisch 

element in Groen’s staatsleer’, in: Groen’s ‘Ongeloof en Revolutie, een bundel studiën, 128-

137.  
48 Zie 2.1.2. 
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als gevolg van halleriaanse invloeden, katholieke en rationalistische trekken 

vertoonde.
49

 Deze kwestie kan wellicht worden opgehelderd door de vermeende 

symptomen op zijn systematische ontvouwing van de antirevolutionaire beginselen 

te betrekken.  

 

 

Volgens Groen moest er ten aanzien van ‘het goddelijk regt der overheid’ een scherp 

onderscheid worden gemaakt tussen de vroegere Joodse theocratie met haar 

oudtestamentische wetten en davidische dynastieën en de ‘wezenlijke theocratie’. 

‘Aan Christus is’, zo lichtte hij dit theocratische beginsel toe, ‘alle magt gegeven in 

hemel en op aarde’.
50

 De kern van het Droit Divin werd naar zijn inzicht echter het 

meest eenvoudig en eenduidig uitgedrukt met de woorden uit Romeinen 13:1: ‘Alle 

ziele zij den Magten over haar gesteld onderworpen; want er is geene magt dan van 

God, en de Magten die er zijn, zijn van God verordineerd’.
51

 Voor een zuiver 

verstaan van de Bijbeltekst moest ‘Alle Magt’ volgens Groen met Gods 

rechtvaardigheid en heiligheid worden verbonden en niet met overmacht en geweld. 

Er was namelijk sprake van een tweeledig adres: zowel de onderdaan als de 

machthebber werden erin aangesproken. Verder lag in de tekst opgesloten dat 

onrecht plegen te allen tijde en voor iedereen ‘schennis der Goddelijke wet’ 

betekende. Daarom was het bijvoorbeeld ongeoorloofd de ‘gekroonden rover’, die 

gisteren de wettige vorst verdreef, vandaag als een door God gelegitimeerde macht 

te gehoorzamen.
52

 Als ‘natuurlijke toepassing’ van deze algemene waarheid las 

Groen ook in de Bijbeltekst dat het de roeping was van ‘een iegelijk onzer in zijnen 

kring’ stadhouder, dienstknecht en rentmeester van God te zijn.  

    Om te kunnen bepalen wat de wil van God inhield en hoe hieraan gestalte moest 

worden gegeven, diende de soeverein volgens Groen al zijn politieke handelingen af 

te stemmen op de ‘voorschriften der zedelijkheid’.
53

 Daarom was het zaak dat de 

                                                           
49 Zie de bespreking van Haller in 2.3.2.  
50 Ongeloof en Revolutie, 49-50. Voor het citaat over Christus als pantocrator, evenals de 

uitdrukking ‘wezenlijke theocratie’, zie Studiën voor Ongeloof en revolutie, in: Bescheiden, 

II,125.  
51 Ongeloof en Revolutie, 50-56. In de Proeve kunnen we lezen over Groens instemming met 

artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Hierin werden volgens hem betere en 

diepere inzichten verwoord dan in een complete bibliotheek van staatsrechtsgeleerden. De 

uitspraak dat God ‘uit oorzake der verdorvenheyt des menschelicken geslachtes’ overheden 

had verordend, vatte hij op als de blijvende onmisbaarheid van het wettig gezag. Verwerping 

van deze ‘bijbelsche hoofdwaarheid’ was voor de Europese staten om die reden nadelig en 

zelfs dodelijk geweest. Proeve, 44.  
52 Groen uitte zich echter schroomvallig wat het recht van opstand tegen de ‘wettige’ overheid 

betrof. Zie Studiën over de revolutie en over het staatsrecht I, in: Bescheiden, I, 397. 
53 Ongeloof en Revolutie, 56-67. 
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vorst of de ‘Gemeente’ het steunpunt zocht in het christelijk geloof en de belijders 

van dat geloof beschermde en begunstigde. Hiertoe was een vereniging van kerk en 

staat naar Groens overtuiging de meest geëigende weg.
54

 Het was de christelijke 

kerk immers geboden de staat in het naleven van Gods wetten zo krachtig mogelijk 

bij te staan. Om overheersing en dwang te voorkomen moest zij haar zelfstandigheid 

ten opzichte van de overheid alleen in een revolutionaire staat bewaren.
55

   

    Op de vraag welke positie een protestantse kerk tegenover een rooms-katholieke 

staat behoorde in te nemen, worden we vooral ingelicht door de Proeve. Hierin gaf 

Groen een herinterpretatie van het gangbare begrip ‘het Protestantsche beginsel’ en 

poneerde hij vervolgens de stelling dat dit uitgangspunt ook voor de politieke 

wetenschappen van het ‘hoogste gewigt’ was.
56

 Voor een aanhanger van een 

algemeen-christelijk staatsrecht een merkwaardige en ogenschijnlijk tegenstrijdige 

opvatting. De oplossing voor deze moeilijkheid ligt evenwel in zijn definiëring van 

het begrip protestantisme. Groen pleitte namelijk voor een herijking van dit begrip 

door het in een kerkhistorisch perspectief te plaatsen. Het protestantisme, zo 

verklaarde hij, was ‘even oud als het Christendom zelf’. Als ‘protestatie’ betekende 

het niets meer, maar ook niets minder dan het tegenspreken van on-Bijbelse 

uitspraken op basis van het christelijk geloof. In die bepaalde zin konden zelfs 

Paulus en Petrus protestanten worden genoemd.  

    Ditzelfde criterium paste Groen ook toe op het protestantisme van de zestiende 

eeuw. ‘Het Papismus is nieuw’, herinterpreteerde hij, ‘het Protestantismus is oud’. 

Dat met de Kerkhervorming een nieuw licht over de christenheid was opgegaan, 

moest niet als breuk maar als voortzetting van de ‘Apostolisch-catholijke kerk’ 

worden verstaan. Waarbij tevens diende te worden opgemerkt dat de Kerk van 

Rome, ondanks haar ‘bijgeloof’, van het geloof in Christus nooit en te nimmer 

afstand had gedaan. In dat opzicht waren protestanten volgens Groen minder ver van 

                                                           
54 Groen verwees hierbij naar psalm 2 vers 10: ‘Nu dan, gij Koningen! handelt verstandiglijk; 

laat u tuchtigen, gij Regters der aarde. Dient den Heer met vreeze en verheugt u met beving’. 
55 Groen nam hier afstand van de staatsopvatting van de Zwitserse theoloog A.Vinet, die de 

taak van de staat tot de ‘materiële belangen’ van de burgers wilde beperken. Deze beperking 

achtte de theoloog noodzakelijk om een aantasting van de kerkelijke vrijheden te voorkomen. 

Vinet was binnen het Europese Reveil een belangrijk figuur. Zijn Essai sur la manifestation 

des convictions religieuses et sur la séparation de l’Église et de l’État envisagée comme 

conséquence nécessaire et comme garantie du principe uit 1842, waarnaar Groen verwees, 

riep in de protestantse christenheid met name op het punt van de scheiding van kerk en staat 

zowel instemming als tegenspraak op. M.E. Kluit, Het protestantse Réveil, 103-105 en 310-

319.  
56 Proeve, 43-69. Sinds het uitbreken van de Franse Revolutie vormde de interpretatie van het 

protestantisme als individualisme een centraal thema in de politiek-culturele confessiestrijd. 

De actualiteit van het begrip ‘Protestantsche beginsel’ in Groens dagen blijkt onder andere uit 

het geschrift van de Duitse katholieke theoloog Ernst Zimmermann Über das protestantische 

Princip in der christlichen Kirche uit 1829. 
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Rome verwijderd dan van een protestantse leer waarin het Evangelie naar menselijke 

maatstaven werd uitgelegd. Wanneer ‘Christus zelf’ in de Kerk van Rome door 

buitenstaanders werd ‘aangerand’, waren protestantse christenen genoodzaakt haar 

op grond van dit ‘vereenigingspunt’ te verdedigen. In het verlengde daarvan zag 

Groen in het ‘liberalizeren’ van een rooms land geen winst voor de protestantse 

kerk. ‘Ontzie het bijgeloof’, zo klonk zijn oproep, ‘liever dan dat gij het door 

ongeloof aantasten zoudt’.  

    Hoezeer Groen de Kerk van Rome in het licht van de Europese geschiedenis 

waardeerde, blijkt uit het feit dat hij haar prees als ‘de grondslag der europesche 

beschaving’. De invloed van de hiërarchie en het gezag van de pausen, merkte hij 

elders op, was ‘in vele opzigten voor vorsten en volken, voor verlichting, vrijheid en 

beschaving, heilzaam geweest’. Dit laat onverlet dat Groen een meerwaarde 

toekende aan de protestantse staten van Europa, waar sinds de laatste drie eeuwen 

‘de vereeniging van wettig gezag en echte vrijheid’ geschitterd had. Met het oog 

daarop zag hij een fundamenteel verschil tussen staten als Engeland, Zwitserland en 

de Republiek waar het staatsrecht op het protestantse beginsel gefundeerd was, en 

staten als Frankrijk, Italië, Spanje en Oostenrijk waar de pauselijke en de wereldlijke 

macht zich hadden ontplooid. In de laatste staten was volgens Groen historisch 

aantoonbaar dat het pausdom daar twee bedenkelijke staatkundige richtingen 

ontwikkeld had. Bij de ene had de overheid zich ontpopt als ijverig en gehoorzaam 

dienares van het pauselijk gezag, bij de andere had zij zich niet alleen aan de ‘van 

Christus gewaanden Stedehouder’ onttrokken maar ook aan de ‘Vorst der Vorsten’. 

In beide situaties hadden deze ontwikkelingen de geestelijke en maatschappelijke 

vrijheden aangetast. 

  

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat vrijheid en Evangelie naar Groens 

overtuiging niet met elkaar in tegenspraak waren. Dat dwalingen door het 

protestantisme werden verdragen, kwam immers voort uit wat hij omschreef als 

‘eerbied voor de vrijheid van het geweten’. Toch luisterde het op dit punt nauw en 

lag begripsverwarring op de loer.
57

 Tolerantie was niet hetzelfde als 

ongodsdienstigheid of onverschilligheid en hing ook niet samen met een inperking 

van de rechten van de soeverein. Als vanzelfsprekend, zo argumenteerde Groen, kon 

een huisvader aan zijn huisgenoten geen openlijke godsverering toestaan die met 

zijn eigen geloof in strijd was. Verder merkte hij in dit verband op dat een heersende 

godsdienst te allen tijde verkieslijker was dan ‘ongodisterij’. Een standpunt waarmee 

hij enerzijds doelde op heidense staatsvormen die de hoogste waarheden in hun 

wetgeving hadden nagestreefd, en anderzijds op roomse staten die hij als 

‘christenstaten’ beschouwde en wier historische rechten volop dienden te worden 

                                                           
57 Studiën over de revolutie en over het staatsrecht I, in: Bescheiden, I, 395-396. 
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gerespecteerd.
58

 Een heersende godsdienst moest niet worden afgeschaft, maar ‘in 

deszelfs staatkundige betrekking tot de verdragene’ worden gezuiverd.
59

  

 

 

Desondanks ging de afstand die Groen van het pausdom en de roomse staten had 

genomen een geestverwant als H.J. Koenen niet ver genoeg. Volgens de 

Amsterdamse Reveilman was de staatsrechtelijke beschouwing in de Proeve ‘nog 

eenigszins’ doortrokken van een ‘zuurdeesem van het Catholieke Hallerianisme’.
60

 

Nu waardeerde Koenen Haller weliswaar om zijn historische verklaring van de aard 

der Germaanse staten, maar was hij tevens van mening dat de staatsrechtsgeleerde 

hun soevereiniteit op een rooms-katholiek beginsel fundeerde. Groen werd door 

deze kritiek pijnlijk getroffen en vroeg zijn geloofsbroeder om nadere toelichting.
61

 

Hij gaf toe van Hallers visie op de verhouding tussen de wereldlijke en geestelijke 

macht weinig werk te hebben gemaakt. Aandachtige lezing van de Restauration, al 

was het maar van het eerste deel, zo verweerde hij zich, zou echter aantonen dat 

Haller en hij eigen stelsels verwierpen en slechts de Openbaring als kern der historie 

aanvaardden.
62

 Los van het feit dat ‘enkele plaatsen’ uit het werk terecht aanleiding 

tot dit misverstand hadden gegeven, achtte Groen het een vergissing dat Haller de 

soevereiniteit uitsluitend op het grondeigendom zou hebben gebaseerd.  

    In het kader van ons onderzoek is deze discussie met name interessant, omdat de 

‘Tweeërlei staatsbeschouwingen in het Réveil’ rechtstreeks op het historische 

staatsrecht van Europa werden betrokken.
63

 Volgens Koenen behield het 

eigendomsrecht van de vorst alleen dan onvoorwaardelijke geldigheid als het oude 

domaniale stelsel ‘geen verandering’ had ondergaan. Wanneer echter een 

Reformatie of een omwenteling had plaatsgevonden, was er zijns inziens sprake van 

een nieuwe staatsrechtelijke situatie. Gezien de uitleg lijkt het geschil tussen Groen 

en Koenen zich vooral op de aard van het staatsvormingsproces te concentreren.  

 

                                                           
58 Zie Ongeloof en Revolutie, 66. Groen citeerde hier instemmend Fr. von Gentz.  
59 Een citaat uit De waare Volksverlichting van H. van Alphen, Proeve, 205. 
60 Met deze uitdrukking refereerde Koenen aan Groens verwijzing naar de Duitse filosoof 

Schlegel. Volgens Groen kon in Schlegels ‘Idee von der Perfektibilität’ de ‘zuurdeessem van 

het Rooms-Catholicismus’ worden herkend. Proeve, 109. Zie H.J. Koenen aan Groen, 12 

december 1833 en 30 juli 1834, Briefwisseling, II, 6 en 79.  
61 ‘Wat gij eigenlijk door Hallerianisme bedoelt, is mij niet regt duidelijk’. Groen aan H.J. 

Koenen, 1 augustus 1834, Briefwisseling, II, 80. 
62 In Ongeloof en Revolutie (36-37) schreef Groen zelfs dat niemand de aard van de Europese 

rijken ‘scherpzinniger’ had ingezien en ‘duidelijker’ had opengelegd dan Haller. Groen 

citeerde hier uit de Diatribe in Nicolai Machiavelli opusculum del Principe inscriptum uit 

1833 van de Groninger staatsrechtsgeleerde C. Star Numan.  
63 Een verwijzing naar de gelijknamige studie van J.J.R. Schmal uit 1943. 
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Koenens grootste bezwaar tegen Haller was dat hij de Reformatie had afgeschilderd 

als een afwijking van een eeuwenlange staatkundige ontwikkeling en als een 

voorbereiding op de revolutie. Anders dan Groen was hij de opvatting toegedaan dat 

dit het gevolg was van Hallers privaatrechtelijke en niet van diens katholieke 

uitgangspunt. Onder ‘absoluut monarchaal’ verstond Koenen een vorm van 

alleenheerschappij waarin geen aristocratische of democratische elementen 

opgenomen waren.
64

 In landen waar het in ‘de natuur des volks’ lag, was dit 

monarchale beginsel bij een goede vorst zelfs heilzaam voor de natie. Hierbij kon 

bijvoorbeeld worden gedacht aan Rusland, de Oosterse rijken en een militaire staat 

als Pruisen. Voor de staatkunde van Engeland en Nederland zou dit beginsel echter 

een ‘terugtred tot het pausdom’ betekenen, omdat daarin het democratische 

bestanddeel van de Geneefse Kerkhervorming opgenomen was.  

    Dat Groen met de aristocratische en democratische elementen in de Republiek 

weinig op had, wordt bijvoorbeeld duidelijk uit zijn Handboek. Hierin stelde hij dat 

de ‘Provinciale Staten’, als gevolg van de afwezigheid van de vorst, zich op tal van 

punten van de soevereiniteit hadden meester gemaakt.
65

 Zo beschouwden zij 

zichzelf, en niet de stadhouder die ‘beneden hen was’, als opvolgers van het grafelijk 

gezag. Hoezeer dit stelsel tegen de ‘wensch des Volks’ inging, bleek volgens Groen 

aan het einde van de stadhouderloze tijdperken. In de verheffing van het Huis van 

Oranje-Nassau openbaarde zich dat de beteugeling van de ‘heerschzucht der 

Regenten’ een nationale behoefte was.
66

 Wanneer deze ‘historische grondtrekken’ in 

de crisissituaties waren gehonoreerd, veronderstelde Groen, had elke gewenste 

verbetering van het staatsrecht binnen handbereik gelegen. In dat licht bezien 

beoordeelde hij de soevereiniteitsverlening aan koning Willem I als een 

‘continuatie’ van het grafelijk en een versterking van het stadhouderlijk gezag.      

    Het staatsrechtelijke geschil dat in de jaren 1834-1847 voortdurend tussen Groen 

en Koenen opspeelde, komt wel heel pregnant tot uiting in hun verschillende 

beoordeling van het geschrift Études sur les constitutions des peuples libres uit 1836 

van de Zwitserse historicus en econoom J.C.L. Simonde de Sismondi.
67

 Omdat 

Koenen het geschrift als zeer verrijkend had ervaren, had hij dit naar Groen 

opgestuurd om hem een inkijk te verschaffen in zijn diepste politieke roerselen. In 

deze studie werd naar Koenens inzicht een uitweg geboden om het stelsel van Haller 

op een ‘voor ons, Hervormden’ aanvaardbare wijze aan te passen. Dat hij zich bij de 

                                                           
64 Koenen gaf overigens de voorkeur aan de uitdrukking ‘zuiver of onvermengd monarchaal’.  

H.J. Koenen aan Groen, 11 december 1844, Briefwisseling, II, 639-640. 
65 Handboek der Geschiedenis van het Vaderland, I, Leiden, 1846, 251. 
66 Handboek, I, 403-404. Zie ook Groen aan H.J. Koenen, 9 januari 1834, Briefwisseling, II, 

19-20 en Ongeloof en Revolutie, 91. 
67 H.J. Koenen aan Groen, 10 april 1847 en Groen aan H.J. Koenen, 10 mei 1847, 

Briefwisseling, II, 787 en 790.  
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‘uitsluitend Catholiek middeneeuwsche strekking’ van de Restauration niet thuis 

voelde, kwam omdat hierdoor de drie-eeuwenlange invloed van de Geneefse 

Kerkhervorming op het West-Europese staatsbestel werd genegeerd. 

    Groens reactie aan Koenen loog er niet om.
68

 Los van een aantal 

behartigenswaardige opmerkingen, stegen de Études niet uit boven het niveau van 

‘eene modificatie van de denkbeelden der valsche wijsbegeerte’. Groen deed het 

werk af als een vermetele poging deze aangepaste denkbeelden met de historie in 

overeenstemming te brengen. In Hallers werk mocht dan ‘veel berispelijks’ zijn, het 

bouwde wel voort op ‘de onwankelbare grondslagen van Goddelijke wetten en 

historische ontwikkeling’. Dat laatste kon hij van Sismondi, die steeds hulde bracht 

aan ‘het conventionele’ of maatschappelijke verdrag, helaas niet zeggen.  

    De kern van het geschil werd dus, gezien het bovenstaande, inderdaad bepaald 

door een tweeërlei waardering van het staatsvormingsproces. Groen zag in Koenens 

legitimering van de statelijke ontwikkeling een verzelfstandiging van het bijzondere 

staatsrecht ten opzichte van het algemene. Hierbij blijft het opmerkelijk dat hij 

enerzijds ruimte bood aan een dynamische ontwikkeling van de maatschappij, maar 

anderzijds strak vasthield aan privaatrechtelijke principes van de staat. Ingekaderd 

als hij die zag binnen de grenzen van de Openbaring en de daarmee verbonden 

wijsbegeerte.  

    Door het staatsgezag ‘blootelijk in abstracto’ te beschouwen maakte Groen 

volgens Koenen een ruimhartiger toepassing van het staatsrecht vrijwel 

onmogelijk.
69

 Vasthouden aan de soevereiniteit sloot een variatie aan staatsvormen 

niet uit, maar in, aldus de redenering van de Amsterdamse Reveilman. Terwijl 

Groen met betrekking tot de Geneefse beginselen niet verder durfde te gaan dan hun 

toepassing op de kerk, stelde Koenen ronduit dat zij in de Europese staten een 

democratisch element hadden bevorderd. Wanneer Groen van de onveranderlijkheid 

van het privaatrecht uit bleef gaan, dan moest hij toegeven dat de Geneefse 

christenheid in elk geval onbewust van ‘een revolutionairen zuurdeessem’ 

doortrokken was geweest.
70

 Een interpretatie van de Reformatie, bedoelde hij te 

zeggen, die Groen nu juist bij Haller met kracht van de hand had gewezen.  

                                                           
68 Groen aan H.J. Koenen, 19 mei 1847, Briefwisseling, II, 790. 
69 H.J. Koenen aan Groen, 24 december 1844, Briefwisseling, II, 643-644. 
70 Volgens Koenen zou dan zelfs Beza, de opvolger van Calvijn, tot ‘een voorloper der 

liberale partij’ moeten worden gerekend. H.J. Koenen aan Groen, 11 december 1844, 

Briefwisseling, II, 640. In Ongeloof en Revolutie ging Groen nader op de kritiek van 

geestverwanten als Koenen in. Temeer omdat hij volgens hen aan het ‘Democratisch beginsel 

in de Geneefsche Kerkhervorming’ te weinig waarde hechtte. Groen stelde allereerst dat de 

kerkinrichting van Genève niet democratisch, maar aristocratisch of ‘beter nog’ theocratisch 

was. Wat de invloed van het calvinisme op de staatsvorming betrof, was Groen van mening 

dat zestiende-eeuwse calvinistische geleerden als Languet en Hotman met hun dwalende 

republikeinse opvattingen ‘kinderen van hun tijd’ waren. Wat zijn medestanders als 
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Het valt moeilijk te ontkennen dat Koenen door het signaleren van een katholiek-

halleriaans zuurdesem een inconsequentie in Groens staatsrechtelijke denken aan het 

licht heeft gebracht. Gezien de jarenlange en regelmatige correspondentie tussen 

beide geestverwanten kan rustig worden aangenomen dat Groens zekerheden op dit 

terrein flink op de proef zijn gesteld. Al was het maar in de historische 

onderbouwing ervan, want ook op dat terrein werd hem een spiegel voorgehouden.
71

 

Zo beriep hij zich volgens Koenen eenzijdig op Franse autoriteiten als Moreau en 

Guizot en niet of nauwelijks op Duitse historici als Eichhorn en Leo.
72

 Bestudering 

van de laatste twee geschiedvorsers zou Groen hebben duidelijk gemaakt dat de 

Karolingische monarchie in het Germaanse staatsrecht een Fremdkörper was en dat 

in Duitsland de oorsprong van het Frankische vorstendom beter bewaard was 

gebleven. Ook op het terrein van de historische taalkunde deed Groen er volgens 

Koenen goed aan zijn kennis te laten bijspijkeren. Etymologisch gezien betekende 

het begrip vorst immers ‘voorste in den krijg’, terwijl het begrip monarch van 

Grieks-Latijnse oorsprong was en met het gezag van de ‘Roomsch-Latijnse taal’ van 

Europa in verband stond. Hier lag dan ook de verklaring voor de opvallende 

parallellie tussen de kerkelijke hiërarchie van Rome en het monarchale beginsel. 

Niet voor niets, lichtte Koenen toe, bestond er tijdens de Middeleeuwen zo’n sterke 

analogie tussen het gezag in ‘de Heilige Kerk’ en in ‘het Heilige Roomsche Rijk’.  

    Groens verweer tegen Koenen kan ronduit zwak en krampachtig worden 

genoemd. Openlijk bekende hij geen ‘opzettelijke, noch diepgaande studie der 

Middeleeuwen’ te hebben gemaakt, maar zijn kennis van die periode aan de werken 

van Kluit, Moreau en Guizot te hebben ontleend.
73

 Hoewel hij Koenens kritische 

kanttekeningen van groot belang achtte, deed de historische betrouwbaarheid ervan 

                                                                                                                                        
‘Christelijk Liberalisme’ prezen, bleef voor Groen een ‘jammerlijke verwarring van 

begrippen’. Dit moest volgens hem echter niet worden geweten aan het calvinisme of aan 

Calvijn zelf, maar aan de calvinisten. Ongeloof en Revolutie, 144-151. Voor de relatie tussen 

calvinisme en democratisering, zie J.W. Sap, Wegbereiders der revolutie. Calvinisme en de 

strijd om de democratische rechtsstaat, Groningen, 1993, 60-139. 
71 Zie de brieven van H.J. Koenen aan Groen van 11, 23 en 25 oktober 1841, Briefwisseling, 

II, 410-416.  
72 Koenen doelde hier op het vierdelige werk Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte  (1808-

1823) van de Duitse rechtsgeleerde K.F. Eichhorn en op het Lehrbuch der Geschichte des 

Mittelalters (1830) van de Duitse historicus H. Leo. Voor Moreau, zie voetnoot 43 van dit 

hoofdstuk. Guizot komt verderop in dit hoofdstuk ter sprake.  
73 Groen aan H.J. Koenen, 18 oktober 1841, Briefwisseling, II, 412-413. Wat Groens publieke 

verwijzing naar de drie genoemde historici betreft, zie Ongeloof en Revolutie, 79-80. Voor 

zijn waardering van de monarchaal gezinde historicus A. Kluit, zie ook Bescheiden, I, 341-

347. Kluit schreef onder andere het regelmatig door Groen geciteerde vijfdelige 

standaardwerk Historie der Hollandsche staatsregering tot aan het jaar 1795. Of geschied- en 

staatkundig onderzoek, in welken zin de Staten van Holland, gedurende de republikeinsche 

regering, zijn geweest de wettige souvereine vertegenwoordigers van 't gansche volk van 

Holland, of der geheele natie (1802-1805).  
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volgens hem nog geen afbreuk aan de ‘tendance monarchique’ van de Europese 

geschiedenis. Met andere woorden: in de ontwikkeling van het monarchale beginsel 

zou zich een noodzakelijke politieke correctie op de tijd hebben gemanifesteerd. 

Aan een zelfstandig onderzoek naar de middeleeuwse staatsvorming heeft Groen 

zich echter niet meer gewaagd. Een ongeoorloofde néglicence voor iemand die de 

Proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd hoog in 

het vaandel had staan. De conclusie is duidelijk: Groens redeneertrant was niet 

alleen onhelder, maar op sommige punten ook inconsistent. Op Koenens 

tegenwerping dat hij het christelijk-Germaanse staatsrecht in katholiek-hallerianisme 

verwrong, bleef hij het antwoord ten diepste schuldig. Een blinde vlek in zijn 

politieke denken die ten diepste werd veroorzaakt door de overtuiging dat de 

Openbaring hem geen andere staatsrechtelijke keuze liet. Hiermee is de vraag of 

Groen in politicis overhelde naar roomse standpunten in wezen beantwoord. Of dit 

mogelijkerwijs met zijn Europabeeld samenhangt, is een kwestie die bij het 

conceptuele aspect aan de orde zal komen.  

 

 

In Ongeloof en Revolutie had Groen betoogd dat de ware oorsprong van het 

revolutionaire staatsrecht in de openbaarwording van ‘het Ongeloof in 

systematischen vorm’ moest worden gezocht. Hieraan was weliswaar een langdurig 

proces van ‘verbastering’ vooraf gegaan, maar als gevolg van een maatschappelijke 

mentaliteitsverandering in de achttiende eeuw was de theorie van de republikeinse 

monarchie gepopulariseerd.
74

 Waar voorheen deze politieke dwaling nog door de 

invloed van hogere beginsels werd gestuit, of in de ‘ingewanden der Maatschappij’ 

als ‘laakbare anomalie’ werd beschouwd, was zij in de revolutie ‘wettig en normaal’ 

geworden. In dat licht bezien kon de algemeen geworden revolutie volgens Groen 

niet ‘enkel’ door politieke of wetenschappelijke oorzaken worden verklaard. Ten 

diepste was zij het ‘gewrocht’ van een wereldcrisis die verband hield met de 

geschiedenis van de christelijke kerk. In het tijdperk van ‘verval en afval’ was de 

revolutie in haar ontwikkeling als systematisch ongeloof, zo beklemtoonde hij, een 

regelrechte confrontatie met het Evangelie aangegaan.  

                                                           
74 Groen sprak in dit verband over het ‘verwringen’ van het christelijk-Germaanse staatsrecht, 

waaraan het Latijn en de Romeinse wetenschap debet zouden zijn. Ook zeventiende-eeuwse 

wetenschappers en denkers als Hugo de Groot, John Locke en Thomas Hobbes zouden zich 

hieraan hebben bezondigd. Groen noemde de opvatting van de vorst als hoogste 

staatsambtenaar ‘een vreemd element’ in de eigenaardige ontwikkeling van de Europese 

rijken. Aan ‘dit republikeinsche merk’ gingen ‘bijkans’ alle omwentelingen van de zestiende 

en zeventiende eeuw mank. Ongeloof en Revolutie, 122-129 en 131-144. 
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    Tegen die geestelijke achtergrond omschreef Groen de revolutie als ‘de geheele 

omkeering van denkwijs en gezindheid in de ter zijdestelling en verachting van 

vroeger beginselen over geheel de Christenheid openbaar’.
75

 Zij werd veroorzaakt 

door een mentaliteitsverandering, waarin ‘het geloof aan den God der Openbaring’ 

door ‘het geloof aan de oppermagt der Rede’ aan de kant werd geschoven. Dit had 

tot gevolg dat ‘revolutie-begrippen’ als vrijheid en gelijkheid, volkssoevereiniteit, 

maatschappelijk verdrag en conventionele herschepping werden vereerd als de 

nieuwe ‘hoeksteenen’ van het staatsrecht en staatsgebouw. Deze ‘ontkentenis’ van 

het Droit Divin kon naar Groens inzicht niet anders dan met een onafgebroken 

uiteenvallen van staat en maatschappij gepaard gaan. Om dit ‘beginsel van 

ontbinding’ helder aan de kaak te stellen schetste hij allereerst de theorie en 

vervolgens de historische praktijk van wat hij typeerde als de revolutionaire staat.
76

   

    Voor het ‘vormen en constitueren’ van de revolutionaire staat was de Franse 

filosoof J-J. Rousseau volgens Groen de kwade genius bij uitstek.
77

 Diens 

invloedrijke geschrift Du contrat social ou Principes du droit politique uit 1762 

achtte hij met name leerzaam vanwege het ‘geweld eener redeneerkunde’. Een 

handelsmerk, waarmee ‘het geheele politiek gedeelte van de wijsbegeerte der 18
e
 

eeuw, als in een kort begrip’ opgesloten lag. Door de grondslag van de samenleving 

als overeenkomst of maatschappelijk verdrag op te vatten, en dus elke regering van 

een republikeinse oorsprong te voorzien, had Rousseau immers de wettigheid van 

alle Europese rijken ‘met ééne pennestreek’ nietig verklaard. Omdat de burger in 

vrijheid al zijn rechten en zelfs zijn leven in handen van de staat had gelegd, en 

daarmee de soevereiniteit tot volkswil had verlaagd, was zijn betrekking tot de staat 

veranderd in het ‘nec plus ultra van onderworpenheid en lijdelijkheid’. Vollediger 

absolutisme was in Groens ogen niet denkbaar.
78

  

    Niettemin achtte Groen het onterecht om Rousseau als ‘de schrik der 

inconsequenten’ af te schilderen en Montesquieu als de ‘afgod’ te vereren.
79

 Wat 

had Rousseau anders verricht dan ‘voort te zetten’ wat Montesquieu ‘begonnen’ 

was? Doordat beiden de hoogste wet in de volkswil belichaamd zagen, zo stelde hij, 

gingen zij in hun theorie van dezelfde premissen uit. Wie zoals Montesquieu 

overeenkomstig een ‘geheel onware en antihistorische voorstelling’ van de Engelse 

constitutie een staat met drie regeermachten uitdacht, had slechts een 

‘Staatsmachine’ gevormd. Een waarborg voor de handhaving van de volksrechten 

                                                           
75 Ongeloof en Revolutie, 5-6 en 181-183. 
76 De theorie werkte Groen uit in de hoofdstukken IX en X en de praktijk in de hoofdstukken 

XI t/m XIV. 
77 Ongeloof en Revolutie, 204-215. 
78 Groen zag op dit punt weinig verschil met ‘het gedrochtelijke systema’ van Hobbes. 

Ongeloof en Revolutie, 208. 
79 Ongeloof en Revolutie, 215-217. 



225 

 

werd door de theorie niet geboden. Dat kwam volgens Groen, omdat het 

revolutionaire zaad niet tot bloei was gekomen of beter gezegd door onjuiste 

toepassing werd ‘gesmoord’. Wat hij met de inconsequentie wilde duidelijk maken, 

was dat Rousseau tot ontwikkeling had gebracht wat in de ‘revolutionaire 

beginselen’ van Montesquieu lag opgesloten. Of om deze kijk op de leer van de 

volkssoevereiniteit met een citaat uit 1832 helder weer te geven: ‘zij werd 

voorbereid door Montesquieu, ontwikkeld door Rousseau, en door de 

revolutionairen toegepast’.
80

  

 

 

Hoewel de algemeen verspreide ‘ongeloofsleer’ een geweldige kracht was, zag 

Groen haar nog niet als ‘alvermogend’.
81

 Omdat de revolutieleer met de natuur en 

het recht in strijd was, ontmoette zij in haar loop telkens ‘bezwaren’. Bezwaren die 

steeds moeilijker overwonnen konden worden en op het laatst ‘onverwinbaar’ 

waren. Onder welke omstandigheden ook in de praktijk gebracht altijd vond de 

revolutieleer, zo benadrukte hij, het geweten en de ware behoefte van de mens op 

haar weg of kwam zij tegenover de ‘wezenlijkheid’ van de staatsvormen en van de 

verkregen rechten en vrijheden te staan. De onvermijdelijke uitwerking hiervan was 

dat de revolutieleer werd ‘gemodificeerd’.  

    Hoezeer Groen het revolutieproces als noodzakelijk en voorspelbaar beschouwde, 

blijkt uit het feit dat hij haar historische verloop aanduidde als ‘de Natuurlijke 

Historie der ongeloofsleer’. Om de voorspelbaarheid van het proces te onderstrepen 

poneerde hij zelfs dat de ontwikkeling van de revolutie vanuit het oogpunt van ‘actie 

en reactie’ ook ‘zonder de hulp der historie’ in haar afloop kon worden getoond.
82

 

‘Gelijk eerst uit de boom de vrucht, zal daarna uit de vrucht de boom worden 

gekend’, zo vatte Groen de veronderstelde wetmatigheid metaforisch samen.
83

 In 

zijn uiteenzetting van ‘het Revolutie-Tijdperk’ gaf hij eerst een theoretische, daarna 

een ‘historische beschouwing’ van de revolutionaire geschiedenis. Het historisch 

exposé bouwde hij op door achtereenvolgens de ‘hoofdlijnen’, de wijze waarop ‘het 

overzigt der bijzonderheden’ was verdeeld en de feitelijke gebeurtenissen te 

beschrijven.
84

 Om herhalingen te voorkomen zullen de theoretische en praktische 

periodisering die Groen van de revolutieleer gaf, vanuit hun onderlinge en Europese 

samenhang worden belicht.  

                                                           
80 Een citaat uit de onuitgegeven Staatkunde der Nederlandsche Gedachten, in: Bescheiden, I, 

292.  
81 Ongeloof en Revolutie, 224-225. 
82 Ongeloof en Revolutie, 229. 
83 Ongeloof en Revolutie, 15. 
84 Ongeloof en Revolutie, 261. 
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Volgens Groen moest het tijdperk van ‘voorbereiding’ op de Franse revolutie van 

1789 in de eerste plaats als een Europese aangelegenheid worden gezien. Zo 

postuleerde hij dat ‘geheel Europa’ in die periode door een geest van revolutie was 

bewerkt en bezield. Op grond van deze vooronderstelling trok Groen de conclusie 

dat de ‘Europesche omwenteling’ reeds een aanvang had genomen ‘eer de Fransche 

revolutie begon’.
85

 Groen behandelde de geschiedenis van Europa weliswaar 

summier maar dat kwam vooral, legde hij uit, door tijdgebrek. In hetzelfde verband 

maakte hij echter een opmerking, waarmee hij aan Ongeloof en Revolutie een 

bijzondere of beter gezegd een Europese kwalificatie gaf. Zo attendeerde hij zijn 

hoorders op het feit dat de hele inhoud van zijn tot dan toe gehouden voorlezingen 

‘regtstreeks of zijdelings’ op Europa betrokken was.
86

 Deze verheldering 

onderbouwt de stelling dat Groens magnum opus in een Europees kader moet 

worden geplaatst. Hiermee kan tevens worden verklaard waarom hij uitdrukkingen 

als ‘Europésche fyzionomie’ en ‘Europésche Revolutie’ hanteerde. Dat hij de laatste 

uitdrukking in één adem omschreef als een ‘omwenteling der Christenheid’, is 

alleszins begrijpelijk wanneer we die betrekken op Groens beeldspraak van de 

levensboom die door de Reformatie in de ‘Européschen akker’ was geplant. Toen 

die afstierf, was de grond tot opneming van ‘het doodelijke zaad’ bereid en Europa 

voor een algemene omwenteling ‘rijp’ geworden. 

    Een typisch voorbeeld van de achttiende-eeuwse Europese fysionomie of 

gelaatsexpressie was voor Groen de denk- en handelwijze van de verlichte 

despoten.
87

 Europese vorsten als Catharina de Grote, Frederik II, Frederik Willem II 

en Jozef II brachten in hun staatkundige beleid het wijdverbreide denkbeeld tot 

uiting dat de staat een vereniging van vrije en gelijke mensen was. Ofschoon ‘in 

naam van vrijheid en verlichting’ gevoerd, had hun politiek van regularisatie, 

centralisatie en codificatie echter geen boodschap aan verkregen rechten en 

historische vrijheden. Ook voor Lodewijk XVI wilde Groen geen gunstige 

uitzondering maken. De helft van zijn regering, zo stelde hij vast, was een ‘gestadig 

vooruitloopen’ op de wensen van de revolutionairen geweest.
88

  

                                                           
85 Ongeloof en Revolutie, 263, 273-276 en 281. 
86 Groen richtte zich in zijn publicatie nog tot de kring van luisteraars, omdat hij vanwege ‘de 

crisis van onzen leeftijd’ zijn avondlezingen grotendeels in onaangepaste vorm had 

uitgegeven. Zie Ongeloof en Revolutie, VI. 
87 Ongeloof en Revolutie, 276-281. De fysionomie was in die tijd een populaire vorm van 

wetenschap. Zij meende het karakter van de mens van zijn gelaatsuitdrukking te kunnen 

aflezen. Aan de basis van de fysionomie stond het vierdelige werk Physiognomische 

Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe (1775-1778) van de 

Zwitserse filosoof en theoloog J.C. Lavater.  
88 Op regeringsniveau dacht Groen bijvoorbeeld aan de minister van financiën Necker, omdat 

deze het algemeen welzijn als richtsnoer voor de staatkunde zag. Ook wees hij op het feit dat 
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In het tijdperk van ‘ontwikkeling’ streefde de revolutietheorie naar een beheersing 

van de praktijk en maakte zij in de jaren 1789-1794 in Frankrijk een ‘voorwaartsche 

beweging’. Terwijl de leer de invloed van een ‘nieuwe Religie der menschheid’ 

verkreeg, ontstak zij in het hart van de belijders een fanatisme dat geen middelen 

schuwde om zijn doelen te bereiken. Om aan te kunnen tonen dat de 

‘afgrijselijkheden der Revolutie’ geen afwijking of overdrijving waren, maar een 

‘voortgezette toepassing der valsche filozofie’, schetste Groen in chronologische 

volgorde een vijftal politieke gebeurtenissen.
89

 Dit betrof de vorming van de 

Nationale Vergadering, de uitvaardiging van de Constitutie van 1791, de stichting 

van de Republiek, het doodvonnis van de koning en de val van de Girondijnen. Bij 

de totstandkoming van deze feiten had de revolutieleer zich aan de hand van drie 

methoden ontwikkeld. In de nieuwe staatsinrichting was een ‘revolutionair 

alvermogen’ leidraad, werden dissidenten per definitie buitengesloten en kregen 

‘extra-legale middelen’ een consequente toepassing wanneer de ‘mouvement’ van de 

revolutieleer politieke en maatschappelijke ‘résistance’ ondervond. Dat de 

revolutieleer in haar opmars voortdurend op barrières stuitte, had naar Groens 

inzicht niet alleen met onware syllogismen te maken, maar ook met praktische 

verschillen in de toepassing.
90

  

  

Tijdens de jaren 1794-1813 kreeg de dubbel zo streng geworden theorie te kampen 

met het ‘onuitroeibaar beginsel van zelfbehoud’.
91

 In dit tijdperk van ‘reactie’ raakte 

de revolutieleer zélf niet in diskrediet, aldus Groen, maar was er alleen verschil in de 

aanwending ervan. De afwisselende regeringsvormen, belichaamd in het Directoire 

en Napoleon, waren immers ‘niet anders’ dan krachtige pogingen om de terugkeer 

van het jakobinisme te beletten. Deze politiek van het juste milieu had vooral een 

corrigerende functie: ultrarevolutionairen die met volle kracht vooruit wilden, 

afremmen en contrarevolutionairen die de klok wilden terugdraaien, overtuigen van 

de onomkeerbaarheid der ontwikkelingen. Daarom was de reactie er alles aan 

gelegen eerst orde en eenheid te herstellen, daarna kon de vrijheid weer op de 

agenda worden geplaatst. Ofschoon Napoleon de meest volledige autocratie aan de 

dag had gelegd, had niemand zich meer op de volkssoevereiniteit beroepen, zo 

                                                                                                                                        
de regering al vóór de bijeenroeping van de Staten-Generaal in 1789 wist dat de Derde Stand 

op een revolutionaire monarchie uit was. Ongeloof en Revolutie, 281-294. 
89 Ongeloof en Revolutie, 296 en 315-328. 
90 Een geheel afzonderlijke beschouwing wijdde Groen aan het zogenaamde Schrikbewind 

van de jaren 1793-1794. Deze periode vertoonde in zijn ogen een ‘leerrijk afbeeldsel der 

theorie’. Bij de revolutionairen van de daad was de ‘genealogie der wandaden’ immers aan de 

‘genealogie der begrippen’ verwant. Deze ‘familie-betrekking’ kwam volgens Groen vooral 

tot uiting bij Robespierre, die hij als de ‘kweekeling’ van Rousseau karakteriseerde. Ongeloof 

en Revolutie, 330-365. 
91 Ongeloof en Revolutie, 233-239 en 366-381. 
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betoogde Groen, dan dit ‘kind der Revolutie’. In het licht van de revolutieleer was 

het bonapartisme een consequente toepassing van de theorie. Wanneer op de 

krachtige uitwerking eerst in Frankrijk en later in Europa werd gelet, dan was dit 

stelsel fysionomisch gezien meer het resultaat van reactionaire gevoelens en 

behoeftes dan van zijn charismatische vertegenwoordiger.  

 

Na de vrijheid zonder orde van het jakobinisme en de orde zonder vrijheid van het 

bonapartisme waren de jaren 1813-1815 naar Groens opvatting uitermate geschikt 

voor een ‘wezenlijke Restauratie’.
92

 Een hoopvol teken hiervoor lag in ‘de 

gezindheid der Europesche Volken’. Desondanks werd de omwenteling ‘onder 

Monarchale firma’ voortgezet en vormden ‘hernieuwde proefneming’ het begin en 

‘hernieuwde teleurstelling’ de korte inhoud en het einde van het tijdperk 1815-1830. 

Dat de schijn met het wezen werd verward, kwam volgens Groen omdat de vorsten 

de eigendunkelijke ‘ordre légal’ met de historische legitimiteit vermengden. Terwijl 

binnen dit juste milieu aan de ene kant de vrijheidszin der volken met het 

representatieve systeem werd ‘gepaaid’, werd aan de andere kant het ‘centralizerend 

beheer’ als ‘de meest kostbare vrucht der Omwenteling’ bewaard. Hier deed zich 

voor wat Groen omschreef als ‘de halve of minder dan halve toepassing der geliefde 

begrippen’. Aangezien door deze aanwending ‘het geheele historisch aanzijn der 

Natie’ werd miskend, was het onvermijdelijk dat dit zogenaamde ‘Staats-evenwigt’ 

uitliep op een keuze tussen revolutionairen in de lijn van Rousseau tot Robespierre 

en reactionairen in de lijn van Rousseau tot Napoleon. In een vorm van omgekeerde 

evenredigheid, zo extrapoleerde Groen de revolutieleer naar de herstelde 

Bourbonmonarchie, werd de revolutionaire oppositie krachtiger naarmate het 

reactionaire bewind van de Bourbons zwakker werd en andersom. 

 

Het vijfde en laatste tijdperk karakteriseerde Groen als ‘moedelooze berusting’.
93

 Dit 

nam een aanvang met de Julirevolutie van 1830 en liep door tot de eigen tijd. Wat de 

aard en de uitkomsten van deze omwenteling betrof, merkte hij op dat de verdere 

ontwikkeling van de revolutiebegrippen ‘terstond’ aan de orde van de dag was. Toen 

met de verdrijving van de Bourbons ‘het schijnbaar oogmerk der Revolutie’ was 

bereikt, hield de eendracht van de revolutionairen namelijk op. Uit angst voor het 

ultraliberalisme en jakobinisme restte het nieuwe bewind weinig anders dan ontrouw 

worden aan de eigen ‘beginsels’. Lodewijk-Filips en zijn raadgevers konden immers 

moeilijk aanmoediging en ondersteuning verlenen aan hen die in dolle overmoed 

‘het gepeupel’ tegen de middenstand en de Franse natie tegen Europa in het harnas 

zouden hebben gejaagd. Zij oordeelden met het oog op de omstandigheden niet 

                                                           
92 Ongeloof en Revolutie, 239-241 en 381-387. 
93 Ongeloof en Revolutie, 387-394.  
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‘onjuist’ dat de tijd van de vrijheid nog niet nog was aangebroken en dat de weg der 

vrijheid door willekeur moest worden gebaand. Totdat, zo vatte hij het tijdperk 

samen, de vertwijfeling hieraan begon toe te slaan en de onverschilligheid tegenover 

het recht de overhand kreeg.  

    Met het oog op deze lamentabele politieke en maatschappelijke situatie trok 

Groen de conclusie dat de zege der revolutionaire ontwikkeling door de zege der 

reactie was gevolgd. Maar wel op een wijze, zo voegde hij er ontmaskerend aan toe, 

waarmee Lodewijk-Filips ‘de vermeende tyrannij’ van Karel X zelfs in de schaduw 

stelde. Materiële welvaart was niet meer dan een ‘treurige schadevergoeding’ 

wanneer een natie eerst haar rechten en vrijheden had moeten prijsgeven. Waar de 

‘paralelle lijn der geschiedenis’ ontbrak, zo bakende Groen de grenzen van dit 

onderzoek af, waagde hij zich niet aan ‘eenige gissing omtrent de toekomst’.
94

  

  

In een korte terugblik op Groens periodisering van de revolutieleer valt op dat hij 

zijn licht grotendeels op Frankrijk heeft laten vallen. Een direct verband met de 

Europese fysionomie doet zich hoofdzakelijk voor bij zijn behandeling van het 

eerste tijdperk. Dit laat onverlet dat Ongeloof en Revolutie als een Europese studie 

moet worden gekwalificeerd.
95

 Enerzijds omdat Groen zelf had aangegeven dat zijn 

voorlezingen direct of indirect op Europa waren afgestemd, anderzijds omdat hij zijn 

tijdperkenindeling, zij het in deze studie minder uitvoerig, ook op het Europese 

volkenrecht heeft toegepast. Dit aspect van Groens Europabeeld vraagt nu onze 

aandacht.  

  

 

Wat Groens beschouwingen over het Europese volkenrecht betreft, vormt het 

Handboek der Geschiedenis van het Vaderland een ware Fundgrube. Waar het ius 

gentium in Ongeloof en Revolutie enigszins stiefmoederlijk werd bedeeld, reikt het 

Handboek ons een compleet historisch overzicht aan van de Nederlandse Republiek 

in relatie tot ‘het Statengeheel van Europa’. Dit perspectief heeft in de bestudering 

van het Handboek in het geheel van het Groenonderzoek echter weinig tot geen 

aandacht gekregen. Een belangrijke verklaring voor Groens Europese belichting van 

de vaderlandse geschiedenis ligt ongetwijfeld in zijn monumentale uitgave van de 

Archives ou Correspondence de la Maison d’Orange-Nassau. Hieraan ontleende hij 

                                                           
94 Ongeloof en Revolutie, 241. 
95 Ook A.J. van Dijk poneert ten aanzien van Ongeloof en Revolutie: ‘Its central thesis is that 

the French Revolution of 1789 was the mature fruit of Europe’s ‘intellectual’  revolution 

which had subverted the spiritual foundation of society’. A.J. van Dijk, Groen van 

Prinsterer’s Lectures, 3. Op deze these werd al in de Inleiding geattendeerd.  
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de vrijmoedigheid om de staatkunde van Willem van Oranje ‘in den volsten zin, 

Europesch’ te noemen. Een interpretatie van de prins waarmee hij zelfs het 

‘voortreffelijk Handboek’ van Heeren wenste te corrigeren. Indien de ‘beroemde’ 

historicus van de correspondentie van de prins op de hoogte was geweest, zo 

veronderstelde Groen, zou hij geen oneigenlijke tegenstelling hebben gecreëerd 

tussen Willem I als strijder voor de vaderlandse en Willem III als strijder voor de 

Europese vrijheid.
96

 Dat Groens Handboek der Geschiedenis van het Vaderland 

mede als Europese studie moet worden gekwalificeerd, zal in deze subparagraaf 

nader uiteen worden gezet.  

 

 

Volgens Groen had het Nederlandse volksleven zich ‘op de luisterrijkste wijs’ in de 

geschiedenis van de Republiek der Verenigde Nederlanden geopenbaard.
97

 ‘De 

HEER heeft in dit kleine en onaanzienlijke land, aan de golven ontwoekerd’, zo 

duidde hij dit verleden, ‘groote dingen’ gedaan. Voornamelijk toen het tijdens de 

Hervorming ‘door de handhaving van het zuiver Evangelie’ als zelfstandige 

mogendheid tot een ‘toonbeeld’ van Zijn genade werd gesteld. Het verbaast dan ook 

niet dat Groen op grond van deze religieuze duiding aan de periode van de 

Middeleeuwen verhoudingsgewijs weinig aandacht heeft besteed.
98

 Wel wees hij op 

het gegeven dat de meeste Nederlandse gewesten in die tijd een ‘gelijksoortige’ 

ontwikkeling hadden meegemaakt.
99

 Herkenbaar als deze gewesten waren aan hun 

Frankische oorsprong, hun aanraking met het Evangelie, hun beïnvloeding door het 

Leenstelsel, hun maatschappelijke ordening en hun ‘soortgelijke lotgevallen’. Ook 

in de periode 1428-1517 nam Groen, als gevolg van het uniforme gezag der 

Bourgondische en Oostenrijkse vorsten, een ‘eenheid van historie’ waar.
100

 Hierbij 

hanteerde hij met opzet begrippen als eenheid en vereniging om het verschil met 

‘eenvormigheid’ en ‘zamensmelting’ van wetgeving en bestuur des te scherper te 

doen uitkomen.  

 

 

                                                           
96 Heeren schreef over de ‘erste Oranier’: ‘Aber wenn dieser nur für die Freyheit seines 

Vaterlandes kämpfte, so kämpfte Wilhelm III …. für die Freyheit Europas’. Groen citeerde 

hierbij uit de derde uitgave van het Handbuch, 1819, 243. Redevoering over Willem I, gelijk 

hij uit zijne briefwisseling nader gekend wordt, Amsterdam, 1843, 18-19.  
97 Handboek, I, 1-4. 
98 Slechts een 70-tal pagina’s op het geheel van 1395 van beide delen van het Handboek 

samen. Een vorm van selectieve geschiedschrijving die mede zal hebben samengehangen met 

Groens beperkte zelfstandige onderzoek naar de geschiedenis van de Middeleeuwen.  
99 Handboek, I, 13. 
100 Handboek, I, 52. 
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Het hoofdgedeelte van het Handboek gaf Groen het opschrift ‘Gemeenebest der 

Vereenigde Nederlanden’. Dit kaderde hij in tussen de jaartallen 1517 en 1795 en 

maakte daarbij een onderverdeling in vier tijdperken. Het eerste tijdperk van 

‘Lijden’ van 1517 tot 1568 splitste hij in twee afdelingen. De eerste afdeling betrok 

hij op de regering van Karel V en de tweede op die van zijn zoon Filips II. Met het 

oog op Karels buitenlandse politiek wees Groen onder andere op het feit dat de 

keizer zich voor de christenheid verdienstelijk had gemaakt door Europa tegen de 

Turken te beschermen.
101

 In Karels Nederlandse politiek waardeerde hij de 

verbinding van het landsheerlijke gezag met de vrijheden en rechten van de 

afzonderlijke gewesten en de poging tot ‘toenadering en eenheid’ tussen de 

graafschappen en hertogdommen. De pijlen van zijn kritiek richtte Groen 

hoofdzakelijk op Karels miskenning van het ‘werk Gods’ in zijn vervolging van de 

protestanten. Een praktijk waaraan zijn zoon Filips II, ‘door blinde gehechtheid aan 

het bijgeloof’, zich in het bijzonder had schuldig gemaakt.
102

 

    Na dit tijdperk van martelaarschap begon het tijdperk van langdurige ‘Strijd’ dat 

in 1648 zou worden bezegeld met de erkenning van de Republiek als soevereine 

staat. In zijn beschrijving hiervan beklemtoonde Groen dat dit staatsvormingsproces 

ook grens overstijgend van betekenis was geweest.
103

 Tijdens de ‘Tachtigjarige 

krijg’ had de Republiek namelijk een fundamentele bijdrage geleverd aan de 

‘onafhankelijkheid der Staten’ en het ‘aanwezen der Evangelische Kerk’ die ‘alom 

in Europa’ door de Habsburgse dynastie werden bedreigd. Hoezeer deze 

internationale inspanningen werden bekroond, bleek bij de Vrede van Munster. Toen 

werd immers de ‘billijke Godsdienstvrijheid, bepaaldelijk in Duitsland’ bevestigd en 

‘het stelsel van evenwigt der Groote Mogendheden, in het belang ook der kleinere 

Staten’ verder ontwikkeld.  

    Dat Willem van Oranje door zijn Europese politiek in dit opzicht voorbereidend 

werk had verricht, wordt vooral duidelijk uit Groens Redevoering over Willem I. 

Hierin wees hij uitdrukkelijker dan in het Handboek op de ‘dikwerf beslissenden 

invloed’ van de prins ‘op het lot ook van naburige of meer verwijderde Rijken en 

Staten’.
104

 Met zijn anti-Spaanse en anti-Oostenrijkse beleid had hij niet alleen 

                                                           
101 Handboek, I, 114-121. 
102 Handboek, I, 122-123. 
103 Handboek, I, 144-145 en 358-359. 
104 Groen noemde in dit verband de ‘veelsoortige bemoeijenis’ van de prins met betrekking tot 

de troonopvolging in Frankrijk en Polen. Ook wees hij op diens poging de Duitse vorsten uit 

de ‘slaap hunner schandelijke zorgeloosheid’ ten aanzien van de protestantse zaak te wekken. 

Redevoering over Willem I, 18-19. In het Handboek (I,198-200) benadrukte Groen dat Willem 
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Nederland, maar ook Europa willen behoeden tegen ‘overheersching en 

gewetensdwang’. Over een Europese betekenis van Maurits en Frederik Hendrik 

heeft Groen zich in expliciete zin niet uitgelaten. Wel merkte hij over beide 

stadhouders op dat zij hun talenten meer op militair dan op staatkundig terrein 

hadden ontplooid.
105

  

 

 

Ondanks het feit dat de ‘Munstersche Vrede’ door een bijna zestigjarige oorlog werd 

gevolgd, karakteriseerde Groen de jaren 1648-1713 als ‘Bloei’. De schittering van 

dit tijdperk kwam volgens hem niet het minst tot uiting in de ‘veelbeteekenenden 

invloed’ van de Republiek op de Europese diplomatie.
106

 Gerekend tot ‘de 

eerbiedwekkende Mogendheden’ was zij ‘tot werkzame belangstelling in de 

algemeene Staatkunde geroepen en verpligt’ en vanwege haar wereldwijde 

betrekkingen ook zelf gebaat bij veilige zeeën en een vrij verkeer der volken. 

Daarnaast had de Republiek als ‘Protestantsche Staat’ waakzaam te zijn, omdat de 

Roomse Kerk via de vorsten haar macht probeerde terug te winnen. Dit maakte ‘de 

vereeniging met Evangelische Mogendheden’, aldus Groen, noodzakelijk. Niet 

alleen uit ‘zelfbehoud’, maar ook om bij de roomse vorsten een ‘krachtige 

voorspraak’ voor vervolgde geloofsgenoten te zijn. De meest voor de hand liggende 

samenwerking op dit terrein was die tussen Nederland en Engeland, die in die tijd 

als de steunpilaren van de Hervormde Kerk werden beschouwd. Verder wees hij in 

dit verband op de ‘Evangelische betrekking’ van de Republiek op staten in Duitsland 

en op Zweden, Denemarken en sommige Zwitserse kantons.  

    Dat de Republiek nog op een andere wijze ‘in onderhandeling en oorlog’ 

betrokken raakte, had volgens Groen te maken met de gewijzigde 

machtsverhoudingen in die tijd. Doordat het ‘evenwigt der Europesche Staten’ 

vanwege de groeiende macht van Frankrijk en Engeland werd bedreigd, was de 

Republiek gedwongen tegen deze voormalige bondgenoten bij voormalige vijanden 

als Oostenrijk en Spanje steun te zoeken. De weg naar de ‘suprematie’ over ‘gansch 

Europa’ leek voor Lodewijk XIV gebaand, tot hij in zijn teugelloze vaart door 

Nederland onder Willem III werd gestuit. Mede geholpen door het feit dat Engeland 

aan de valse staatkunde werd ontwrongen. Toen eerst, zo stelde Groen, oefenden de 

beide ‘Zee-Mogendheden’ een stabiele invloed op het ‘evenwigt van Europa’ uit. 

                                                                                                                                        
I in Frankrijk de ‘natuurlijke vijand’ van Spanje had gezien en daarom een alliantie van de 

opstandige gewesten met Frankrijk tot stand had willen brengen.  
105 Groen had vooral kritiek op hun acceptatie van de ‘republikeinschen regeringsvorm’, 

omdat deze tot gevolg had dat stadhouders tot ‘onderdaan en ambtenaar’ van de Staten-

Generaal werden verklaard. Zie Handboek, I, 219, 333-334 en 344-346.  
106 Handboek, I, 365-370. 
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Om ondergeschiktheid aan Frankrijk te voorkomen hanteerde de Republiek als 

stelregel: ‘het niet Fransch worden van Belgie’. Dit was echter niet alleen een eigen, 

maar ook een algemeen belang. Zowel vanwege haar geografische ligging als 

vanwege haar invloed op het internationale bestel was handhaving van de 

zelfstandigheid van de Republiek voor de ‘vrijheid der Europesche Staten’ vereist.  

 

Volgens Groen was Willem III als geen ander in zijn tijd doordrongen van het besef 

dat de Republiek met het dienen van het algemeen belang haar eigen belang 

nastreefde.
107

 Of zoals de Europeaan in Groen dit tweeledige belang kernachtig 

verwoordde: ‘Alleen wanneer Europa gered werd, kon ook Nederland worden 

gered’. Het was immers dit inzicht dat Willem III ertoe dreef om ‘leidsman der 

coalitie’ tegen Lodewijk XIV en ‘schutsheer der Europesche en der evangelische 

vrijheid’ te zijn.
108

 Vorsten en volken die de bedreiging van deze vrijheden 

negeerden of onvoldoende onderkenden, verweet hij ‘pligtverzuim’ en 

‘ligtzinnigheid’.  

    Voor Groen was Willem III ‘de laatste, niet de minste’ uit een onvergelijkbaar 

Oranjevijftal van ‘Staatslieden en helden’. De portrettering van de stadhouder-

koning als figuur van Europese allure, hangt samen met zijn overtuiging dat Willem 

III ‘onder hoogeren zegen’ de redding van Nederland en Europa had 

bewerkstelligd.
109

 De Europese staatkunde van Willem III reikte zelfs over zijn graf 

heen toen bij de Vrede van Utrecht in 1713 het barrièrestelsel opnieuw de hoeksteen 

van het machtsevenwicht werd. Hoewel de Republiek bij het sluiten van die vrede 

nog steeds onder de aanzienlijke mogendheden werd geteld, was zij volgens Groen 

in vergelijking met de Vrede van Munster behoorlijk in rang gedaald.
110

 Stilstand en 

zelfs achteruitgang lagen op de loer. 

    Het is frappant dat het eerste deel van het Handboek bij de Vrede van Utrecht 

eindigt. Temeer omdat na het afsluitende tijdperk van ‘Bloei’ het tweede deel met 

het tijdperk van ‘Afval’ begint en vanaf 1795 met de periode van de ‘Revolutie’ 

wordt voortgezet. Het valt in elk geval niet uit te sluiten dat Groen ook via de twee 

delen van het Handboek heeft willen duidelijk maken dat de vaderlandse 

geschiedenis met het ‘groothartig staatsbeleid’ van Willem III een climax had 

bereikt.
111

 Hoe dit ook zij, de schetsen van het vijftal Oranjestadhouders waren mede 

bedoeld om de ‘influence Européenne’ van hun staatkunde aan het licht te brengen. 

Met dien verstande dat deze Europese invloed volgens hem bij de een meer en bij de 

                                                           
107 Handboek, I, 471-472 en 489-490. 
108 Kort Overzigt der Algemene Geschiedenis, in: Bescheiden, II, 70. 
109 Handboek, I, 584-585 en 593-599. 
110 Handboek, I, 637-642. 
111 Van de vijf afzonderlijke afleveringen van het Handboek, die tussen 1841-1846 

verschenen, was het tijdperk Bloei (1648-1713) de derde.  
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ander minder aanwezig was. In Groens belichting van het Huis van Oranje-Nassau 

in het bijzonder ontsluit zich het Handboek, zo heeft het onderzoek aangetoond, als 

een tweeluik van nationale en Europese geschiedschrijving. Dit tweeërlei perspectief 

komt wel heel pregnant naar voren in het eerste deel van zijn Oranje-Archives. 

Omdat de historische brieven veel licht op de Europese politiek van de stadhouders 

hadden laten vallen, stelde Groen vast: ‘notre travail ne sera donc point inutile à 

l’histoire de l’Europe en général’.
112

  

   

 

Volgens Groen was de Republiek in het tijdperk 1713-1795 niet minder en wellicht 

nog meer dan in een ander tijdperk ‘welvarend en rijk’.
113

 Enkele uitzonderingen 

daargelaten genoot zij zelfs een vrede ‘die zelden en niet dan voor weinige jaren’ 

werd gestoord. Desondanks dienden zich de voortekenen en blijken van ‘afneming 

en naderenden val’ op tal van terreinen aan. De Republiek daalde internationaal in 

aanzien, de staatsregeling werd een bron van willekeur en verwarring, de godsdienst 

verviel, het ongeloof won veld en verdeeldheden brachten partijwoede en 

burgerkrijg teweeg. Nederland ‘van God afgevallen en door God verlaten’, zo kwam 

hij tot de slotsom, werd rijp gemaakt voor politieke omkering, vreemde overheersing 

en maatschappelijke ontbinding.  

    Naast een godsdienstige duiding van het vervaltijdperk gaf Groen ook een 

internationale en economische verklaring voor de teloorgang van de Republiek. Zo 

wees hij in het bijzonder op de expanderende Europese en koloniale macht van 

Frankrijk en Groot-Brittannië, de opkomst van Pruisen als grote mogendheid en de 

Russische invloed op West-Europa. Tevens vroeg hij aandacht voor het feit dat 

concurrenten, die hun handel voorheen grotendeels aan de Republiek hadden 

overgelaten, langzaam maar zeker hun oude posities weer begonnen in te nemen. Dit 

liet volgens Groen onverlet dat de Republiek noch zo spoedig, noch zo volkomen 

‘uit de rij der Mogendheden’ had behoeven te vallen. Het inboeten van haar 

internationale grandeur was vooral het gevolg van ‘vrijwillige afstand en 

stelselmatige zelfvernedering’.
114

 Zelfs de Europese diplomatie had moeite aan haar 

‘nietsbeduidendheid’ te wennen, voegde hij er ter verheldering aan toe. Omdat de 

‘prikkel des gevaars’ ontbrak, deed de Republiek het tegenovergestelde van alles 

wat haar voorheen aanzien, roem, vrijheid en onafhankelijkheid had gebracht. 

                                                           
112 Archives, Première Série, tome I, 1552-1565, Deuxième edition, Leiden, 1841, XVI. 
113 Zie voor Groens ‘Algemeene aanmerkingen’ van dit vierde tijdperk Handboek, II, 643-

653. 
114 Volgens Groen had de verzwakte Republiek zich ten opzichte van het machtigere 

Engeland via het bondgenootschap der zeemogendheden ‘zelfstandigheid en eenigermate 

overwigt’ kunnen verschaffen. Handboek, II, 661-664. 
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Zolang tenminste het stelsel van evenwicht en de band der zeemogendheden met 

Oostenrijk nog in eer was, zo meende Groen, had zij haar veelbeduidende invloed 

‘in de regelingen der Europesche belangen’ kunnen behouden.  

 

Dat deze politiek van afzijdigheid in de Republiek volledig had kunnen zegevieren, 

moest volgens Groen tot veranderingen in het staatsbestuur worden herleid. Omdat 

het soevereine gezag van de gewesten door het soevereine gezag van de steden 

‘bijkans’ aan banden werd gelegd, kwam de invloed op de staatsaangelegenheden 

grotendeels in handen van de vroedschappen terecht. Hierbij was een hoofdrol 

weggelegd voor Amsterdam. Via deze stad werd Holland en via Holland heel de 

Republiek overheerst. Uitsluitend op de belangen en voorrechten van handel en 

aristocratie bedacht, gaf de ‘wereldstad’ de boventoon aan de anti-stadhouderlijke, 

‘altijd oorlogsschuwe en dikwerf Franschgezinde Staatkunde’. Dezelfde, zo voegde 

Groen hieraan toe, die door Willem III met moeite tot zwijgen was gebracht.
115

 De 

onvermijdelijke consequentie hiervan was dat de Republiek zich nu binnen de kring 

van ‘het eigenbelang des oogenbliks’ opsloot en maar één doel voor ogen had: 

‘botsing vermijden, vredebreuk ontgaan, onzijdigheid behouden’. Dit maakte haar 

internationaal gezien niet alleen verachtelijk en machteloos, maar bevorderde 

bovendien een ‘verwarring’ in de betrekkingen der staten en in de beginselen van het 

volkenrecht.
116

   

    De ondergang van de Republiek werd in het tijdvak 1747-1795 ‘voorbereid en 

voltooid’.
117

 Dit was in Groens ogen een rechtstreeks gevolg van haar on-Europese 

politiek. Hoewel met ‘de meest flaauwhartige toepassing’ nageleefd, bestond 

namelijk vóór 1747 nog het besef dat de ‘oude stelregels’ voor zelfverdediging en 

bondgenootschap voor haar voortbestaan onmisbaar waren. Ná 1747 was hiervan 

geen sprake meer. Het stadhouderschap werd weliswaar hersteld, maar niet de 

eenheid en orde van het politieke bestel zelf. Als gevolg hiervan kon de aristocratie 

haar overwicht behouden. Hierdoor volhardde de Republiek in het stelsel van 

‘onzijdigheid-bovenal’ en nam zij niet meer deel aan de diplomatieke 

beraadslagingen over oorlog en vrede. Met een ‘betere Staatkunde’, veronderstelde 

Groen in positieve zin, was haar invloed op ‘de algemeene belangen van Europa’ 

niet ‘onbeduidend’ geweest.  

    Dat de onafhankelijkheid van de Republiek op het spel kwam te staan, was in de 

eerste plaats het gevolg van de ‘gesteldheid van Europa’. De oorzaak hiervan zocht 

                                                           
115 Cf. Handboek, I, 487.  
116 Een bijdrage aan ‘de letter en geest der Tractaten’, zo veronderstelde Groen, had de 

Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), de Zevenjarige oorlog (1756-1763), maar ook de 

anti-Engelse stemming die uitmondde in ‘den noodlottigen oorlog’ van 1780 met Engeland, 

kunnen voorkomen. Handboek, II, 703-706, 785-803 en 864-883. 
117 Handboek, II, 721-723. 
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Groen in de miskenning en bespotting van de volkenrechtelijke beginselen in tijden 

van vrede. Aan ‘heiligheid van eigendom, goede trouw der verdragen, zelfstandig 

aanzijn der Natiën, weêrzijdsche gehechtheid van Stamhuis en bevolking’ werd 

althans weinig betekenis meer gehecht. Kennelijk waren de lessen van de 

geschiedenis, die leerden dat ‘de waarborg voor allen in de veiligheid ook van den 

minstvermogende’ lag, in de vergetelheid geraakt. In de uitoefening van ‘het regt 

des sterkeren’ schoten de machtigste vorsten van Europa elkaar zelfs te hulp en 

begon het volkenrecht in toenemende mate revolutionaire trekken te vertonen.  

 

 

In Ongeloof en Revolutie heeft Groen de revolutionaire verandering van het 

volkenrecht, zoals eerder werd aangegeven, op dezelfde wijze geperiodiseerd en 

gesystematiseerd als het gerevolutioneerde staatsrecht.
118

 Aan zijn bespreking ervan 

wordt zichtbaar hoe hij hierbij het Handboek heeft geraadpleegd. Groen 

synchroniseerde de twee revolutieprocessen, omdat de revolutionaire ontwikkeling 

van de staatstheorie volgens hem ‘evenzeer’ kon worden aangetoond in de 

handelwijze der mogendheden. Buitenlandspolitieke besluitvorming vond immers 

plaats, zo voerde hij aan, op basis van een parallellie tussen de nationale 

volkssoevereiniteit en de mondiale ‘Souvereiniteit der menschheid’. Dat ook in de 

diplomatie ‘de wil van allen’ bepalend was geworden, bleek volgens hem uit het feit 

dat ‘het welzijn van Europa of het heil der wereld’ de enige toetssteen voor de 

handelingen en ontwerpen was. Een toepassing van het recht, concludeerde Groen in 

het Handboek, waarbij elke waarborg werd teniet gedaan die ‘de onschendbaarheid 

der overeenkomsten, het stelsel van evenwigt en de heiligheid van het 

eigendomsregt aan de zwakke leden der Volkerenmaatschappij’ had gegeven.
119

 Een 

zichtbaar teken dat de ‘Oppermagt Gods’ als maatstaf had afgedaan.  

 

Wat de verhouding tussen de revolutie en het volkenrecht betreft, maakte Groen 

evenals bij het staatsrecht een verdeling van vijf karakteristieke tijdperken. Ook bij 

dit proces kon volgens hem van een tijdperk van de ‘Voorbereiding’ worden 

gesproken. Dat de Europese staatkunde al vóór de Franse Revolutie ‘door 

convenientie en zucht om zich te arrondisseren’ werd geleid, kwam bij de verlichte 

despoten tot uiting. Dit bleek met name uit ‘diplomatieke schelmstukken’ als de 

verdeling van Polen en de ‘verraderlijke houding’ tegenover het Turkse Rijk. In het 

tijdperk van de ‘Ontwikkeling’ werd de gruwelijkheid van de revolutie bevorderd, 

zo benadrukte Groen, omdat de mogendheden een ‘waarlijk anti-revolutionaire 

                                                           
118 Ongeloof en Revolutie, 397-403.  
119 Handboek, II, 1079-1080. 



237 

 

kracht’ ontbeerden. Dit verklaarde waarom zij in het revolutionaire bewind van 

Frankrijk niet een ‘misdadige factie, maar een wettigen Staat’ zagen en interventie 

niet verstonden als ‘tusschenkomst voor, maar van oorlog tegen den Franschen 

Staat’.  

    Groen hield de mogendheden, in wat hij het tijdperk van de ‘Reactie’ noemde, 

medeverantwoordelijk voor de onderwerping van half Europa aan Napoleon. Een 

gunstige uitzondering hierop vormde Groot-Brittannië, waar men in de Franse keizer 

een ‘gekroonde Jacobijn’ bleef zien. Het feit dat Napoleon in Europa, minder als 

overwinnend veldheer dan als representant der omwenteling, ‘terstond’ als hoofd, 

beschermer en scheidsrechter der volken werd gezien, bracht de doorwerking van de 

revolutiebegrippen aan het licht. Ook de coalitieoorlogen in die tijd moesten volgens 

Groen tot hun juiste antirevolutionaire proporties worden teruggebracht. Oostenrijk 

viel een ‘heulen’ met Napoleon te verwijten, bij Pruisen werd ‘baatzucht en 

lafhartigheid’ openbaar en de Duitse vorsten betoonden zich ‘Satrapen van den 

geweldenaar’. Hierin kwam pas verandering toen de bonapartistische tirannie ‘het 

zelfbehoud der Vorsten’ op het spel zette en ‘de vrijheidskreet hunner Volken’ hen 

wakker schudde.  

    Wat de periode 1815-1830 betrof, betoogde Groen dat de ‘gematigde toepassing 

der liberale begrippen’ in het staatsrecht, ook de grondslag van het volkenrecht was 

geworden. Omwille van de vrede van Europa en de inwendige stabiliteit der staten 

werd een verdere ontwikkeling van de revolutieleer immers niet meer afgeremd. Een 

praktijk die met de fraai klinkende betuigingen van het Heilig Verbond in schril 

contrast stond, omdat dit Europa geenszins tegen ‘zeer onheilige maatregelen’ had 

veiliggesteld. Ook in congressen en gewapende interventies openbaarde zich 

volgens Groen een ‘noodlottige liberale willekeur’. Opstanden die bijgevolg werden 

gedempt, waren vruchten van zaden die de ‘valsche Staatkunde’ in feite zelf had 

gelegd. Dat het volkenrecht revolutionair was, schreef hij in het Handboek, bleek 

met name uit de wijze waarop ‘de regten der bijzondere leden in het Statengeheel 

van Europa’ moesten wijken voor het algemeen belang.
120

 Door de geringschatting 

van krachten, voorheen aan de ‘volksgeest en wederkeerige gehechtheid van Natiën 

en Stamhuizen’ ontleend, droeg het statenstelsel niet meer het karakter van 

‘regtvaardigheid, maar van roof’.
121

 Bewoordingen waarin de naweeën van Groens 

traumatische ervaringen van 1830 nog volop doorwerkten.  

    De ‘voortzetting’ van dit gerevolutioneerde volkenrecht ‘in het laatste Tijdperk’ 

kwam voor Groen in de eerste plaats tot uiting in de opname van het revolutionaire 

Frankrijk in de ‘Europésche maatschappij’ en de begroeting van de burgerkoning 

Lodewijk-Filips in de ‘rei der Vorsten’. Het behoud van vrede was hier ‘de 

                                                           
120 Handboek, II, 1239-1240 en 1306. 
121 Handboek, II, 1257. 
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grondslag eener Alliantie’ geweest die alleen in het gemeenschappelijk belang een 

waarborg van oprechtheid en duurzaamheid had. Nu het liberalisme zich in Europa 

genesteld had, werd ‘willekeurig behoud’, aldus Groen, het middel bij uitstek ‘tegen 

systematiek omverwerpen’.
122

 In het fait accompli van een ‘conservatief stelsel’ had 

de diplomatie de beginselen van staats- en volkenrecht dit keer daadwerkelijk 

terzijde geschoven.  

  

 

In deze subparagraaf zal Groens Europabeeld vanuit een geschiedfilosofisch 

oogpunt worden bekeken. Hierbij verhouden de Proeve en Ongeloof en Revolutie 

zich tot het Handboek als de theorie tot de praktijk. Allereerst wordt de schijnwerper 

gericht op de metahistorische duiding, vervolgens op de methodologische 

doordenking en tot slot op de conceptuele onderbouwing van zijn Europabeeld. 

Centraal in de geschiedfilosofische analyse staat de vraag in hoeverre Groens 

Europabeeld zich in de periode 1834-1847 heeft ontwikkeld en gesystematiseerd.  

 

 

Al in het vorige hoofdstuk werd op Groens heilshistorische en christocratische 

duiding van de Europese geschiedenis gewezen. Anders dan in zijn jeugdgeschriften 

was hij in de Nederlandsche Gedachten Europa als het strijdtoneel van het 

Evangelie tegen bijgeloof en ongeloof gaan duiden. Deze metahistorische duiding, 

zo kan worden aangetoond, vormt ook in de Proeve en Ongeloof en Revolutie de 

kern van Groens geschiedbeschouwing. Heel nadrukkelijk zelfs komt dit naar voren 

in het Kort overzigt der algemeene geschiedenis uit 1842. In dit onuitgegeven opstel 

schreef hij: ‘Langen tijd is de christelijke kerk, na in Azië en Afrika gebloeid te 

hebben, binnen Europa beperkt; totdat het den Heer behaagd heeft opnieuw ook 

andere werelddeelen onder Europeschen en christelijken invloed te brengen’.
123

 In 

de Proeve tekende hij met het oog op Europa en het christendom aan dat de 

meerwaarde die de Europese beschaving boven de rest van de wereld bezat in de 

eerste plaats aan het Evangelie was te danken. Dat Heeren de ‘Europesche 

suprematie’ uitsluitend aan de hogere aanleg van de ‘weisze Völker’ toeschreef, was 

een ‘miskenning der onstoffelijke beginsels’.
124

 Aan etnocentrisme wenste Groen 

                                                           
122 Handboek, II, 1350. 
123 Bescheiden, II, 49.  
124 Overigens werd deze hogere aanleg van de ‘witgekleurde Volken’ door Groen niet 

helemaal ontkend, evenmin als de gunstige werking van de ‘grond- en luchtgesteldheid’. 

Proeve, 103-106. Cf. Bescheiden, I, 592, waar hij met betrekking tot de bijdrage van de 
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zich kennelijk niet te bezondigen. Bovendien zouden Europa heerschappij en 

beschaving ‘ontvallen’, zo temperde hij al te hoge toekomstverwachtingen 

hieromtrent, wanneer het Evangelie zich naar de andere werelddelen verplaatste. 

    De herscheppende betekenis van het Evangelie voor het heil van Europa vormde 

voor Groen de rode draad van de ‘geschiedenis na Christus’. Hij sprak in dit verband 

over ‘drie hoofdzaken’ waaruit bleek dat ‘de europesche ontwikkeling van de 

evangelische ontwikkeling steeds afhankelijk’ was geweest.
125

 Een systematische 

doordenking van deze Evangelische of christocentrische cesuren in de Europese 

geschiedenis doet zich, vanwege het totaliserende karakter van de studie, vooral in 

het Kort overzigt voor.
126

 Dit laat echter onverlet dat uit vrijwel alle voor dit 

hoofdstuk geselecteerde teksten en voorstudies van Groen kan worden afgeleid, 

hoezeer deze hoofdzaken met zijn geschiedbeschouwing verweven waren.  

    De eerste hoofdzaak verbond Groen met het begin van de Middeleeuwen en 

duidde hij als ‘herschepping van Europa’. Een uitdrukking, zo kan in dit verband 

worden opgemerkt, die meer dan eens in zijn teksten voorkomt. In een meeslepend 

en plastisch proza schreef Groen over de ‘Romein en Barbaar’ die knielden voor het 

kruis, en over ‘het afgeleefd Europa’ dat in jeugdige kracht begon te verrijzen.
127

 Uit 

de ‘bajert’ van politieke en morele ontreddering werd een overgang voorbereid en 

bewerkt naar ‘geregelde maatschappijen’. Dat viel alleen te verklaren, zo 

onderstreepte hij, door de kracht van het Evangelie.  

    De Reformatie werd door Groen als de tweede hoofdzaak van de Europese 

geschiedenis beschouwd. Het was alsof gelijktijdig met de Kerkhervorming, merkte 

hij op, voor Europa in politieke en maatschappelijke zin ‘een nieuwe tijdorde’ 

begon.
128

 Hoe diep zijn geloofsovertuiging in dit opzicht ging, blijkt uit het feit dat 

Groen de oorsprong en de betekenis van de Reformatie in parallelle bewoordingen 

beschreef als de schepping van de wereld en de komst van het koninkrijk Gods. 

‘Maar de Heer sprak: Er zij licht, en er was licht. De zon der Geregtigheid blonk en 

brak door de wolken; de Hervorming spreidde leven en warmte door alle deelen der 

verstorven Maatschappij, en uit de zegepraal der waarheid zag men weldra alle die 

voorregten en zegeningen oprijzen waardoor het nieuwer Europa, ofschoon onder 

veel onvolkomenheid, echter bij uitnemendheid gekenmerkt is geweest’.
129

  

                                                                                                                                        
‘nature physique’ aan het Aziatische despotisme leek te verwijzen naar de Lettres persanes 

van Montesquieu uit 1721.  
125 Proeve, 138-144. 
126 Dit betreft in het bijzonder Groens beschrijving van de Middeleeuwen. Zie Bescheiden, II, 

54-76. 
127 Proeve, 138-139. 
128 Kort overzigt, in: Bescheiden, II, 66-67.  
129 Zie Ongeloof en Revolutie, 170 en Studiën over de revolutie en over het staatsrecht II, in: 

Bescheiden, II, 457. 
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    Groen zag de revolutie als de derde hoofdzaak van de Europese geschiedenis. Wat 

haar in zijn ogen belangrijk maakte, was dat zij een absolute tegenstelling met de 

tweede hoofdzaak vormde. Gelijk de Hervorming Europa uit handen van het roomse 

bijgeloof had gered, schreef hij in Ongeloof en Revolutie, zo wierp de omwenteling 

de ‘beschaafde wereld’ in de afgrond van het ongeloof.
130

 Dat de invloed van de 

Hervorming teniet was gegaan, weet hij aan het ‘verflaauwen der Evangelischen 

zin’. Het verlies ging gepaard met een verloochening van de onveranderlijke 

waarheden die op haar beurt de oorzaak en het begin van de revolutie werd. ‘Toen 

werd’, aldus de apocalyptische verklaring van Groen, ‘voor het Christelijk Europa 

bewaarheid wat de Heiland’ had gezegd over de onreine geest die het huis van de 

mens had verlaten en nadat hij dit leeg aantrof hierin opnieuw zijn intrek nam met 

zeven andere geesten bozer dan hijzelf.
131

  

 

 

Als vanzelf roept bovenstaande duiding van de Europese geschiedenis de vraag op 

hoe Groens Europabeeld in geschiedfilosofische zin moet worden verstaan. 

Kernachtiger dan met zijn bekende adagium ‘Er staat geschreven! Er is geschied!’ 

kan dit eigenlijk niet worden verwoord.
132

 In de inleiding van het Handboek drukte 

hij dit credo als volgt uit: ‘Zonder de H. Schrift blijft de wereldgeschiedenis een 

raadsel; daarentegen, door het geloof, weten wij haar inhoud en doel; de vervulling 

der Paradijs-belofte (Gen. 3, v. 15), de zegepraal van den Messias over degenen die 

van den beginne een menschenmoorder was’.
133

 Expliciet werd hier gesteld dat het 

doel van de wereldgeschiedenis volledig in de Bijbel lag opgesloten. Voor een 

christen bevatte zij, aldus Groen, althans in de ‘hoofdtrekken’ geen geheimen 

meer.
134

 Tegelijkertijd wenste hij dit geloofsverstaan niet in mindering te brengen op 

de taak nauwgezet ‘beoefenaar der Historie’ te zijn. Met name in de Proeve heeft 

Groen de betrekking tussen Openbaring en historie geschiedfilosofisch ontvouwd. 

Aan de wijze waarop hij hieraan gestalte gaf, kan een drietal facetten worden 

onderscheiden.  

 

 

 

 

                                                           
130 Ongeloof en Revolutie, 14. 
131 Ongeloof en Revolutie, 178-179. Een toepassing van Mattheüs 12: 43-45 op de kerstening 

en ontkerstening van Europa. 
132 Ongeloof en Revolutie, XI.  
133 Handboek, I, 1.   
134 Proeve, 135. 
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Omdat Christus ‘het begin en het einde’ en de verzoening door Hem ‘het 

middenpunt’ van de wereldgeschiedenis’ was, lag haar ‘kern’ volgens Groen 

opgesloten in de vorming, bevestiging en uitbreiding van de christelijke kerk.
135

 Op 

grond van dit christocentrische perspectief, met de verzoening als cesuur, verdeelde 

hij de geschiedenis in twee tijdperken. De wereldgeschiedenis ving aan met het 

tijdperk ‘van den val tot op Christus’ geboorte’ en eindigde met het tijdperk ‘na 

Christus’.
136

 Een periodisering waarin de causa efficiens zich actualiseerde in de 

antithese tussen geloof en ongeloof. Aan het ingrijpen Gods in de 

wereldgeschiedenis ging namelijk steeds een dieptepunt van ‘zonde en duisternis’ 

vooraf. In Groens ‘decadentie-theorie’ werd dit dieptepunt in het eerste tijdperk vóór 

de zondvloed en vóór de geboorte van Christus bereikt, in het tweede tijdperk 

culmineerden het kwaad en de donkerheid vóór de kerstening van Europa en vóór de 

Reformatie.
137

 De vraag of op het revolutionaire tijdvak een nieuwe ‘Reformatie van 

geloof en zeden’ of een ongekende ‘worsteling tusschen licht en duisternis’ zou 

volgen, wenste hij buiten de Heilige Schrift om niet te beantwoorden.
138

     

    Volgens Groen had het ‘Godsplan’, de overwinning van het rijk van Christus op 

dat van de satan, zich in belangrijke mate in Europa gerealiseerd. Dit verklaart 

waarom hij kerkhistorische cesuren liet samenvallen met keerpunten in de Europese 

geschiedenis.
139

 Met deze synchrone periodisering heeft Groen zich niet helemaal 

kunnen onttrekken aan een zekere vorm van eurocentrisme. Opmerkelijk in dit 

verband is bijvoorbeeld dat hij in zijn Kort overzigt wel aandacht schonk aan de 

‘heidenen’ buiten Israël, maar niet of nauwelijks aan de volkenwereld buiten het 

christelijke Europa. Hoewel hem, zoals eerder werd opgemerkt, geen etnocentrisme 

kan worden verweten, heeft hij zijn blikveld op dit punt eenzijdig tot het eigen 

werelddeel beperkt.
140

    

 

 

                                                           
135 Proeve, 99-100 en 131-135. 
136 Zie Kort overzigt, in: Bescheiden, II, 25 en 48. 
137 Voor de uitdrukking ‘decadentie-theorie’, zie H. Smitskamp, ‘Groen van Prinsterer’s 

opvatting van den zin der wereldhistorie’, in: De zin der geschiedenis, 101. 
138 Ongeloof en Revolutie, 403-408. 
139 Smitskamp komt ten aanzien van deze parallellie niet verder dan de merkwaardige en 

weinig zeggende uitspraak: ‘Wij merken op, dat heel deze beschouwing slechts betrekking 

heeft op het christelijk Europa’. Dit toont aan dat hij voor Groens verbinding van de 

Evangelische aan de Europese ontwikkeling weinig oog had. H. Smitskamp, Groen van 

Prinsterer als historicus, Amsterdam, 1940, 36 en De zin der geschiedenis, 102-103. 
140 Cf. G.J. Schutte, ‘Groen van Prinsterer en de koloniën’, in: J. de Bruijn & G. Harinck 

(redactie), Groen van Prinsterer in Europese context, 126-128. 
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Groens duiding van de historische werkelijkheid als ‘het vlammend schrift van den 

heiligen God’ brengt onvermijdelijk de vraag met zich mee naar de betekenis van 

het menselijk handelen. In zijn Archives vatte hij deze relatie als volgt samen: ‘Dieu 

agissant par les hommes’.
141

 Maar als de verhouding tussen God en de mensheid 

moet worden opgevat als een vorm van interactie, hoe zit het dan bij Groen met de 

menselijke verantwoordelijkheid en hoe concreet kan en mag een historicus volgens 

hem, ook al is hij christen, Gods hand in de geschiedenis aanwijzen? Dit soort 

vragen zijn vanzelfsprekend in het specifieke Groenonderzoek uitvoerig aan de orde 

gesteld.
142

 In deze subparagraaf worden ze om die reden alleen in verband gebracht 

met Groens Europabeeld.  

    Wat de kerstening van Europa en de Reformatie betreft, valt op dat Groen deze 

historische keerpunten volledig aan het handelen van God toeschreef. Niet voor niets 

sprak hij in dit opzicht van ‘herschepping’ en vergeleek hij de Hervorming met de 

creatio ex nihilo uit het Bijbelboek Genesis. In samenhang met zijn 

decadentietheorie over de zondigheid van de mens kan worden gesteld dat bij Groen 

voor een coöperatie tussen God en mens geen enkel aanknopingspunt is te vinden. 

Toch moet zijn nadruk op de goddelijke scheppingsdaad niet worden misverstaan. 

Dit zou zelfs een tegenspraak oproepen met de veelbesproken zegen en vloek uit het 

Handboek die hij als de vervulling van Gods beloften en dreigingen zag.
143

 De 

ultieme menselijke verantwoordelijkheid bestond naar Groens overtuiging uit de 

‘aanneming of verwerping’ van Christus als de pantocrator.
144

 Aan de gelovige 

aanvaarding van dit Evangelie hadden Europa en Nederland immers ‘een reeks van 

zegeningen’ te danken, aan de ongelovige verwerping ‘een reeks van jammeren’. In 

hetzelfde Handboek lezen we echter ook: ‘Het is den kortzigtigen sterveling niet 

vergund, in ijdelen waan, de raadsbesluiten Gods vooruit te loopen en den sluijer op 

te heffen dien Hij over de geheimenissen van het wereldbestuur gelegd heeft; maar 

het is den geloovigen en ootmoedigen Christen evenmin vergund het oog te sluiten 

voor de lichtstralen waarin, bij de wonderen der Historie, de glans Zijner 

volmaaktheden schittert’. De vraag doet zich voor wat Groen onder deze 

‘lichtstralen’ heeft verstaan en niet minder hoe hij die historisch in het Handboek 

heeft toegepast.  

 

                                                           
141 Archives, Première Série, tome V, 1574-1577, Leiden, 1838, LVI. 
142 Voor deze thematiek, zie o.a. H. Smitskamp, Groen van Prinsterer als historicus, 31-82 en 

De zin der geschiedenis, 96-113.  
143 Zie bijvoorbeeld J.L. van Essen, Een ziel van vuur. Opstellen over Groen van Prinsterer 

en zijn omgeving, Leiden, 1992, 86-90.  
144 Handboek, I, XV-XVI. 
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Nader onderzoek toont verrassend aan dat Groens Handboek bepaald niet het 

prototype van een metahistorische verklaring kan worden genoemd. Expliciete 

duidingen van Gods hand in de geschiedenis blijken slechts op een drietal periodes 

van toepassing te zijn.
145

 De eerste explicitering heeft betrekking op de opkomst en 

ondergang van het Romeinse Rijk en de kerstening van de lage landen bij de zee. In 

het licht van Bijbelgedeelten als Daniël 2, Romeinen 1, Openbaring 18 en Jesaja 5 

sprak Groen over de ‘oordeelen des HEEREN’ die nomadische stammen over de 

wereldheerschappij van Rome voltrokken.
146

 Door te verwijzen naar de 

zendingsopdracht uit Mattheüs 28 vroeg hij aandacht voor ‘het licht’ dat ook in de 

donkere Nederlanden was opgegaan.  

    De tweede explicitering in het Handboek houdt verband met het Huis van Oranje-

Nassau. Volgens Groen had God dit huis met een ‘taak’ belast die met de taak van 

geen ander stamhuis vergelijkbaar was.
147

 Het was namelijk haar roeping om aan het 

hoofd van het Gemenebest te waken en te strijden voor de handhaving van het 

Evangelie en van vrijheid en recht. Aangezien de kerk hier op bijzondere wijze met 

de staat verenigd was, werd de Nederlandse geschiedenis ‘het verhaal der leidingen 

Gods en de historie van Gods wonderen’. Meer ‘welligt’ dan die van een ander 

christelijk volk, zo voegde hij hier aan toe. De derde explicitering heeft betrekking 

op het revolutionaire tijdvak. Ditmaal als teken van Gods straffende hand, omdat 

Groen wilde duidelijk maken dat Nederland in deze periode de gevolgen van zijn 

‘ontrouw’ ondervond.
148

  

    Opmerkelijk is nu dat dit drietal expliciteringen van Gods handelende optreden 

verband houdt met de drie eerder genoemde hoofdzaken in de Europese 

geschiedenis. Gezien de grote betekenis die Groen aan de kerstening, de hervorming 

en de revolutionaire aantasting van Europa toekende, is deze constatering niet 

verbazingwekkend. Er is met betrekking tot deze samenhang echter nog meer aan de 

hand. Groens metahistorische verklaringen komen namelijk voor in de ‘Algemeene 

                                                           
145 M. te Velde heeft niet alleen aangetoond dat het aantal Bijbelteksten slechts voor 25% 

rechtstreeks betrekking heeft op het aanwijzen van Gods handelen, maar ook dat verreweg de 

meeste teksten worden aangetroffen in de eerste 200 pagina’s van het eerste deel en driekwart 

daarvan zelfs in de eerste 80 pagina’s. M. te Velde, ‘Het Schriftgebruik in Groens Handboek 

der geschiedenis van het vaderland. Een inventarisatie met enkele kanttekeningen’, in: G. 

Harinck en R. Kuiper (red.), Groen van Prinsterer en de geschiedenis. Historische opstellen, 

Kampen, 1994, 39-59. 
146 Vanuit Daniël 2 verklaarde Groen het Romeinse Rijk als een ‘Rijk van ijzer’, vanuit 

Romeinen 1 als een ‘onbarmhartig en diepbedorven volk’, vanuit Openbaring 18 als door God 

om zijn ongerechtigheden veroordeeld en vanuit Jesaja 5 als door de heidenen onder de voet 

gelopen. Handboek, I, 7-11. 
147 Handboek, I, 103-105. 
148 Handboek, II, 1061.  
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aanmerkingen’ die hij aan de feitelijke beschrijvingen van de tijdperken liet 

voorafgaan. In zijn geschiedschrijving over die tijdperken zelf, en dat is heel 

opvallend, komt Gods hand dus maar sporadisch voor.
149

 Dat Groen zijn lezers 

hierop voorbereidde, kan al vanuit het voorwoord worden aangetoond.
150

 Hierin 

verdedigde hij de stelling dat men geen ‘Christen of Jacobijn’ behoefde te zijn om 

het christelijke of revolutionaire element, waar het de historie bezielde, te kunnen 

aanschouwen. Terwijl hij eraan toevoegde dat men met ‘het karakter der tijden niet 

onbekend’ slechts aan ‘waarheidsliefde en eerlijkheid’ diende trouw te blijven.  

    Volgens Groen was het door onbevangen onderzoek mogelijk uit de geschiedenis 

der naties ‘de liefde en de regtvaardigheid Gods’ af te lezen. Dit achtte hij in het 

bijzonder van toepassing op ‘de lotgevallen van het Vaderland’, omdat daarin de 

kracht der toezegging ‘Die Mij eeren, zal Ik eeren’ werd ‘getoond en bevestigd’. 

Deze waarheden of ‘doorloopende feiten’, zo betoogde hij, waren ‘het merg en 

gebeente waardoor het gestel zamenhang en vastheid’ verkreeg. Of zoals hij het 

metaforisch uitdrukte: ‘de levensgeesten door wier adem het doode ligchaam der 

Historie bezield’ werd.
151

 Hoe Groen dit handelen van God geschiedfilosofisch 

opvatte, kan worden verhelderd met een uitspraak uit de Proeve. Hierin stelde hij 

met betrekking tot de middelen om de waarheid te vinden en te staven: ‘De 

geschiedenis doet als ’t ware het leven en werken der beginsels aanschouwen’.
152

 

Beginselen die uit de Openbaring werden afgeleid, waren volgens hem historisch en 

bijgevolg heilzaam. Een geschiedfilosofische redenering, zo bleek reeds enigermate, 

die ook in Groens visie op het algemene en bijzondere staatsrecht tot uiting kwam. 

Begrippen die het geestesproduct van menselijke wijsheid waren, beschouwde hij 

daarentegen als anti-historisch en bijgevolg heilloos.   

    Dat Groen in zijn Handboek het ingrijpen Gods hoofdzakelijk in de ‘Algemeene 

aanmerkingen’ aan de orde stelde, moet tot deze eenheid van Openbaring, 

wijsbegeerte en geschiedenis worden herleid. Wat hij in het voorwoord omschreef 

als ‘de ontwikkeling der feiten’ en ‘de aaneenschakeling van oorzaken en gevolgen’ 

en vorm gaf in de feitelijke beschrijvingen van de tijdperken, zag hij als de 

historische uitwerking van de diametraal tegengestelde beginselen en begrippen. Of 

om dit causale verband met zijn eerder aangehaalde uitspraak uit Ongeloof en 

Revolutie te bevestigen: ‘Gelijk eerst uit de boom de vrucht, zal daarna uit de vrucht 

de boom worden gekend’. In dat opzicht vertonen de Proeve, Ongeloof en Revolutie 

en het Handboek onmiskenbaar samenhang. 

                                                           
149 Een uitzondering vormt bijvoorbeeld een tweetal uitspraken over Gods voorzienigheid en 

Willem III. Dit betreft overigens uitspraken die aan het einde van een afdeling staan en aan de 

‘algemeene aanmerkingen’ van een nieuwe afdeling voorafgaan. Handboek, I, 470 en 585.  
150 Handboek, I, XI.  
151 Handboek, I, XV-XVI.  
152 Proeve, 2.  



245 

 

    Het verband tussen de geschiedfilosofie en de methodologie, zoals dat met name 

in het Handboek transparant wordt, herinnert onwillekeurig aan Groens 

pragmatische geschiedbeschouwing uit de jaren 1825-1826. Dat in het historisch 

proces ‘het leven en werken der beginsels’ werd aanschouwd en om die reden geen 

expliciete metahistorische duiding vereiste, komt sterk overeen met zijn toenmalige 

opvatting over de geschiedenis als ‘de leermeesteres van het leven’. Een benadering 

van het verleden waarmee Groen in het eerste hoofdstuk rechtstreeks in verband kon 

worden gebracht met de Göttinger traditie.
153

 Dat de ‘res ipsae’ oftewel de feiten 

zelf volgens Borger de waardeoordelen voor de geschiedschrijver aantoonden, lijkt 

als twee druppels water op Groens geschiedbeschouwing dat goede bomen goede en 

kwade bomen kwade vruchten voortbrengen. Uit deze overeenkomst kan de 

conclusie worden getrokken dat hij in magna opera als Ongeloof en Revolutie en het 

Handboek de pragmatische methode nog steeds toepaste. Met dit wezenlijke verschil 

dat goed en kwaad nu in directe zin werden gekoppeld aan geloof en ongeloof. Dat 

Groen in zijn Handboek de Göttinger methode heeft aangewend, kan echter nog op 

een andere manier worden gedemonstreerd.  

 

 

Behalve de overeenkomst tussen de drie Evangelische annex Europese 

ontwikkelingen doet zich in het Handboek een andere frappante overeenkomst voor. 

De duidingen zijn eveneens concordant met Groens driedeling van de Nederlandse 

geschiedenis in de periodes vóór, tijdens en na het Gemenebest. Dit lijkt erop te 

wijzen dat er een direct verband bestaat tussen zijn geschiedfilosofie en de structuur 

van het Handboek. De afbakening tussen de metahistorische ‘Algemeene 

aanmerkingen’ en de feitelijke beschrijvingen van de tijdperken nodigt daarom 

opnieuw uit tot een methodologische verklaring. Een technische constructie als ‘de 

aaneenschakeling van oorzaken en gevolgen’ wijst als vanzelf al naar de 

synchronistisch-etnografische methode van de Göttinger Schule. Maar er is nóg een 

reden om in deze richting verder te zoeken. Aangezien het Handboek, zoals eerder is 

vastgesteld, zich ontsluit als een tweeluik van de vaderlandse en Europese 

geschiedenis loont het om die reden de moeite de structuur ervan met die van 

Heerens Handbuch te vergelijken.  

    Een eerste aanknopingspunt voor een concordantie tussen beide handboeken is te 

vinden in een tweetal schriftelijke reacties van juristen op de verschijning van de 

eerste aflevering van het Handboek in 1841.
154

 In de eerste brief valt namelijk te 

                                                           
153 Zie 1.3.2. 
154 Deze aflevering liep tot de opstand tegen Filips II. De eerste brief was van G. van 

Leeuwen, officier van justitie bij de Rechtbank te Alkmaar en vanaf 1840 lid van de Dubbele 
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lezen dat het boekje ‘gelukkig’ was bearbeid ‘in den vorm van Heeren’. In de 

tweede brief kreeg Groen de vraag voorgeschoteld waarom hij zijn notenapparaat 

niet op ‘de manier van Heeren, in zijne Handboeken’ had uitgewerkt.
155

 Kennelijk 

hebben de twee juristen, die tijdens hun studietijd in Utrecht en Leiden ongetwijfeld 

met het Handbuch bekend waren, een structurele overeenkomst tussen beide 

handboeken geconstateerd.
156

 Ook in een recensie in de Göttingische gelehrte 

Anzeigen uit 1844 werd vastgesteld dat Groens Handboek wat de ‘äußere Form’ 

betrof aan Heerens handboeken herinnerde.
157

 De recensent waardeerde het werk 

vooral, omdat de auteur door ‘den Verlauf und den Zusammenhang der 

Gegebenheiten’ te beschrijven veel meer had aangereikt dan ‘einen Abriß der 

Gegebenheiten’. Een onderscheid waarin moeiteloos een verwijzing naar de 

polyhistorische en de synchronistisch-etnografische methode kan worden herkend. 

Maar vormen deze brieven en deze recensie nu voldoende bewijs om van een 

concordantie uit te gaan? Om dit te kunnen natrekken werd een vergelijkend 

onderzoek tussen de inhoudsopgaven van beide studies uitgevoerd. Het 

gesynchroniseerde resultaat hiervan, is in de onderstaande tabel weergegeven.  

 

 

 

Groen  

(Leiden, 1846) 

Heeren  

(Dritte, verbesserte und fortgesetzte, Ausgabe, 

Göttingen, 1819), 1819) 

Eerste Gedeelte.  

 

Geschiedenis der Nederlanden voor het 

Gemeenebest. 

Erste Periode.  

 

Vom Ende des funfzehnten Jahrhunderts bis an das 

Zeitalter von Ludwig XIV. 1492-1661.  

                                                                                                                                        
Kamer der Staten-Generaal. De tweede brief kwam van de hand van F. de Greve, hoogleraar 

in de rechten te Franeker van 1828 tot 1842. Over De Greve, zie ook voetnoot 3 uit de 

Inleiding. G. van Leeuwen aan Groen, 26 augustus 1841 en F. de Greve aan Groen, 29 

augustus 1841, Briefwisseling, II, 402. Ook Van Dijk lijkt aan de brief van Van Leeuwen te 

refereren wanneer hij in een voetnoot opmerkt dat Groens Handboek ‘qua form’ inderdaad 

overeenkomst vertoont met Heerens Handbuch. Waaruit die overeenkomst precies bestaat, 

laat hij echter in het midden. A.J. van Dijk, Groen van Prinsterer’s Lectures, 66.  
155 Groen tekende zijn citaten met een cijfer waarmee alleen verwezen werd naar de auteur en 

de titel. Zie Handboek, I, XVII-XVIII.  
156 Over het Utrechtse studieprogramma en Heerens Handbuch, zie 1.2.2. 
157 Göttingische gelehrte Anzeigen. Unter der Aufsicht der Königl. Gesellschaft der 

Wissenschaften, Der zweyte Band, Göttingen, 1844, 902-910. Ook A.J. van Dijk verwijst naar 

deze recensie.  
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Tweede gedeelte. 

 

Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden, 1517-

1795. 

Zweite Periode. 

 

Von dem Anfang des Zeitalters Ludwig’s XIV. bis 

auf den Tod Friedrich’s des Großen, und den 

Anfang des revolutionairen Zeitalters, von 1661 bis 
1786.  

 

Derde Gedeelte. 

  

Revolutie, 1795-1840. 

Dritte Periode. 

 

Von dem Tode Friedrich’s des Großen, und dem 

Anfange des revolutionairen Zeitalters bis zum Fall 
des Französischen Kayserthrons von 1786-1804. 

Tweede Gedeelte. 

 

Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden, 1517-

1795. 

Erste Periode, 1492-1661.  

 

Vom Ende des funfzehnten Jahrhunderts bis an das 

Zeitalter von Ludwig XIV. 1492-1661. 

 Erster Theil. Geschichte des südlichen 

Europäischen Staatensystems. 

Algemeene aanmerkingen Allgemeine Vorerinnerungen. 

 

Eerste tijdperk. Lijden. (1517-1568)  

(tijdperken bij Groen gevolgd door Afdeelingen) 

A. Erster Zeitraum von 1492-1515. 

(Zeiträume bij Heeren gevolgd door genummerde 

onderdelen) 

Tweede tijdperk. Strijd. (1568-1648) 

Algemeene aanmerkingen 

B. Zweyter Zeitraum von 1515-1555. 

Allgemeine Ideen 

Derde tijdperk. Bloei. (1648-1713) 

Algemeene aanmerkingen  

Dritter Zeitraum von 1556-1618. 

Allgemeine Ansicht. 

Vierde tijdperk. Afval. 1713-1795 

Algemeene aanmerkingen 

Vierter Zeitraum von 1618-1660. 

Allgemeine Ansichten 

 Zweyter Theil der ersten Periode. Geschichte des 

nördlichen Staatensystems. 

 Zweyte Periode. 

 

Von dem Anfang des Zeitalters Ludwig’s XIV. bis 

auf den Tod Friedrich’s des Großen, und den 

Anfang des revolutionairen Zeitalters, von 1661 bis 
1786. 

 A. Erster Zeitraum von 1661-1700. 

 I. Geschichte des südlichen Europäischen 

Staatensystems in diesem Zeitraum. 

Allgemeine Ansichten 

 II. Geschichte des nördlichen Europäischen 

Staatensystems 1661-1700. 

Allgem. Ansichten 

 B. Zweyter Zeitraum von 1700-1740. 

 I. Geschichte des südlichen Europäischen 
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Staatensystems. 

Allgemeine Ansichten 

 II. Geschichte des nördlichen Europäischen 

Staatensystems von 1740-1786. 

Allgemeine Ansichten 

 

Derde Gedeelte. 

 

Revolutie, 1795-1840. 

Dritte Periode. 

 

Von dem Tode Friedrich’s des Großen, und dem 

Anfange des revolutionairen Zeitalters bis zum Fall 

des Französischen Kayserthrons von 1786-1804. 
 

Algemeene aanmerkingen. 

 

Allgemeine Ansichten 

Eerste afdeeling.  1795-1813. Fransche 

heerschappij 

Algemeene aanmerkingen 

A. Erster Zeitraum. Von 1786 bis auf den Frieden 

zu Campo Formio 1797. 

 I. Geschichte des südlichen Europäischen 

Staatensystems. 

 II. Geschichte des nördlichen Europäischen 

Staatensystems von 1787-1797. 

 Allgemeine Ansicht 

 B. Zweyter Zeitraum. Von dem Frieden zu Campo 

Formio bis zu der Errichtung des Französischen 

Kayserthrons 1797 bis 1804. 

 C. Dritter Zeitraum. Von der Errichtung des 

französischen Kayserthrons bis zu der 

Wiederherstellung des Europäischen 

Staatensystems durch seinen Fall; und der 

Begründung der Freyheit von America; von 1804-

1818. 

 I. Erster Abschnitt. Geschichte des Europäischen 

Staatensystems in diesem Zeitraum. 

\ 

Tweede afdeeling. 1813-1840. Herboren 

Volksbestaan. 

A. 1813-1830. Liberalisme 

B. 1830-1840. Conservatief stelsel 

 

II. Zweyter Abschnitt. Geschichte des 

Colonialwesens von 1804 bis 1818. 

III. Dritter Abschnitt. Wiederherstellung des 

Europäischen Staatensystems. 
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Een eerste blik op de inhoudsopgaven maakt duidelijk dat in beide handboeken de 

geschiedenis in drie periodes is verdeeld. Dat hun chronologische afbakening hier en 

daar afwijkingen vertoont, heeft meer te maken met perspectief en thematiek dan 

met de toegepaste methode. Groen stelde immers de geschiedenis van het 

Gemenebest centraal en Heeren die van het Europese statenstelsel. Dit verklaart 

waarom Groen de voorgeschiedenis van het Gemenebest met de Romeinse tijd 

begon en Heeren de geschiedenis van het statenstelsel in 1492 een aanvang liet 

nemen. Ondanks het vóór-reformatorische jaartal 1492 wees Heeren wat het 

‘eigenthümlichen Charakter’ van de periode 1492-1661 betrof op de 

betekenisgeving ervan door de Reformatie.
158

 Deze typering komt weer overeen met 

Groens tweede periode van 1517-1795 die in het Handboek, vanwege de 

protestantisering van de Republiek, structureel en inhoudelijk gezien de 

hoofdperiode is. Verder karakteriseerden beide geschiedschrijvers de derde periode 

als het revolutionaire tijdvak, zij het dat Groen 1795 en Heeren 1786 hiervoor als 

vertrekpunt nam. 

    Een tweede, nog veel helderder methodische overeenkomst, heeft betrekking op 

de onderverdeling van beide handboeken. Zo heten Groens ‘Algemeene 

aanmerkingen’, die aan de feitelijke beschrijvingen van de tijdperken voorafgaan, bij 

Heeren ‘Allgemeine Ansichten’. Bij beide geschiedvorsers hebben deze inleidende 

uiteenzettingen tot doel een verband te schetsen tussen de afzonderlijke 

gebeurtenissen van de te beschrijven periode. In dat licht bezien wordt begrijpelijk 

waarom Groen in zijn voorwoord attendeerde op de ‘doorloopende feiten’ en de 

‘zamenhang en vastheid van het gestel’. Een benaderingswijze van de geschiedenis 

waarin moeiteloos het synchronistisch-etnografische systeem van de Göttinger 

Schule kan worden herkend.  

    Dat Groen Heerens Handbuch als model voor het Handboek heeft gebruikt, lijkt 

gezien zijn methodologische vorming, zijn herhaaldelijk uitgesproken waardering 

voor deze studie, de brieven van de juristen, de recensie in de Göttingische gelehrte 

Anzeigen en de hierboven geschetste overeenkomsten als feit te moeten worden 

aangenomen. Dit betekent dat het Handboek der Geschiedenis van het Vaderland 

mede in het perspectief van de Göttinger traditie moet worden verstaan.
159

 Wat 

Groen zijn lezers in wezen presenteerde, was niets minder dan een dwarsdoorsnede 

van de vaderlandse geschiedenis in samenhang met de Europese. Met als 

onvermijdelijk gevolg dat haar lengtedoorsnede in drie aaneengeschakelde gedeeltes 

                                                           
158 A.H.L. Heeren, Handbuch, Dritte, verbesserte und fortgesetzte, Ausgabe, Göttingen,1819, 

19. 
159 Te Velde heeft weliswaar oog voor het onderscheid tussen Groens ‘eenmaal bepaalde 

hoofdlijnen’ en zijn meer gedetailleerd en ‘technisch’ verhaal, maar gaat hier methodisch 

gezien niet verder op in. M. te Velde, in: G. Harinck en R. Kuiper (red.), Groen van 

Prinsterer en de geschiedenis, 41.  
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werd opgesplitst en die weer in aaneengeschakelde tijdperken. Zij het dat Groen 

anders dan Heeren de heersende beginselen of begrippen in zijn algemene 

aanmerkingen rechtstreeks met geloof of ongeloof verbond.  

 

  

Al aan het begin van de Inleiding werd aandacht gevraagd voor Groens 

onuitgegeven proloog op de negende lezing van Ongeloof en Revolutie.
160

 Centraal 

hierin stond de vraag of de Franse Revolutie van 1789 als een ‘Europesche 

Omwenteling’ moest worden beschouwd. Wat dit archiefstuk interessant maakte, zo 

werd daarbij opgemerkt, was het feit dat Groen bij deze veralgemenisering van de 

revolutie een ‘eenheid en zamenhang der Europesche staten’ postuleerde. Deze 

vooronderstelde eenheid en samenhang duidde hij zelfs aan als een ‘Europesche 

nationaliteit’. Wat echter onvermeld bleef, was dat hij deze aanduiding direct op de 

titel van Heerens Handbuch betrok. Een gegeven dat de proloog vanwege de 

conceptuele onderbouwing van Groens Europabeeld extra interessant maakt.  

    Om alle misverstand over dit Europese karakter van de revolutiegeest te 

voorkomen, gaf Groen een korte verklaring die hij inleidde met ‘A priori’. Hierin 

zette hij uiteen dat waar ‘verscheidene staten’ ten gevolge van hun oorsprong, 

ligging en verkeer een ‘naauwe vereeniging’ hadden gevormd, voorafgaande 

‘eenheid van ontwikkeling onmisbaar’ was. Ter verheldering van deze hypothese 

verwees Groen naar het klassieke Griekenland, waar ondanks de verschillen tussen 

steden, stammen en landschappen ‘eene Grieksche nationaliteit’ was ontstaan. ‘En 

zou er niet evenzeer’, zo extrapoleerde hij, ‘na den val van het Romeinsche rijk, 

eenheid en zamenhang der Europesche staten, eene Europesche nationaliteit geweest 

zijn?’  

    Dat er vanaf het begin van de Middeleeuwen een Europese eenheid zou hebben 

bestaan, kon volgens Groen aan de hand van een viertal factoren worden 

aangetoond. Zo wees hij achtereenvolgens op een eenheid van ‘oorsprong’ door de 

‘versmelting’ van de barbaren met de inwoners van het Romeinse gebied – een 

eenheid van ‘ontwikkeling en lotgevallen’, herkenbaar aan de weerstand tegen de 

‘voortdurende beweging’ der nomadische volken, het leenstelsel, de kruistochten, de 

opkomst der gemeenten en het herstel van het vorstelijk gezag – een eenheid van 

‘wetenschap en beschaving’, zichtbaar in de riddergeest, de invloed der oudheid en 

het algemeen gebruik van het Latijn – een eenheid van ‘godsdienst’, tot uiting 

komend in een ‘deelgenootschap’ aan elke verandering die zich op dit terrein 

voordeed.  

                                                           
160 Over de vindplaatsen van de proloog, zie voetnoot 2 uit de Inleiding.  
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    Deze Europese nationaliteit was volgens Groen vooral in de laatste drie eeuwen 

aan het licht gekomen. Om die reden had Heeren, zo autoriseerde hij dit 

eenheidsconcept, zijn werk terecht ‘Geschichte des Europäischen Staatensystems’ of 

‘Staatenverein’ genoemd.
161

 Het is evident dat we met deze conceptuele 

onderbouwing weer terug zijn bij af of beter gezegd terug zijn bij de Historische 

Proeve van 1826. Deze conclusie wordt nog eens bevestigd door Groens Kort 

overzigt der algemeene geschiedenis dat als de geloofsversie van de Historische 

Proeve kan worden gekwalificeerd. Ook hierin trachtte hij de eenheid in 

verscheidenheid als kenmerk van de Europese geschiedenis aannemelijk te maken. 

Dit blijkt met name uit de Europese eenheidsconcepten bij zijn behandeling van de 

Middeleeuwen.
162

 Gedurende die periode ontwikkelden zich, aldus Groen, 

‘geregelde maatschappijen’ en ‘christenstaten’. Zo wist Karel de Grote het 

‘christelijk Europa’ van de landzijde te beveiligen, trad Europa met de Kruistochten 

bij de paus in krijgsdienst en werd de ‘eenheid van het christelijk Europa’ door de 

gemeenschappelijke bestrijding van het mohammedanisme versterkt. Behalve 

eenheid was er ook velerlei verschil tussen de Europese staten. Dankzij de 

‘eigenaardigheid van afkomst, taal, zeden, regering’ hadden zich ‘onderscheidene 

nationaliteiten’ kunnen vormen. Dat de eenheid, ondanks de verscheidenheid aan 

nationaliteiten en staten en de latere verdeling in protestantse en roomse staten, niet 

ten onderging, was naar Groens inzicht voor een belangrijk deel te danken aan het 

ontstaan en de ontwikkeling van het Europese statenstelsel.  

 

Wat het geschiedfilosofische aspect van Groens Europabeeld betreft, blijkt uit het 

bovenstaande dat hij in de periode 1834-1847 nog altijd diep geworteld was in de 

methodologie van de Göttinger Schule in het algemeen en van Heeren in het 

bijzonder. Om die reden kan de stelling worden verdedigd dat Groens tekst 

structureel en inhoudelijk gezien, in een Europees en Göttinger kader thuishoort. 

Illustratief hiervoor is het dubbele perspectief van het Handboek. In combinatie met 

een Europese periodisering à la Heeren functioneerde deze studie immers als een 

tweeluik van de vaderlandse en de Europese geschiedenis. Door zijn nieuwe 

geloofsverstaan kreeg Gods hand in de geschiedenis echter meer en overtuigender 

dan voorheen een prominente en belijnde plaats in zijn tekst. Met dien verstande dat 

hij het goddelijk ingrijpen voornamelijk transparant maakte in de beginselen en 

begrippen die de koers van het historisch proces bepaalden. In Groens 

Europaconcept heeft dit niet tot aanpassingen geleid. Zelfs zijn ideaal van een 

christelijk Europa kon hij moeiteloos als ‘Staatenverein’ van protestantse en roomse 

lidstaten inkaderen. Hoewel deze vereniging, zo betoogde hij, om uiteenvallen te 

                                                           
161 Groen citeerde Heerens Handbuch afgekort met ‘Pref. V – p.18’.  
162 Bescheiden, II, 54-64.  
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voorkomen aan een overstijgend christelijk staatsrecht dringend behoefte bleef 

houden. Dat laatste meende de protestant Groen in het privaatrecht van de rooms-

katholiek Haller gevonden te hebben.   
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Bovenstaande tekstanalyse heeft voldoende duidelijk gemaakt dat Groens 

Europabeeld zich in de periode 1834-1847 op stelselmatige wijze ontwikkeld heeft.  

Tegelijkertijd kwam hieruit naar voren dat zich in dit beeld geen essentiële 

veranderingen hebben voorgedaan. Het laatste kenmerk moet echter mede worden 

begrepen in het licht van de politieke stabiliteit die Europa tussen 1830 en 1848 ten 

deel viel. Dit betekent dat voor het verklaren van het ‘doing in saying’ een grondige 

vergelijking tussen Groens tekst en het toenmalige opinieklimaat niet noodzakelijk 

is. Een gegeven waarmee al aan het begin van dit hoofdstuk rekening werd 

gehouden. Bij het tekenen van de hoofdlijnen van het postrevolutionaire tijdvak 

1830-1848 dienen we ons wel te realiseren dat andere betrokken of kritische 

Europeanen in een soortgelijke situatie als Groen verkeerden. Het ligt daarom voor 

de hand dat ook zij zich in hun beschouwingen over Europa op het revolutiejaar 

1830 en de politiek van het juste milieu concentreerden. Voor een goede afstemming 

van Groens tekst op de context zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij wat 

hijzelf van deze beschouwingen onder ogen kreeg. Wat de postrevolutionaire 

bezinning betreft, zal in deze paragraaf eerst een schets worden gegeven van het 

Nederlandse en daarna van het Europese opinieklimaat. Om de context enigszins te 

verhelderen volgt hieronder een korte inleidende verklaring. 

    Groens verwetenschappelijking van het revolutieproces was geen op zichzelf 

staand verschijnsel, maar onderdeel van een brede behoefte aan reflectie en 

diepgaande bezinning op de nieuw ontstane situatie in Europa. Hierbij stond de 

vraag centraal of met de politiek van het juste milieu de juiste lering uit het 

revolutiejaar 1830 was getrokken. In Frankrijk zelf had de discussie zich toegespitst 

op de vraag welk voorbeeldjaar op de revolutie moest worden toegepast. 

Vertegenwoordigers van de ‘résistance’ wilden een aanwending van de Glorious 

Revolution van 1688, vertegenwoordigers van de ‘mouvement’ kozen voor de 

Franse Revolutie van 1789.
163

 Apologeet van de Engelse formule was de historicus 

en politicus Guizot. Guizot hanteerde het argument dat met een legitieme 

dynastiewissel gelijk in 1688 een politiek vacuüm zoals in 1789 moest worden 

voorkomen. Met deze jaartallenmodellen was de toon voor de persdebatten begin 

jaren dertig gezet. Zij het dat de breuklijn tussen voor- en tegenstanders van het juste 

milieu, zoals Lodewijk-Filips de koers van zijn regering typeerde, zich in 

toenemende mate langs het radicaliseringjaar 1793 voltrok. Volgens The Edinburgh 

                                                           
163 Klaus Deinet, Die mimetische Revolution oder die französische Linke und die Re-

Inszenierung der französischen Revolution im neunzehnten Jahrhundert (1830-1871), 

Stuttgart, 2001, 81-90.  
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Review lag in de ‘intermediate position’ van de Julimonarchie niet alleen de 

verklaring voor de stabiliteit in Frankrijk, maar ook voor de vrede in Europa.
164

  

 

 

Hoezeer de Europese politiek van 1830 in Nederland tot standpuntbepaling en 

wetenschappelijke verdieping had geleid, wordt behalve bij Groen ook duidelijk bij 

de publicist en geschiedschrijver N.G. van Kampen.
165

 Dit blijkt met name uit zijn 

tweedelige Geschiedenis van den Vijftienjarigen Vrede in Europa uit 1832. Hoewel 

de ‘hoogstbelangrijke gebeurtenissen’ in de zomer van 1830 Europa ‘eene nieuwe 

gedaante’ hadden gegeven, schreef Van Kampen in zijn overzichtswerk, was het 

‘nog te vroeg’ om nu al heldere lijnen te trekken.
166

 Naast het verzamelen van meer 

gegevens hierover achtte hij het ook noodzakelijk dit belangrijke tijdvak te 

‘schakelen’ aan het vorige. Een methodische aanpak die onwillekeurig aan de 

Göttinger Schule herinnert. Dat Van Kampen in een Göttinger traditie stond, kan 

mede worden afgeleid uit het Europabeeld van zijn pamflet De invloed van 

Nederland op het overige Europa uit 1833. Zo sprak hij met respect over de 

‘beroemde Heeren’ en hanteerde hij eenheidsconcepten als de ‘Europeesche 

Statenfamilie’ en Europa als ‘zamenhangend Geheel’.
167

  

    Opvallend aan Van Kampens beschrijving van het restauratieve tijdperk is zijn 

overwegend positieve waardering voor het Heilig Verbond. Temeer omdat wij hem 

in het eerste hoofdstuk als een vooraanstaand filhelleen hebben leren kennen en hij 

zich met betrekking tot de Griekse Opstand in kritische zin over de Heilige Alliantie 

had uitgelaten.
168

 Betreurenswaardig was, zo kan tussen de regels door worden 

gelezen, dat dit ‘zoo geheel in den waarachtigen geest des Christendoms’ opgestelde 

                                                           
164 The Edinburgh Review or critical Journal, LVI, Edinburgh, 1833, 487. 
165 Van Kampen was in 1829 hoogleraar Nederlandse letterkunde en vaderlandse geschiedenis 

geworden aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam.  
166 N.G. van Kampen, Geschiedenis van den Vijftienjarigen Vrede in Europa, sedert den 

vrede te Parijs in 1815 tot op de tweede Fransche Omwenteling in 1830, Haarlem, 1832, III.  
167 N.G. van Kampen, De invloed van Nederland, Haarlem, 1833, 2, 10 en 15-17. Interessant 

in dit verband is dat Van Kampen met zijn driedelige Geschichte der Niederlande (1831-

1833) de Nederlandse bijdrage heeft geleverd aan de reeks Geschichte der Europäischen 

Staaten waarvan Heeren en J.A. Ukert de eindredacteuren waren. Overigens heeft Groen in 

1829 zijn voormalige Leidse studievriend S.J.E. Rau op het toen nog niet ingewilligde 

verzoek van Heeren en Ukert geattendeerd. S.J.E. Rau aan Groen, 3 augustus 1829 en Groen 

aan C.J. van Assen, 9 september 1829, Briefwisseling, I, 184-185 en 195.  
168 Over de filhelleen Van Kampen, zie 1.1.1 en 1.2.1. Over Van Kampens toenmalige kritiek 

op het Heilig Verbond, zie bijvoorbeeld zijn Geschiedenis van de Fransche heerschappij in 

Europa, VIII,’s-Gravenhage, 1823, 154-160. Hierin benadrukte hij dat de daden van het 

Heilig Verbond ten aanzien van de Grieken een flagrante tegenstelling vormden met de 

beleden ‘Godsdienstigheid, en dus Regtvaardigheid’.  
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stuk door de beginselen ‘eener ongodsdienstige Wijsbegeerte’ in Europa geen 

algemene weerklank had gevonden.
169

 Wat de revolutionairen ook beweerden en hoe 

ook in de uitvoering door sommige staatsdienaars tot ‘zeer onheilige oogmerken’ 

misbruikt, het Heilig Verbond was geen ‘listige zamenzwering der Vorsten tegen de 

Volken’.  

    Dat de vijftienjarige vrede van Europa ‘in het wezen der zake’ beëindigd en de 

‘Harmonie van het Europische Statenverbond’ verbroken was, schreef Van Kampen 

toe aan de revolutionaire troonsopvolging in Frankrijk.
170

 Een herstel van ‘deze 

overeenstemming’ tussen de vijf mogendheden hield hij niet voor onmogelijk, 

aangezien de nieuwe koning meermalen blijk had gegeven van ‘zijne zucht tot orde 

en rust’. Dat ‘de kokende volkaan der Omwenteling, in zoo vele kraters 

uitgebarsten’ de algemene vrede niet had verzwolgen, was ‘een bewijs der hoogte, 

waartoe de beschaving in Europa geklommen’ was. Zolang ‘Frankrijks Koning’ en 

zijn gematigde maar krachtige ministerie er echter niet in slaagden ‘den Demon der 

Revolutie’ te breidelen en naar de hel te verstoten, noteerde Van Kampen op 10 

oktober 1832, stond de rust van Europa ‘veeg’. Als de volken en vorsten de les van 

de laatste fase van het door hem behandelde tijdvak goed hadden begrepen, zo sloot 

hij zijn Europese geschiedschrijving af, dan toonden zij in hun handelen 

‘gematigdheid, onderlinge toegevendheid en vredelievendheid’.  

 

Een ander voorbeeld uit die tijd waarin het revolutiejaar 1830 in een historisch 

perspectief werd geplaatst is de Geschiedenis van de Staatkunde der voornaamste 

Mogendheden van Europa van de in hoofdstuk twee besproken Amsterdamse 

advocaat en publicist S.P. Lipman.
171

 Een tweedelige geschiedschrijving over de 

Europese diplomatie, waarbij in het eerste deel uit 1832 de jaren 1813-1820 werden 

behandeld en in het tweede, aanzienlijk beknoptere deel uit 1834 de jaren 1820-

1830. Door zijn manier van onderzoek had Lipman behoefte zich te distantiëren van 

een ‘angstvallige aanteekening der afzonderlijke daadzaken’ en van een ‘stipte 

inachtneming der chronologische volgorde’. Een ‘opeenstapeling van 

onzamenhangende feiten’, zo rechtvaardigde hij zijn aanpak, kwam de helderheid 

van een geschiedschrijving over het statenstelsel bepaald niet ten goede.
172

 Een 

methodische verantwoording waarin de synchronistisch-etnografische benadering 

van de Göttinger Schule helder oplicht. 

    Deze methodische verwantschap is niet minder transparant in de wijze waarop 

Lipman de ontwikkeling van het Europese statenstelsel periodiseerde. In zijn 

                                                           
169 N.G. van Kampen, Geschiedenis van den Vijftienjarigen Vrede, I, 41-43.  
170 N.G. van Kampen, Geschiedenis van den Vijftienjarigen Vrede, II, 524-526.  
171 Zie 2.2.2. 
172 S.P. Lipman, Geschiedenis van de Staatkunde der voornaamste Mogendheden van Europa, 

sedert den val van Napoleon tot heden, eerste deel, Amsterdam, 1832, VII-VIII.  
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inleiding gaf hij namelijk een kort historisch exposé waarin de structurele 

overeenkomsten met Heerens Handbuch duidelijk aantoonbaar zijn.
173

 Zo 

beschouwde hij de Hervorming in de geschiedenis van het statenstelsel als een 

‘nieuw tijdperk’, omdat de ‘groepen van staten’ hierdoor in een hechte staatkundige 

orde werden verankerd. Dat er tussen de hervormde godsdienst en de staatkundige 

onafhankelijkheid van Europa het ‘naauwste verband’ bestond, werd in het 

bijzonder bevestigd door het ‘congres van Westfalen’.  

    In de achttiende eeuw begon het stelsel echter het gezicht van vijf grote staten te 

vertonen. Hoewel de overige staten van Europa nog altijd gewichtige bestanddelen 

van het stelsel vormden, dankten zij hun onafhankelijkheid volgens Lipman puur 

aan ‘den onderlingen naijver der mogendheden van den eersten rang’. Een situatie 

die voortduurde totdat de verdeling van Polen in 1772 ‘het vastgestelde evenwigt’ 

vernietigde. Weldra gevolgd door de Franse Revolutie. Een gebeurtenis, zo 

benadrukte hij, die ‘de grondslagen van het Europesche statenstelsel’ verbrijzelde en 

de Hervorming in ‘staatkundige belangrijkheid’ evenaarde. Dat de regering van 

Napoleon in de geschiedenis van het stelsel een ‘anomalie’ was geweest en dat met 

de ondergang van het Keizerrijk de voornapoleontische orde van Europa was 

hersteld, noemde hij een ‘schijnbaar gestoorde aaneenschakeling’. De lezer moest 

‘zelf’ maar beoordelen, zo omschreef Lipman de doelstelling van zijn werk, of in het 

postnapoleontische tijdperk ‘de volkenregtelijke gelijkheid der staten’ was toegepast 

of dat de ‘Europese opperheerschappij’ van één dwingeland was overgegaan in een 

‘aristocratische oligarchie’.  

    Volgens Thorbecke had de ‘dilettant’ Lipman met het eerste deel van zijn 

historische studie geen ‘blijvend geschiedwerk’ nagelaten.
174

 In zijn anonieme 

recensies in het regeringsgezinde Journal de la Haye wreef hij de auteur dan ook 

regelmatig slordigheden en onjuistheden onder de neus. Niettemin gaf Thorbecke 

Lipman toe dat de ‘bewering van Heeren en andere schrijvers’, dat na de val van 

Napoleon ‘het vroeger systeem van evenwigt’ was hersteld, van elke grond was 

ontbloot.
175

 Dat ook Thorbecke in dit opzicht over het ‘nieuwe stelsel van Europa’ 

sprak en dit vrijwel omschreef als de voortzetting van ‘het werk der omwenteling en 

van Napoleon’, geeft aan dat de strekking van zijn recensies en Lipmans conclusie 

elkaar niet veel ontlopen.
176

  

                                                           
173 S.P. Lipman, Geschiedenis van de Staatkunde, I, XI-XXVIII. Dat hij Heerens 

standaardwerk heeft geraadpleegd blijkt in elk geval uit voetnoot 2 op bladzijde XXIII.  
174 J.R. Thorbecke aan G. Groen van Prinsterer, Leiden 19 oktober 1832, De Briefwisseling 

van J.R. Thorbecke, I, 342-343. 
175 De Briefwisseling van J.R. Thorbecke, I, 453. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van 

de Nederlandse vertaling van deze recensies. De vertaalde recensies zijn als bijlage 

opgenomen in het eerste deel van Thorbeckes briefwisseling.  
176 De Briefwisseling van J.R. Thorbecke, I, 477. 



257 

 

De Europese staatkunde van het juste milieu bleef de Nederlandse gemoederen begin 

jaren dertig in negatieve zin bezighouden. Dit kan mede worden afgeleid uit een 

aantal pamfletten uit die tijd. De regeringsgezinde auteur van De Voorwaarden der 

Afscheiding van Holland en België in verband beschouwd met den algemeenen 

toestand van Europa betoogde bijvoorbeeld dat het, gezien de internationale 

spanningen, onverstandig was dat ‘wij alleen’ ons ‘blijvende en onveranderlijke 

opofferingen’ zouden getroosten.
177

 Een andere pamflettist was daarentegen van 

mening dat in dit standpunt teveel gewicht in de nationale schaal werd gelegd. Dan 

werd onvoldoende beseft dat de ‘ontknooping’ van het Verenigd Koninkrijk ‘geheel’ 

van de wending van buitenlandse aangelegenheden afhankelijk bleef.
178

   

    Dit besef van nationale machteloosheid werd ongetwijfeld versterkt door 

pamfletten als Portret van Europa van de Pruisische staatswetenschapper L. 

Krug.
179

 In dit vertaalde vlugschrift werd enerzijds begrip opgebracht voor ‘de 

wetten der gerechtigheid’, maar anderzijds beklemtoond dat ‘het algemeene welzijn 

van Europa’ soms om toegevendheid en offers vroeg. Volgens Krug 

correspondeerde het idealisme ten aanzien van ‘Jongvrouw Europa’, een 

personificatie waarmee hij in het bijzonder het statenstelsel en het Heilig Verbond 

op het oog had, niet altijd met het realisme. Allen die in weerwil van de Londense 

Conferentie in een algemene oorlog hét middel tot ‘Europa’s wedergeboorte’ 

beschouwden, beseften niet of nauwelijks dat zij hiermee nieuwe en veel 

gevaarlijker revoluties dreigden te ontketenen.
180

 Vooral door dit soort redeneringen 

en door dit ‘regt van den sterksten’ had de Europese diplomatie, zo schreef de 

Arnhemsche Courant, meer weg ‘van schelmkunde, dan van staatkunde’.
181

  

  

Een andersoortig Europees geluid werd vertolkt door de Nederlandsche Stemmen 

over godsdienst, staat-, geschied- en letterkunde. De redactie van dit orthodox-

protestantse tijdschrift, dat tussen 1834 en 1838 verscheen, werd gevormd door I. da 

Costa, H.J. Koenen en de Amsterdamse advocaat A.M.C. van Hall.
182

 Ook W. de 

Clercq leverde regelmatig bijdrages. Uit anonieme rubrieken als ‘Blik op de 

                                                           
177 De Voorwaarden der Afscheiding, Amsterdam, 1833, 48-49. De auteur was C. van Marle 

die in 1816 door koning Willem I tot redacteur was benoemd van de Gazette générale des 

Pays-Bas.  
178 Bedenkingen op het geschrift ter titel voerende: De Voorwaarden der Afscheiding van 

Holland en België in verband beschouwd met den algemeenen toestand van Europa, Arnhem, 

1834. De auteur was A.F. Bouricius.  
179 L. Krug, Portret van Europa, geschilderd door eenen ouden staatsman buiten betrekking 

en in het licht gegeven door professor Krug, Amsterdam, 1833. 
180 L. Krug, Portret van Europa, 89-101. 
181 Arnhemsche Courant, 27 februari 1834. Cf. 31 juli 1834 waarin als tegenhanger van de 

grote mogendheden over een ‘Congres der kleine Mogendheden’ werd gedroomd. 
182 Het tijdschrift werd van 1838 tot 1840 voortgezet als Stemmen en beschouwingen over 

godsdienst, staat-, geschied- en letterkunde. 
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hedendaagsche Europesche staatkunde’ en ‘Beschouwing der Tijden’ kan veel 

groeniaans gedachtegoed worden gedistilleerd.
183

 Zo werd met kracht gewezen op 

de ‘beginselloosheid’ in ‘den gang en de alles bestemmende neiging der 

Europeesche staatkunde’ en werd de politiek van het juste milieu ondubbelzinnig 

van de hand gewezen.
184

 Een van Groen afwijkende mening had het tijdschrift over 

‘het stelsel van Haller’.
185

 Verder besteedde de ‘Beschouwing der Tijden’, waarvan 

De Clercq vermoedelijk de auteur was, veel aandacht aan actuele kwesties in kerk en 

samenleving.  

    Een gehistoriseerd en zelfs geconcipieerd Europabeeld kan worden 

teruggevonden in een artikel genaamd ‘Het Westen’.
186

 Hierin stelde de anonieme 

auteur dat het westen in tegenstelling tot het oosten werd gekenmerkt door de macht 

van een openbare mening en de ‘strekking om de verschillende staten tot één geheel 

inéén te smelten’. Dit streven naar uniformering was niet helemaal nieuw en werd 

bewerkstelligd door een ‘tweevoudig beginsel’ dat sinds de Noordse invasie en de 

val van het Romeinse Rijk de geschiedenis van Europa had bepaald. Hierbij 

benadrukte de auteur dat hoewel dit Romeinse en Germaanse beginsel in de 

Middeleeuwen door ‘éénheid van Godsdienst en gelijkvormigheid van 

Regeringsvorm’ ineengesmolten scheen, de ‘tweespalt’, getuige de machtsstrijd 

tussen de roomse pausen en de Duitse keizers, niet had opgehouden te bestaan. De 

verdeeldheid tussen ‘het Germaansch en het Romeinsch Europa’ kwam in het 

bijzonder aan het licht, zo onderstreepte hij, tijdens de Kerkhervorming en haar 

bezegeling in 1648.  

    Om aan deze tweedeling een einde te maken trachtte men in ‘het revolutionaire 

tijdperk’ opnieuw een ‘éénheid’ tot leven te wekken. Ditmaal door het aansteken 

van ‘die brandstoffen’, aldus de auteur, die zowel in de roomse als in de hervormde 

landen aanwezig waren. Frankrijk overstroomde daartoe Europa met zijn legers en 

stichtte republieken die onder Napoleon door ‘Koningen van zijn geslacht’ werden 

vervangen. Zijn ‘streven’ was, zo omschreef de auteur het eenwordingsproces van 

de keizer, het rijk van Karel de Grote te herstellen. Hiervan wist hij echter niets dan 

‘den uiterlijken vorm’ te laten herrijzen.  

    Na de val van Napoleon waren het de vorsten die volgens de auteur een 

‘Europesche éénheid’ tot stand probeerden te brengen. Omdat zij de ondervinding en 

                                                           
183 De rubriek ‘Blik op de hedendaagsche Europesche staatkunde’ lijkt te zijn ontleend aan 

‘Blicke auf die gegenwärtige Lage von Europa’ uit het conservatieve Berliner politisches 

Wochenblatt. 
184 Nederlandsche Stemmen, I, Amsterdam, 31 mei 1834, 4-5 en 28 juni 1834, 3. 
185 Het is aannemelijk dat deze kritiek, gezien de briefwisseling tussen Koenen en Groen, uit 

Koenens pen is voortgevloeid. Hoewel Groens naam niet in het artikel voor kwam, kreeg de 

staatsrechtelijke controverse tussen beide geestverwanten nu wel een officiëler karakter. 

Nederlandsche Stemmen, II, Amsterdam, 28 februari 1835, 104-105.  
186 Nederlandsche Stemmen, IV, Amsterdam, 1836, 42-44. 
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de geschiedenis ‘niet genoeg’ hadden geraadpleegd, bleken hun congressen 

ontoereikend te zijn om het gewenste doel te behalen of de zaden der tweedracht ‘uit 

te doven’. In 1830 ving door de revolutionaire aantasting van recht en orde ‘een 

nieuw tijdperk’ aan. De ‘zucht’ om de wereld tot één geheel samen te smelten en tot 

een macht buiten en zonder God te verheffen was de strekking van de tijd geworden. 

Deze openbaarde zich vooral, zo stelde de auteur vast, in ‘het Europesche 

Statenstelsel’. Terwijl het oosten uiteen dreigde te vallen en zich rijp maakte voor 

overheersing, kon in het westen meer en meer de triomf van ‘het revolutionair 

beginsel’ worden waargenomen. Zij het onder een ‘zachteren vorm’ dan bij de eerste 

uitbarsting en verenigd met het overwicht van de materiële en tijdelijke belangen op 

de zedelijke en geestelijke.  

    Karakteristiek voor de Europese tijdsbeschouwingen van de Nederlandsche 

Stemmen is de Bijbels-apocalyptische toonzetting. Een duidelijk voorbeeld hiervan 

is het artikel ‘Europa’, waarin de auteur aandacht vroeg voor Europa’s bijzondere 

bestemming binnen het geheel van de wereldgeschiedenis.
187

 Interessant in dit 

verband is de identificatie van Europa met Noachs tweede zoon Jafeth die met zijn 

‘Europesche nageslacht’ werd geroepen tot inwoning in de tenten van Noachs 

oudste zoon Sem.
188

 Ondanks het feit dat Europa volgens de auteur haar voorrecht 

als ‘bewaarster’ van de christelijke waarheid was kwijtgeraakt, kon van het talent dat 

‘het verouderde Europa’ eens was toevertrouwd nog altijd een zegenrijke werking 

uitgaan.  

  

Desondanks benadrukten de Nederlandsche Stemmen dat strijd en worsteling tegen 

de ‘Overste dezer wereld’ aanstaande leken. Om die reden werd in de politieke 

rubrieken voortdurend de vinger gelegd bij het schrille contrast in Europa tussen de 

uiterlijke vrede en de binnenlandspolitieke onrust. Ook de Oosterse kwestie werd 

van tijd tot tijd onder de aandacht gebracht. Volgens de redactie was dit vraagstuk 

belangrijk, omdat de vrede van Europa erdoor kon worden bepaald. In de 

‘Godsdienstige Aangelegenheden van onzen Tijd’ werden de Europese landen niet 

alleen in het perspectief van het ongeloof, maar ook in dat van ‘Het Catholicismus 

en het Protestantismus’ geplaatst. De protestantse Stemmen waren er namelijk van 

overtuigd dat met het oog op de houding van de roomse mogendheden, de geest der 

                                                           
187 Nederlandsche Stemmen, I, 10 oktober 1834, 3-4. 
188 Waarschijnlijk is dit artikel door de christen-Jood Da Costa geschreven. Benadrukt werd 

immers dat aan Sem als oudste zoon van Noach ‘eigenlijk de eerste rang onder natien en 

stammen der volkeren’ toekwam en dat met de ‘wederkeering van Sems geheiligd nakroost’ 

in zijn eigen tenten de ‘schakel der verkiezing’ zou zijn voltooid. 
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eeuw en de deplorabele toestand van het protestantisme de rol van de Roomse Kerk 

bij lange na niet was uitgespeeld.
189

  

 

 

Terwijl de postrevolutionaire bezinning in Nederland nog sterk werd gekleurd door 

de Belgische afscheiding, bezon men zich in Europa voornamelijk op de algemene 

betekenis van het revolutiejaar 1830. Een geheel eigen kijk hierop had het 

conservatieve tijdschrift Berliner Politisches Wochenblatt. Dit kwam al tot uiting in 

het motto: ‘Nous ne voulons pas le contrerévolution, mais le contraire de la 

révolution’. Het weekblad verscheen van 1831 tot 1838. De directe aanleiding tot de 

uitgave lag in de angst dat ‘das Ungeheuer der Revolution’ zich opnieuw op Europa 

zou storten. Omdat dit gevaar volgens de redactie nauwelijks werd ingezien, voelde 

zij zich gedrongen ‘die schlechten politischen Lehren’ van de liberale pers ‘durch 

die guten’ te bestrijden.
190

 Reeds bestaande conservatiefkatholieke tijdschriften uit 

Duitsland en Oostenrijk ondergingen door de revoluties van 1830 een opleving. Zij 

beschouwden de omwentelingen als een herhaling van de Franse Revolutie van 1789 

en bepleitten in hun commentaren veelal nog vuriger dan voorheen een restauratie 

van troon en altaar. Commentaren waarin met name de invloeden van Franse 

Traditionalisten als J. de Maistre en L.G.A. de Bonald doorwerkten.   

    De metternichiaanse Oesterreichischer Beobachter was doorgaans realistischer 

ingesteld. In dat opzicht zette de conservatieve krant haar koers van de jaren twintig 

onverminderd voort.
191

 Niettemin besefte ook zij dat de Europese crisissfeer begin 

jaren dertig onzekerder was dan in het decennium daarvoor. Een belangrijk verschil 

was immers dat de democratisch-nationalistische bewegingen met de komst van 

België en Griekenland in 1830 nieuwe en hoopvoller impulsen hadden ondergaan. 

Hoewel een Europese revolutie vooralsnog kon worden afgewend, was Metternich 

als ‘Kutscher Europas’ en ‘Arzt der Revolutionen’ niet gerust op de toekomst.
192

 Op 

de Conventie van Berlijn in 1833 stelde hij een aantal overeenkomsten op om de 

samenwerking tussen de drie conservatieve mogendheden nieuw leven in te blazen. 

Het resultaat was in wezen niets meer dan een vernieuwing van de Russische 

                                                           
189 Hoewel er enerzijds werd gesproken over ‘al het verbasterde en tegenchristelijke’ in de 

leer en macht van de Rooms-katholieke Kerk, wenste de redactie anderzijds niet te ontkennen 

dat Rome nog ‘een overblijfsel der waarheid’ bezat. Nederlandsche Stemmen, VI, 

Amsterdam, 1838, 279.  
190 Wolfgang Scheel, Das ‘Berliner Politische Wochenblatt’, 15-44. Leidende figuren van het 

Wochenblatt waren de katholieke militair en latere staatsman J.M. von Radowitz en de 

katholieke rechtsgeleerde C.E. Jarcke.  
191 Zie hierover 1.2.1. 
192 Zie P. Berglar, Metternich: ‘Kutscher Europas – Arzt der Revolutionen’, Göttingen, 1973. 
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garantie om Oostenrijk en Pruisen te beschermen tegen de revolutie en tegen 

Frankrijk.
193

   

 

Liberale Europeanen zagen de politiek van het juste milieu als de belangrijkste les 

van 1830 en de meest adequate houding tegenover het revolutieproces. Hun grote 

inspiratiebron was Guizot, het politieke en ideologische gezicht van de 

Julimonarchie.
194

 Hoe invloedrijk de Fransman in Europa was, kan mede worden 

afgeleid uit de vele herdrukken en vertalingen in de jaren dertig en veertig van zijn 

Histoire générale de la Civilisation en Europe.
195

 Volgens de opvatting van de 

liberalen was vrijheid de essentie van het Europese beschavingsproces. Hierbij 

benadrukten zij dat in dit proces een hoofdrol was weggelegd voor de constitutionele 

monarchie als bemiddelende regeringsvorm. Tegelijkertijd waren zij doordrongen 

van het besef dat zich hierin een ideologische tegenstelling tussen het westen en het 

oosten openbaarde. Een bewustzijn waaraan Guizot zelf in zijn geschiedenis over de 

Europese beschaving een belangrijke bijdrage had geleverd.
196

 Dat hij aan het 

Europees-liberale ideaal ook als politicus gestalte trachtte te geven, blijkt onder 

andere uit zijn toenadering tot Engeland.
197

    

  

Tot 1830 waren de democratische Europeanen er nauwelijks in geslaagd hun idealen 

een gemeenschappelijk profiel te geven. Dit veranderde door de uitbarsting van de 

Julirevolutie. Een bepalend en inspirerend figuur voor de Europees-democratische 

profilering was de Italiaan Mazzini. Na het echec van de Italiaanse Risorgimento in 

1830 richtte de republikeinse nationalist in 1831 de beweging Jong Italië op. De 

beweging verbreedde zich in 1834 tot Giovine Europa en was bedoeld als 

overkoepelende organisatie voor progressief-nationalistische groeperingen als Jong 

Duitsland, Jong Polen en Jong Oostenrijk. Wat Mazzini met zijn Jong Europa voor 

                                                           
193 F.R. Bridge & Roger Bullen, The Great Powers, 93-94. 
194 Guizot heeft onder andere de ministerspost voor Onderwijs en Buitenlandse Zaken bekleed 

en was van 1847 tot de val van de Julimonarchie in 1848 premier. Over de Julimonarchie en 

de politiek van het juste milieu, zie Klaus Deinet, ‘Auf der Suche nach dem Juste milieu 

zwischen Glorifizierung und Dämonisierung der Vergangenheit: Die Geschichtspolitik der 

Julimonarchie 1830–1840’, in: Rolf Reichardt, Rüdiger Schmidt, Hans-Ulrich Thamer (Hgg.), 

Symbolische Politik und politische Zeichensysteme im Zeitalter der Französischen 

Revolutionen (1789–1848), Münster, 2005, 213-234 en Vincent E. Starzinger, The Politics of 

the Center. The Juste Milieu in Theory and Practice, France and England, 1815-1848, 

Charlottesville, 1991. 
195 De volledige titel van deze in 1828 verschenen studie luidt: Cours d’Histoire moderne, 

Histoire générale de la Civilisation en Europe depuis la chute de l’Empire Romain jusqu’à la 

Révolution Française. In 1843 verscheen een Nederlandse vertaling van de hand van W.A. 

van Hengel.  
196 Zie 1.3.4 onder het kopje ‘De historisering en politisering van Groens Europabeeld’.  
197 Zie hierover F.R. Bridge & Roger Bullen, The Great Powers, 101-104.  
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ogen stond, was de verbroedering tussen de volken en de universele verklaring van 

de rechten van de mens. Om idealen als vrijheid, gelijkheid en vooruitgang te 

kunnen verwezenlijken achtte hij het noodzakelijk dat door een ‘Heilige Alliantie 

van Naties’ de monarchale status quo van Europa omver werd geworpen.
198

 In zijn 

doelstellingen was Mazzini echter weinig concreet. Dat zijn Jong Europa al in 1837 

op een fiasco uitliep, hing grotendeels samen met zijn tweeledige ideaal om Europa 

te stichten teneinde Italië te kunnen stichten en vice versa.
199

     

 

Ook bij de socialistische Europeanen waren politieke en maatschappelijke idealen 

door het revolutiejaar 1830 in een nieuw stadium beland.
200

 Ondanks onderlinge 

verschillen zagen zij in de sterk groeiende arbeidersbewegingen hoopvolle tekenen 

voor een socialistische toekomst van Europa. Hun inspiratie hiervoor ontleenden zij 

in belangrijke mate aan het gedachtegoed van Claude-Henri de Saint-Simon. Reeds 

in 1814 had deze utopische socialist een ‘Réorganisation de la Société européenne’ 

voorspeld, waarbij de Europese maatschappijen in progressieve zin naar elkaar 

zouden toegroeien. Mede om die reden had hij op basis van het gelijkheidsbeginsel 

een programma ontworpen voor een federatie van Europese staten naar Engels 

constitutioneel model.  

    Een sterk West-Europese oriëntatie kwam tot uiting bij de jong-hegeliaan Moses 

Hess. In Die europäische Triarchie uit 1841 bepleitte hij een op filosofische leest 

geschoeide Europese samenwerking die elementen bevatte als het praktische 

Frankrijk, het idealistische Duitsland, en Engeland als synthese van de eerste twee 

elementen.
201

 Fel anti-centralistische en anti-etatistische opvattingen werden 

aangetroffen bij Proudhon en Bakoenin, die in die tijd nog als leden van de 

socialistische familie werden beschouwd. De internationalist Bakoenin 

onderscheidde zich vooral door zijn opkomen voor het zelfbeschikkingsrecht van 

alle nationaliteiten. Zij het dat hij in zijn pleidooi voor gelijkberechtiging een afkeer 

liet blijken van de stichting van repressieve staten. Marx en Engels daarentegen 

zagen in het emanciperend nationalisme slechts een tijdelijk verschijnsel dat als 

zodanig deel uitmaakte van een proces van economische en maatschappelijke 

mondialisering. Een pacifistisch-internationale samenwerking werd in 1847 

                                                           
198 Over Mazzini en zijn Jong Europa, zie Alexander Tchoubarian, The European Idea in 

History in the Nineteenth and Twentieth Centuries. A View from Moscow, Ilford, 1994, 46-52. 
199 A. Chebel d’Apollonia, ‘European Nationalism and European Union’, in: A. Pagden, ed., 

The Idea of Europe. From Antiquity to the European Union, Cambridge, 2007, 181-182. Over 

het Italiaanse europeanisme van die tijd, zie L.F. Bruyning, Europa in de Italiaanse 

geschiedschrijving van de eerste helft van de negentiende eeuw, Amsterdam, 1994.  
200 F. Tichelman, ‘Socialisten en Europa in de negentiende eeuw: Enkele indrukken’, in: 

W.A.F. Camphuis en C.G.J. Wildeboer-Schut (red.), Europese eenwording in historisch 

perspectief, 77-88. 
201 Moses Hess, Die europäische Triarchie, Leipzig, 1841, 57-59. 
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gerealiseerd in de ‘Ligue de la Paix et de la Liberté’. Hieraan waren namen 

verbonden van algemeen bekende intellectuelen als Victor Hugo, John Stuart Mill, 

Alexander Herzen en Louis Blanc.  

 

Na de ‘deceptive calm and storms’ van de jaren dertig wierpen de jaren veertig reeds 

hun ‘shadow of revolution’ vooruit.
202

 Haarden van onrust in Spanje, Portugal, 

Zwitserland, Polen, Pruisen en Italië waren voor de staatkundige en 

volkenrechtelijke orde van Europa een ware beproeving. In 1847 konden 

constitutionele crises in Zwitserse kantons en politiek-sociale onlusten in Italiaanse 

staten niet meer door een Europese interventie worden beteugeld. Voor de 

Arnhemsche Courant was dit een signaal dat zich ‘in geheel Europa’ de behoefte 

deed gevoelen ‘om de grondslagen van den staat aan de denkbeelden van onzen tijd 

te doen beantwoorden’.
203

 Hierbij redeneerde de krant dat de Franse Revolutie een 

fakkel had ontstoken ‘welker licht men voor een tijd verbergen, maar niet 

uitdooven’ kon. De meest vreedzame oplossing voor Europa en ‘een keerpunt’ voor 

de Europese diplomatie had volgens de krant altijd al gelegen in de toetreding van 

Pruisen ‘in de rij der constitutionele staten’. Wanneer dít plaatsvond zou dit land als 

vanzelf aan de zijde van Frankrijk en Engeland treden en daarmee het overwicht van 

Rusland, dat maatschappelijk en staatkundig gezien een ‘scherp contrast’ vormde 

met het westelijk Europa, te niet doen.
204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
202 Voor deze finalistische interpretatie van de revolutie in de jaren veertig, zie P.W. 

Schroeder, The Transformation of European Politics, 712-804.  
203 Arnhemsche Courant, 16 september 1847.  
204 Arnhemsche Courant, 10 september 1846. 
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Nu de hoofdlijnen van het postrevolutionaire tijdvak 1830-1848 zijn geschetst, zal 

aan de hand van dit overzicht worden getracht Groens tekstmotieven te bepalen. 

Centraal bij deze bepaling staat de vraag in hoeverre de verwetenschappelijking van 

zijn antirevolutionaire Europabeeld vanuit de Nederlandse en Europese context kan 

worden verklaard. In het nagaan hiervan zal het accent worden gelegd op het begin 

van de jaren dertig, omdat in die tijd de systematische doordenking van het 

revolutiejaar 1830 vorm begon te krijgen. Niet voor niets, zo werd aan het begin van 

dit hoofdstuk opgemerkt, was de Proeve uit 1834 bedoeld als het eerste deel van zijn 

als Europees te karakteriseren Beschouwingen over Staats- en Volkerenregt. In het 

tweede gedeelte van deze paragraaf zal worden nagespeurd welke invloeden Groen 

bij de verwetenschappelijking van zijn Europabeeld heeft ondergaan.  

 

 

Het eerste wat de contextuele excurs heeft duidelijk gemaakt, is dat Groens 

beschouwingen over staats- en volkenrecht als wetenschappelijke reflectie op de tijd 

geen unicum waren. De behoefte aan historisering en politisering van het 

revolutiejaar 1830 werd ook aangetroffen bij schrijvers als Van Kampen en Lipman 

en bij redacteuren van tijdschriften in binnen- en buitenland. Wie de 

paradigmatische omslag van Europa politiek en levensbeschouwelijk wilde 

doorgronden, had behoefte aan bezinning en wetenschappelijke verdieping. Deze 

brede behoefte geeft tegelijkertijd aan dat Groen en velen met hem de revolutionaire 

ontwikkelingen van hun tijd als Europeaan hebben verstaan. Dit roept echter de 

vraag op waarom hij dit revolutieproces in verklaarbare, opeenvolgende periodes 

heeft verdeeld. 

    Gezien het feit dat Van Kampen en Lipman de Europese geschiedenis volgens de 

methode van Heeren hadden gestructureerd, zal niet de historisering maar de 

politisering van hun Europabeeld bij Groen op kritiek zijn gestuit. Uit zijn 

briefwisseling blijkt dat hij aanvankelijk zelfs veel waardering had voor Lipmans 

geschiedwerk over de Europese staatkunde. Wat hem daarin aansprak, was de 

heldere wijze waarop de overheersing van ‘de aristocratie der groote Mogendheden’ 

historisch werd verklaard en het inzicht dat de gebeurtenissen in Europa ‘regt fiksch 

om dat hoofddenkbeeld’ gegroepeerd waren.
205

 Dit positieve oordeel is vermoedelijk 

veranderd toen Thorbecke in een brief aan Groen Lipman afschilderde als ‘dilettant’ 

en Groen vervolgens kennis nam van Thorbeckes recensies over Lipmans werk in 

                                                           
205 Groen aan H.J. Koenen, 23 september 1832, Briefwisseling, I, 608. 
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het Journal de la Haye.
206

 Groens conclusie dat de Geschiedenis van de Staatkunde 

‘een monument van oppervlakkige en onnaauwkeurige behandeling eens gewigtigen 

onderwerps’ was, lijkt eerder een veroordeling van Lipmans vakmanschap dan van 

diens Europabeeld.
207

 Hierbij kan worden verondersteld dat hij nog niet was 

vergeten hoezeer de Amsterdamse advocaat als richtlijn voor de Europese politiek 

het ‘stelsel van onzijdigheid’ had bepleit.
208

   

    Het tekstmotief voor Groens Beschouwingen moet daarom veeleer worden gezien 

als een reactie op de remedie tegen de revolutiekwaal, zoals die door auteurs als Van 

Kampen werd aanbevolen. Als we veronderstellen dat hij diens Geschiedenis van 

den Vijftienjarigen Vrede in Europa ter hand heeft genomen, dan zal hij instemmend 

hebben geknikt bij het lezen van uitdrukkingen als de ‘Demon der Revolutie’ en 

constateringen als het verbreken van de ‘Harmonie van het Europische 

Statenverbond’ door de erkenning van de Julimonarchie. Over de weerbaarheid van 

de Europese beschaving en de voorgestelde gedragslijn van ‘gematigdheid, 

onderlinge toegevendheid en vredelievendheid’ ten aanzien van de 

omwentelingsgeest, moet hij het hoofd hebben geschud. Of Van Kampen, zoals De 

Clercq meende, in de politiek ‘geheel’ van het pad van het liberalisme was 

teruggekeerd, zal Groen zeker na de verschijning van dit werk niet hebben 

overtuigd.
209

 In dat opzicht zal hij in hem een typisch vertegenwoordiger van het 

juste milieu hebben gezien.  

    Hoezeer Groens Beschouwingen uit 1834 als een wetenschappelijke respons op de 

context van dit juiste midden moeten worden opgevat, blijkt in het bijzonder uit een 

tweetal brieven aan Koenen. Hierin schreef Groen aan zijn Amsterdamse 

medestander: ‘Wij moeten tegen het stelsel van het juste-milieu, thans algemeen 

aangenomen, met denzelfden ernst als tegen de revolutie, getuigen. Dat stelsel is in 

den grond een revolutionair stelsel; het is eene der zijden van de revolutionaire 

politiek’.
210

 Om dit stelsel zo effectief mogelijk te kunnen bestrijden moesten de 

auteurs van de Nederlandsche Stemmen volgens Groen maar niet op een brede 

doelgroep mikken. In dat opzicht deed Koenen er goed aan zich door het ‘oogmerk’ 

te laten leiden dat hem aanvankelijk voor de geest had gestaan, namelijk: ‘Door 

                                                           
206 J.R. Thorbecke aan Groen, 19 oktober 1832, Briefwisseling, I, 620-621. 
207 Groen aan H.J. Koenen, 30 november 1832, Briefwisseling, I, 636.  
208 Over dit pleidooi van Lipman, zie 2.2.2.  
209 W. de Clercq aan Groen, 15 februari 1832, Briefwisseling, I, 539. Dat Van Kampen zich 

anders opstelde, kan ook worden afgeleid uit het feit dat hij in 1832 de lezingen van Da Costa 

over de vaderlandse geschiedenis en letterkunde bezocht. Hierbij moet in ogenschouw worden 

genomen dat hij in de jaren twintig diens Bezwaren tegen de geest der eeuw nog fel bestreden 

had (zie 1.2.1). H.J. Koenen aan Groen, 7 maart 1832, Briefwisseling, I, 549.  
210 Groen aan H.J. Koenen, 7 juli 1834, Briefwisseling, II, 73. 



266 

 

wetenschappelijke toepassing des Christelijken beginsels op den beschaafden stand 

en daardoor op de gansche Natie te werken’.
211

  

    Dat ‘beginselloosheid’ naar de opvatting van het geestverwante tijdschrift de 

‘gang en de alles bestemmende neiging der Europeesche staatkunde’ was, zal Groen 

van harte hebben beaamd. Desondanks deelde hij, gezien zijn geschil met Koenen, 

de anti-roomse kritiek op Haller niet. Temeer omdat hij in tegenstelling tot het blad 

in het ‘Protestantsche beginsel’ een basis zag op grond waarvan zowel de 

protestanten als de katholieken de revolutie konden bestrijden.
212

 In dat opzicht lijkt 

Groen zich meer verwant te hebben gevoeld met de staatsrechtelijke opvattingen van 

het Berliner Politisches Wochenblatt. Een kwestie waarop in het tweede gedeelte 

van deze paragraaf zal worden teruggekomen.  

    Hoezeer Groen met zijn Beschouwingen over Staats- en Volkerenregt op de in die 

tijd gangbare Europabeelden heeft gereflecteerd, kan reeds uit de titel worden 

opgemaakt. Dat zijn wetenschappelijke kijk op de Europese ontwikkelingen door 

deze twee gezichtspunten werd bepaald, komt omdat hij elke verandering op het 

terrein van staats- en volkenrecht als een aantasting van Europa als christelijk-

historische ‘volkerenmaatschappij’ beschouwde. Met als gevreesde keerzijde dat de 

‘Europesche nationaliteit’ vanwege haar brede verbanden een veralgemenisering van 

de revolutie bevorderde. Aangezien het juste milieu bereid was revolutionaire 

veranderingen binnen deze waardegemeenschap tot op zekere hoogte toe te staan, 

moet het tekstmotief voor de verwetenschappelijking van Groens antirevolutionaire 

Beschouwingen dan ook in deze context worden gezocht. Anders gezegd: de 

verwetenschappelijkte Beschouwingen moeten worden verstaan als de zienswijze 

van een geëngageerd, antirevolutionair denker met een welomschreven Europabeeld. 

Hiermee is echter nog niet verklaard waarom Groen de revolutieleer heeft 

geperiodiseerd en aan deze periodisering zelfs een voorspelbaar karakter verleende. 

Ter verklaring hiervan zal in dit gedeelte van de paragraaf aandacht worden 

gevraagd voor de context en in het volgende gedeelte voor de geestelijke herkomst.  

 

Om het tekstmotief voor de door Groen geperiodiseerde revolutieleer te begrijpen 

moet opnieuw naar de context van het juste milieu worden verwezen. Dat het 

revolutieproces beheersbaar zou zijn, zoals in deze opvatting werd beargumenteerd 

en gepraktiseerd, heeft hij in de periode 1834-1847 in toenemende mate historisch 

proberen te weerleggen. Hoezeer Groen daarbij reflecteerde op het opinieklimaat 

blijkt bijvoorbeeld uit zijn proloog van Ongeloof en Revolutie. Hierin beklemtoonde 

hij dat sinds de aanvang en vooral na het einde van zijn voorlezingen in april 1846 

                                                           
211 Groen aan H.J. Koenen, 5 juni 1834, Briefwisseling, II, 67. 
212 Dat het tijdschrift ‘niet geheel’ aan Groens verwachting voldeed, blijkt onder andere uit 

zijn brief aan De Clercq. Groen aan W. de Clercq, 15 juni 1834, Briefwisseling, II, 70. 
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binnen een jaar en enkele maanden tal van ‘gebeurtenissen en geschriften’ aan de 

bevestiging van zijn zienswijze hadden bijgedragen.
213

 In specifieke zin attendeerde 

hij daarbij op de recente politieke gebeurtenissen in Zwitserland en Pruisen en op 

pas verschenen geschriften als Gespräche aus der Gegenwart über Staat und Kirche 

van de Pruisische staatsman J.M. von Radowitz, Histoire de la Révolution van de 

Franse publicist L. Blanc en Histoire des Girondins van de Franse dichter en 

historicus A. de Lamartine.  

    Wat Groen in het geschrift van de conservatiefkatholieke Radowitz, voormalig 

redacteur van het Berliner Politisches Wochenblatt, had getroffen, was ‘de 

meesterlijke voorstelling van de eenheid der revolutie-begrippen’ en ‘van de wijs 

waarop de meest uiteenloopende rigtingen, Liberalen, Radicalen, Socialisten, maar 

ook Doctrinairen en Conservatieven, van hetzelfde middenpunt’ uitgingen. Met 

‘voorbijzage’, zo voegde hij er aan toe, van de ‘natuurlijke en historische 

eigenaardigheid der dingen’ en met ‘ter zijde stelling, in het staatsleven, van de 

Goddelijke wet’. Wat de ‘Geschiedenis der Omwenteling’ van de socialist Blanc 

betrof, benadrukte Groen dat de scherpzinnige ‘theorist’ staafde wat hijzelf in 

Ongeloof en Revolutie had beweerd. Voor een logisch denkende revolutionair lag 

immers ‘het ideaal der leer, niet in Montesquieu, maar in Rousseau; het ideaal der 

praktijk, niet in der reactionairen veelsoortige list en geweld, maar in de eenvoudige 

voortzetting van de afgebroken taak der naar algemeene broederschap strevende 

Terroristen’.
214

 Een soortgelijke strekking als in het werk van Blanc had Groen 

waargenomen in het werk van Lamartine over de Girondijnen. Ook hierin kon in de 

levendige voordracht der feiten ‘de noodwendige opvolging en ontrolling der 

gevolgtrekkingen uit het revolutionair beginsel’ worden teruggevonden. Of zoals hij 

de revolutionaire geschiedbeschouwing van Lamartine ter verduidelijking 

samenvatte: ‘de theorie, in de geheele reeks der stadiën van haar levenspad’.  

    Groens periodisering van de revolutieleer, zo kan uit de proloog van Ongeloof en 

Revolutie worden afgeleid, was vooral bedoeld om liberalen en conservatieven ervan 

te overtuigen dat het juste milieu het revolutieproces wel kon vertragen maar niet 

beëindigen. Of beter gezegd: hen door middel van de feiten duidelijk te maken dat er 

een ‘verband’ bestond tussen de tegenwoordige omstandigheden en de vroegere 

gebeurtenissen.
215

 Een oorzakelijke verklaring van de geschiedenis die hij des te 

                                                           
213 Voor deze ‘gebeurtenissen en geschriften’, zie Ongeloof en Revolutie, VII-XI. 
214 Volgens Blanc werd de geschiedenis van de christelijke wereld gekenmerkt door de 

dialectische ontwikkeling van een drietal hoofdprincipes, te weten: ‘l’autorité, 

l’individualisme, la fraternité’. In het voorbereidende stadium op de algemene broederschap 

verbond hij het protestantisme van Luther en Calvijn met het latere individualisme en het 

industrieel kapitalisme. Louis Blanc, Histoire de la Révolution française, tome premier, Paris, 

1847, 9-12.  
215 Handboek, I, XII. 
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krachtiger naar voren bracht door wat hij zowel in de geschriften van de 

antirevolutionairgezinde conservatieven als in die van de radicale revolutionairen 

tegenkwam.  

    Dat Groen met het Handboek en Ongeloof en Revolutie ‘den spiegel der Historie’ 

heeft willen voorhouden, moet in belangrijke mate vanuit de context van het juste 

milieu worden verklaard. Dit stelsel was de ‘routine’, zo stelde hij vast, die ‘ook in 

ons Vaderland’ de overhand had. Het bijwoord ‘ook’ maakt duidelijk dat Groen de 

strijd tegen de revolutie in een breed kader plaatste. Om de ontoereikendheid van dit 

stelsel te kunnen aantonen heeft hij het historische bewijs willen leveren dat ‘de 

Geschiedenis van Europa, sedert meer dan een halve eeuw’ niets anders was geweest 

dan ‘de eigenaardige en voortdurende ontwikkeling der revolutie-begrippen’.
216

 Wat 

de toekomst van Europa betrof, zal de schrik hem om het hart hebben geslagen toen 

hij bij Blanc las: ‘Maintenant, la scène va changer d’aspect; les idées vont devenir 

des actes; une fois encore, les livres seront des combats, et les philosophes des 

gladiateurs’.
217

  

 

 

Wat de invloeden op Groens Europabeeld betreft, heeft dit hoofdstuk duidelijk 

gemaakt dat hij in zijn Europese beschouwingen voortbouwde op concepten uit de 

periode 1825-1826. Hiervoor kan, mede op grond van de gesynchroniseerde 

vergelijking tussen het Handboek en het Handbuch, in de eerste plaats worden 

verwezen naar Heeren en in het verlengde daarvan naar Heerens conceptuele 

verwantschap met Burke. Tegelijkertijd doet zich in dit verband de vraag voor hoe 

in Groens antirevolutionaire Europabeeld de invloed heeft doorgewerkt van 

katholieke denkers als Haller en Jarcke. Ook zal worden onderzocht hoe Groen zich 

verhield tot denkers als Cousin en Guizot en andere door hem gewaardeerde figuren. 

 

 

Hoezeer Groen van zijn conceptuele overeenstemming met Heeren doordrongen 

was, bleek in het bijzonder uit de proloog op de negende lezing van Ongeloof en 

Revolutie. Hierin refereerde hij immers openlijk aan Heerens kernbegrip 

‘Staatensystem’ of ‘Staatenverein’. Ook met betrekking tot de Europese 

eenheidsontwikkeling in de Middeleeuwen lijkt Groen in de proloog op de Göttinger 

historicus te hebben teruggegrepen. Tenminste, als we veronderstellen dat hij bij de 

                                                           
216 Ongeloof en Revolutie, 5-7. 
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paginaverwijzing naar het Handbuch de uitspraak in gedachten had: ‘also auch in 

jedem Verein von Staaten, werden aber erstlich nothwendig gewisse allgemeine 

Ideen herrschen, aus denen im Ganzen die Maximen des Handelns hervorgehn’.
218

 

Toch mag deze aanhaling van Heeren ons niet de ogen doen sluiten voor de 

doorwerking van de eenheidsconcepten van Robertson in Groens Europabeeld. Een 

beïnvloeding waarvoor reeds in het eerste hoofdstuk aandacht werd gevraagd en die, 

zoals we toen zagen, ook in de conceptualisering van Heerens geschiedbeschouwing 

tot uiting kwam.
219

 Zeker ten aanzien van Groens conceptualisering van de 

middeleeuwse geschiedenis van Europa moet de invloed van Robertson niet worden 

onderschat.  

    De volle overtuiging waarmee Groen in de periode 1834-1847 op Heerens 

Europaconcepten voortbouwde, moet mede vanuit Heerens geestverwantschap met 

Burke worden verklaard. Hiervan was hij, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, 

aan het begin van de jaren dertig op de hoogte geraakt.
220

 Hoezeer Groen zich de lijn 

Burke-Heeren nog altijd bewust was, kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit zijn 

waardering voor Gentz’ Fragmente aus der neuesten Geschichte des Politischen 

Gleichgewichts in Europa uit 1806. Een ‘meesterlijk geschrift’, zo schreef hij in 

Ongeloof en Revolutie.
221

 De verbinding van Gentz met Heeren blijkt uit de 

toevoegde voetnoot: ‘Heeren zegt er van: ‘Mit einer Vorrede, in einer trostlosen 

Zeit, mit Tacitus Feder geschrieben’. De verbinding van Gentz met Burke wordt 

duidelijk uit Groens kwalificatie van Gentz’ Ueber den Ursprung und Charakter des 

Krieges gegen die Französische Revolution uit 1801. Een werk dat volgens hem 

verdiende ‘naast de beste voortbrengselen van Burke te staan’. De met elkaar 

verbonden loftuitingen tonen aan dat Groen Heeren tot het burkeaanse gezelschap 

moet hebben gerekend.  

 

 

                                                           
218 Groens verwijzing naar het Handbuch, kan gezien zijn toelichting op de middeleeuwse 

eenheidsontwikkeling van Europa, moeilijk betrekking hebben op het algemene citaat over 

het Europese statenstelsel waar Zwaan naar verwijst (Bescheiden, II, 132). Waarschijnlijk 

heeft Groen de derde druk van Heerens Handbuch uit 1819 geraadpleegd en niet zoals Zwaan 

meent de vijfde, verbeterde en voortgezette druk uit 1830 (Historische Werke, VIII). 
219 Zie 1.3.4. 
220 Zie 2.3.2. 
221 Ongeloof en Revolutie, 33-34. Wat Groen zeker zal hebben aangesproken in de Fragmente, 

was Gentz’ poging om aan te tonen ‘wie das ehemalige Föderativ-System von Europa, 

nachdem es bis auf unsere Seiten herab, unter mancherlei wechselnden Formen, dem Geiste 

nach immer dasselbe, geblüht hatte’ (Fragmente, St. Petersburg, 1806, I). Overigens was 

Groen van mening dat Gentz ‘de zuiverheid zijner vroegere inzigten’ niet had bewaard toen 

hij als secretaris-generaal van het Congres van Wenen in de toenmalige diplomatie ‘het 

revolutionair element voorbij’ had gezien. Over Gentz, zie ook 1.3.4 onder het kopje ‘Burke 

en de Georg-August-Universität’. 
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Wat Groen in het politieke denken van Burke, Gentz en met name Heeren heeft 

aangesproken, was de verdediging van Europa als historisch gegroeide 

waardegemeenschap. Met dit onderscheid dat hij bij zijn systematische uitwerking 

van de getemperde monarchie, die hij weliswaar omschreef als ‘de natuurlijke 

ontwikkeling van het Christelijk en Germaansch beginsel’, haast volledig voer op 

het privaatrechtelijke kompas van Haller. Naast de eclectische toe-eigening van 

Hallers Restauration der Staatswissenschaft heeft Groen tevens ‘een schat van 

politieke wijsheid’ ontleend aan het Berliner Politisches Wochenblatt.
222

 In dit 

verband kan nogmaals worden verwezen naar de convertiet Jarcke die Hallers 

privaatrecht hierin modificeerde van ‘naturgegeben’ in ‘gottgegeben’.
223

 Ook een 

medewerker als de lutheraan E.L. von Gerlach was van oordeel dat de levende, 

persoonlijke God bij de ‘rationalisierende Haller’ schuilging achter ‘die von Gott 

geschaffene Natur’. Ondanks kerkelijke verschillen tussen de katholieke 

hoofdredacteuren Jarcke en Radowitz en protestantse redacteuren als Gerlach 

beschouwde de hele Berlijnse kring ‘Obrigkeit und Autorität aus Gott’.
224

 De 

analogie met Groens eigen inlijving van Haller in het christelijk-Germaanse 

staatsrecht is evident.  

    Er doet zich echter nog een andere staatsrechtelijke overeenkomst tussen Groen 

en het Wochenblatt voor. Al in het vorige hoofdstuk werd benadrukt dat Jarcke meer 

dan Haller oog had voor de historische ontwikkeling van de ‘gesellige Zustände’ en 

daarom hoog opgaf van een ‘ständische Verfassung’.
225

 Dit was bij Jarcke en de rest 

                                                           
222 Ongeloof en Revolutie, 35. 
223 Voor deze modificatie van Hallers staatsrecht, zie Wolfgang Scheel, Das ‘Berliner 

Politische Wochenblatt’, 45-54. Over deze kwestie, zie ook 2.3.2. Overigens noemde Haller 

in een schrijven aan Groen het Wochenblatt, waaraan hij bijdragen leverde, ‘le meilleur et le 

plus instructif journal de l’Europe’. C.L. von Haller aan Groen, 30 december 1835, 

Briefwisseling, II, 140. 
224 Op de achtergrond speelden de kerkelijke verschillen echter wel degelijk een rol. Zo 

waarschuwde de lutherse theoloog E.W. Hengstenberg Gerlach, die ook bijdrages leverde aan 

de door Hengstenberg geredigeerde Evangelische Kirchenzeitung, voor ‘den 

Proselytenmachern’ Jarcke. Ook O. von Gerlach hield zijn broer voor dat uitdrukkingen als 

revolutie, recht en vrijheid ‘bei Katholiken etwas anderes bedeuten als bei uns’. In dat opzicht 

kan deze katholiek-protestantse controverse worden vergeleken met die tussen Groen en 

Koenen. Scheel spreekt in dit verband opvallend genoeg van ‘ein katholisch geführtes 

konservatives Blatt’. Wolfgang Scheel, Das ‘Berliner Politische Wochenblatt’, 20-24 en 41-

42. Groens opmerking dat ‘slechts één lid van de redactie, die uit vijf of zes leden bestaat’ 

katholiek was, kan hiermee worden genuanceerd. Groen aan C.J. van Assen, 15 september 

1834, Briefwisseling, II, 85. Over het Berliner Politisches Wochenblatt, zie ook H. Beck, The 

Origins of the Authoritarian Welfare State in Prussia. Conservatives, Bureaucracy, and the 

Social Question, 1815-1870, Michigan, 1995, 33-62. 
225 Zie de bespreking van Haller in 2.3.2. 
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van de Berlijnse kring het gevolg van een zelfstandige verwerking van het 

theocratische gedachtegoed van de eerder genoemde Franse Traditionalisten. Binnen 

deze ultramontaanse school werd de goddelijke oorsprong van de soevereiniteit, in 

het bijzonder bij Maistre, in verband gebracht met de organische ontwikkeling 

ervan. Zo werden tijd en duur, in tegenstelling tot het rationalistische natuurprincipe 

van Haller, als ondersteuning van de scheppingsordening gezien.
226

 Deze verbinding 

van de Schepper met het organische proces van de maatschappelijke verbanden werd 

door het Wochenblatt anders dan bij Maistre en weer meer in de lijn van Haller, niet 

in absolutistische, maar in pre-absolutistische en feodale zin opgevat.
227

  

    Op grond van bovenstaande toelichting wordt duidelijk dat Groen in deze 

invloedrijke Berlijnse kring eminente vertegenwoordigers zag van het door hem 

gewaardeerde ‘europäisch-germanischen Staatsrecht’.
228

 Ook ‘mannen’ als Bonald 

en Maistre, hoewel zij ‘helaas’ de christelijke kerk met ‘de ketterij van Rome’ 

hadden verward, prees hij omdat zij ‘verder en beter’ hadden gezien dan de meesten 

van hun tijdgenoten.
229

 Een inzicht waarover hij in de Proeve opmerkte dat Maistre 

naar waarheid had betoogd dat de godsdienst de moeder van de wetenschap was en 

dat de scepter van de wetenschap slechts aan Europa toebehoorde, omdat die 

christelijk was.
230

 Wat Groens schatplichtigheid aan de ultramontaan Lamennais 

betreft, kan worden gewezen op de vele citaten die het verband tussen ongeloof en 

revolutie moesten bewijzen. Onomwonden gaf Groen toe ‘vooral’ aan deze 

inspirator, ondanks diens latere ‘afdwalingen’, veel dank te zijn verschuldigd.
231

 Een 

                                                           
226 Maistre sprak in dit verband over ‘Dieu s’explique par son premier ministre, au 

département de ce monde’. J. de Maistre, Considérations sur la France, nouvelle édition, 

Paris, 1821, 311. In zijn waardering voor tradities en instituties stemde hij zelfs overeen met 

Burke en is hij om die reden wel als ‘Burke’s first and most eminent Counter-Revolutionary 

disciple’ gekarakteriseerd. Voor overeenkomsten en verschillen tussen beide conservatieve 

denkers, zie R.A. Lebrun, ‘Joseph de Maistre and Edmund Burke: A Comparison’, in: R.A. 

Lebrun, ed., Joseph de Maistre’s Life, Thought and Influence : Selected studies, Montreal, 

2001, 153-172. 
227 Scheel geeft voor deze zelfstandige verwerking van Maistre verschillende verklaringen. Zo 

wijst hij op het feit dat de Duitse conservatieven, anders dan de Franse, in eigen land niet 

tegenover een ‘geschlossenen Rationalismus’ stonden en ook niet in directe zin met de 

revolutie werden geconfronteerd. Verder beluisterden zij in de Franse Revolutie terechte 

kritiek op het anti-feodale absolutisme. Wolfgang Scheel, Das ‘Berliner Politische 

Wochenblatt’, 61. 
228 Scheel spreekt van een voor die tijd aanzienlijke oplage van 900 exemplaren, met lezers 

over heel Europa verspreid. Wolfgang Scheel, Das ‘Berliner Politische Wochenblatt’, 31 en 

36-41. Groen las, althans zeker in de beginjaren, de nummers via koning Willem I. Groen aan 

C.J. van Assen, 31 december 1833, Briefwisseling, II, 17.  
229 Ongeloof en Revolutie, 35.  
230 Proeve, 94.  
231 Ongeloof en Revolutie, 35. Met deze afdwalingen doelde Groen op het feit dat Lamennais 

begin jaren dertig met de Rooms-katholieke Kerk gebroken had. De christelijk-sociale 

bewogenheid die Lamennais in zijn Paroles d’un croyant 1833 uit 1834 aan de dag legde, 
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soortgelijk oordeel over Lamennais velde Jarcke. Zo omschreef hij in het Berliner 

Politisches Wochenblatt van 19 oktober 1834 de voormalige ultramontaan en 

antirevolutionair als de man ‘der einst die Freude vieler Anhänger des Rechts und 

der Ordnung in Europa’ was. In deze omschrijving zal Groen, als hij het nummer 

gelezen heeft, ongetwijfeld zijn eigen oordeel hebben herkend.  

    Groens openlijke appreciatie van katholieke denkers als Haller, Jarcke, Lamennais 

en de Franse Traditionalisten toont aan dat hij in hen medestrijders heeft gezien 

tegen de Europese revolutie. Wat dat aangaat, heeft zijn denken zich in de jaren 

1834-1847 gecontinueerd en verdiept. Intussen liet hij niet na de bijzondere 

betekenis van de Hervorming voor de Europese geschiedenis onder de aandacht te 

brengen. Een bewijs te meer hoe Groen zich laafde aan de bronnen van het 

protestantse Reveil. Door zijn herijking van ‘het Protestantsche beginsel’ week hij 

echter met opzet af van de communis opinio over dit begrip. Groens nieuwe 

omschrijving was daarom vooral als spiegel bedoeld.
232

 Protestanten moesten hun 

theologische geschut tegen Rome hoofdzakelijk richten op haar bijgeloof en 

katholieken hadden tot plicht hun vijandbeeld ten aanzien van de protestanten 

grondig te herzien. Per slot van rekening was de Reformatie geen oorzaak van de 

revolutie, maar een voortzetting van de ‘Apostolisch-catholijke kerk’ met heilzame 

gevolgen voor staat en maatschappij. De geloofsaffiniteit met Merle d’Aubigné en 

het protestantse Reveil bleven hoe dan ook, zo kan worden gesteld, Groens kijk op 

Europa bepalen. Niet het minst omdat in de protestantse staten ‘de vereeniging van 

wettig gezag en echte vrijheid’ luisterrijk ten toon was gespreid.  

 

 

Nieuw in de periode 1834-1847, althans in de schematische uitwerking ervan, was 

Groens verdeling van de revolutieleer in tijdperken. Twee kernpunten, zoals we 

zagen, stonden hierin centraal: revolutiebegrippen waren de ideële actoren van het 

revolutionaire tijdvak, die hieraan vorm gaven in voorspelbare fasen. Met het oog op 

de periode 1825-1826 is reeds aangetoond dat Groens kijk op de revolutie een 

burkeaans-heereniaanse basis had. Flinke aanzetten voor ‘een natuurlijk en 

noodzakelijk verband’ tussen ongeloof en revolutie konden worden teruggevonden 

                                                                                                                                        
achtte Groen in strijd met de boodschap van Des progrès uit 1829. Zie hierover 

Nederlandsche Gedachten, V, 3 januari 1874, 304-306.  
232 Of dit ‘Protestantsche beginsel’ aan de originaliteit van Groens eigen geest is ontsproten, is 

empirisch gezien moeilijk te achterhalen. Niet onaannemelijk is dat hierin de invloed van 

Burke heeft doorgewerkt (Reflections, 219-220). Het punt is echter dat Groen met zijn 

herinterpretatie bewust afweek van de gangbare opinie in Europa, waarin het protestantse 

beginsel veelal werd opgevat als ‘élan nouveau de liberté’ (Guizot, Histoire générale de la 

Civilisation en Europe, 21).  
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in het Overzigt van de beginsels der Nederlandsche Gedachten, waarin de revolutie 

werd beschouwd als een dialectische ontwikkeling van ‘mouvement’ en ‘résistance’. 

Hoewel de vraag naar de beïnvloeding niet nieuw is, is Groens stelselmatige 

ontvouwing van de revolutieleer echter nauwelijks met zijn Europabeeld in verband 

gebracht. In dit hoofdstuk is evenwel gebleken dat hij, systematischer dan in de 

periode 1829-1832, de Evangelische ontwikkelingen met de Europese heeft 

verbonden. Dit betekent dat zijn periodisering van de revolutieleer, aantoonbaar in 

door hem gebezigde uitdrukkingen als ‘Europésche fyzionomie’ en ‘Europésche 

Revolutie’, in essentie op de geschiedenis van het christelijke Europa moet worden 

betrokken.  

    Een nog niet uitgedoofd discussiepunt is de vraag over de platonische herkomst 

van Groens antirevolutionaire beschouwingen. Of de invloed van Plato op Groen na 

zijn geestelijke verandering ‘schromelijk is overschat’ of dat Plato voor Groen van 

centrale betekenis is gebleven, levert met betrekking tot de periode 1834-1847 de 

volgende gezichtspunten op.
233

 Zo kan allereerst worden gewezen op de platonische 

begrippentaal waarmee Groen het nauwe verband tussen het algemene en bijzondere 

staatsrecht van Europa inzichtelijk wilde maken. Dat hij geen absolute tegenstelling 

tussen het christelijke en platonische denken zag, kan mede worden afgeleid uit zijn 

bijval voor Maistre die de filosofie van Plato waardeerde als ‘la préface humaine de 

l’Evangile’ en voor de Duitse idealistische filosoof Fr. von Schlegel die Plato’s 

filosofie omschreef als ‘die wissenschaftliche Einleitung in die christliche 

Offenbarung’.
234

 Onloochenbaar is dat in Groens Proeve Plato’s ideeënleer heeft 

bijgedragen aan het doordenken en het op scherp stellen van de verhouding tussen 

Openbaring, wijsbegeerte en geschiedenis. Zijn visie op de relatie tussen geloof en 

rede kan in dat opzicht het beste worden weergegeven met de klassieke formule 

Fides quarens intellectum.
235

 Om die reden moet het verwijt van ‘christelijk 

platonisme’, ondanks de platonische inkleding van Groens beschouwingen, als 

onterecht worden gezien.
236

 

                                                           
233 Volgens A. Kinneging, die hierin stelling neemt tegen J. Zwaan, is Groens waardering 

voor Plato structureel voor zijn antirevolutionaire oeuvre. A. Kinneging, ‘Groen van 

Prinsterer en Plato’, in: J. de Bruijn & G. Harinck (redactie), Groen van Prinsterer in 

Europese context, 15-17. Voor de opvatting van Zwaan, zie Groen van Prinsterer en de 

klassieke oudheid, Amsterdam, 1973, 132-161. 
234 Proeve, 79-80. Over de centrale rol van Plato in het Duitse idealisme, zie F.C. Beiser, 

German Idealism: The Struggle Against Subjectivism, 1781-1801, Cambridge, 2002, 364-365. 
235 Deze uitdrukking, als weergave van het augustineaanse ‘geloof op zoek naar inzicht’ was 

de aanvankelijke titel van Anselmus’ beroemde Proslogion (1077). Groen schreef met respect 

over ‘de geleerde en vrome bisschop van Canterbury’. Bescheiden, II, 59. 
236 Zie voor deze beschuldiging F.J. Fokkema, De godsdienstig-wijsgeerige beginselen van 

Mr. G. Groen van Prinsterer, eene beschrijving en beoordeeling, Groningen, 1908, 96-114. 
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    In de discussie over Groen en Plato kan echter ook voor een Europese invalshoek 

worden gekozen. De schijnwerper moet dan vooral op de geperiodiseerde 

revolutieleer worden gericht. In zijn behandeling van het tijdperk der reactie 

refereerde Groen namelijk aan ‘de heerlijke bladzijden van Plato in zijne Republiek’ 

waar ‘de natuurlijke opvolging der regeringsvormen’ naar het leven werd 

afgetekend.
237

 In Plato’s degeneratietheorie werd immers gerekend met de 

mogelijkheid dat de ideale staat, zoals de filosoof die in de monarchie of aristocratie 

weerspiegeld zag, van kwaad tot erger verviel. Of duidelijker gezegd: bij zijn verval 

noodzakelijkerwijs in de opeenvolgende regeringsvormen van timocratie, oligarchie, 

democratie en tirannie ontaardde.
238

 Niettemin was er volgens Groen bij de 

revolutionaire verwording in Europa meer aan de hand dan bij de republikeinse waar 

Plato op doelde. Omdat in de Europese revolutie de goddelijke oorsprong van het 

gezag werd ontkend, restte, zolang tenminste de energie van de bevolking niet was 

uitgedoofd, geen keus dan tussen ‘het uiterste der losbandigheid en het uiterste der 

slavernij’. Wat de integratie van Plato’s degeneratietheorie in Groens Europabeeld 

betreft, kan worden geconcludeerd dat deze zich met name in zijn geperiodiseerde 

revolutieleer heeft voltrokken.  

    Ook kan met het oog op Groens periodisering van de revolutieleer tot slot nog 

worden gewezen op de Correspondance et relations avec Bonaparte uit 1836 van de 

Franse journalist en essayist J. Fiévée. Deze driedelige uitgave karakteriseerde 

Groen in een brief uit 1837 als ‘belangrijk werk’.
239

 Dat de Correspondance tussen 

de schrijver en Napoleon een onvergetelijke indruk op hem moet hebben gemaakt, 

blijkt onder meer uit de opname van de ‘scherpzinnigen en geestrijken Fiévée’ in de 

galerij van invloedrijke schrijvers in Ongeloof en Revolutie.
240

 Hoewel Groen in 

algemene bewoordingen sprak over diens ‘vrijmoedige beoordeling van de 

keizerlijke staatkunde’, kan hem moeilijk zijn ontgaan dat Fiévée in zijn nota van 

december 1802 de eerste consul nadrukkelijk bepaalde bij de ‘diverses phases de la 

révolution’. Het is aannemelijk dat dit soort typeringen van het revolutieproces 

Groens stelselmatige en periodieke beschrijving van de revolutieleer mede heeft 

bevorderd.
241

 

                                                           
237 Ongeloof en Revolutie, 236-237. 
238 Groen beriep zich hierbij op Plato’s zogenaamde midden-dialogen. In zijn latere dialogen 

hanteerde Plato naast de ideale staat een zesvoudige classificatie van de goede en slechte 

alleenheerser in een monarchie en tirannie, een goede en slechte regeringsvorm van weinigen 

in een aristocratie en een oligarchie en goede en slechte vormen van velen in een democratie. 

G. Klosko, The Development of Plato’s Political Theory, Oxford, 2006, 195-216. 
239 Groen aan C.J. van Assen, 20 september 1837, Briefwisseling, II, 216. 
240 Ongeloof en Revolutie, 34-35.  
241 J. Fiévée, Correspondance et relations avec Bonaparte, premier consul et empereur, 

pendant onze années (1802-1813), tome premier, Octobre 1802-Avril 1804, Paris, 1835, 55. 

Groen verwees ook naar deze bladzijde in een opstel uit 1849, zie Bescheiden, II, 215. Voor 
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Wie de inspiratiebronnen van Groens Europese of algemene beschouwingen wil 

naspeuren, stuit onherroepelijk op het probleem van zijn consequent toegepaste 

vorm van eclecticisme. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk uit zijn kieskeurige beroep 

op Ancillon, die hij in de Proeve enerzijds regelmatig instemmend citeerde, maar 

wiens ‘verzoenen van Gegensätze’ hij anderzijds ‘een hinken op twee gedachten’ 

noemde.
242

 Dat Groen zich van zijn eclectische gedrag bewust was, blijkt uit zijn 

stelling dat een christen in positieve zin ‘eclecticus’ kon zijn.
243

 De christelijke 

waarheid was immers de oorsprong, zo onderbouwde hij de these, van alles wat in 

godsdiensten en in wijsgerige stellingen ‘goed en voortreffelijk’ was.  

    Dit probleem van het eclecticisme doet zich met name voor ten aanzien van de 

Franse Doctrinairen. Wat denkers als Victor Cousin en François Guizot betreft, is in 

het Groenonderzoek in specifieke zin meermalen aandacht gevraagd voor hun 

invloed op Groens antirevolutionaire beschouwingswijze.
244

 Toch is op dit punt 

voorzichtigheid geboden. Wat de vermeende doctrinaire invloed betreft, ligt hier 

allereerst de valkuil van Groens eclecticisme. Vervolgens kan worden gewezen op 

het feit dat Groen van het filosofische gedachtegoed van Cousin en Guizot openlijk 

afstand nam. Voor hem was de zestiende eeuw niet, zoals Cousin schreef, ‘le 

commencement de la révolution philosophique’ en was de Hervorming ook niet, 

zoals Guizot beweerde, ‘une grande tentative d’affranchissement de la pensée 

humaine’.
245

   

    Ondanks deze fundamentele verschillen zijn er, mede op grond van passages in 

Ongeloof en Revolutie, aanzienlijke overeenkomsten tussen Groen en Guizot 

vastgesteld. Dit betreft in het bijzonder hun historische methode die Groen als een 

‘Fysiologisch onderzoek’ omschreef en waarbij hij voor de uitleg hiervan 

                                                                                                                                        
het verband tussen Groens periodisering van de revolutieleer en Fiévée, zie ook Le Parti Anti-

Révolutionnaire et Confessionnel dans L’Église Réformee des Pays-Bas. Étude d’histoire 

contemporaine, Amsterdam, Paris, Genève, 1860, 35-36.  
242 Proeve, 89-90. 
243 Proeve, 97-98. 
244 Over de invloed van Guizot op Groen vóór 1848, zie met name H. Smitskamp, Groen van 

Prinsterer als historicus, 56-58 en 70-71. J. Zwaan oordeelt dat Groen veel aan de wijsgerige 

terminologie en systematiek van Cousin heeft ontleend. Bescheiden, I, 453. Het meest stellig 

over de invloed van de Doctrinairen op Groen is J.W. Kirpestein. Zie J.W. Kirpestein, ‘Een 

postmoderne terugblik’, in: D.J.H. van Dijk en C.G. van der Staaij (red.), Vonken van heilig 

vuur. Groen van Prinsterer tweehonderd jaar, 2001, Heerenveen, 81-82.  
245 Ongeloof en Revolutie, 154-155. Overigens heeft Groen met Cousin een hartelijke 

verstandhouding gehad. Zo heeft hij de Franse filosoof een aantal malen bezocht en 

correspondeerde af en toe met hem. Zie o.a. Groen aan V. Cousin, 13 december 1826, 

Briefwisseling, I, 63-66 en V. Cousin aan Groen, 7 juni 1836, Briefwisseling, II, 163. 
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nadrukkelijk naar Guizot verwees.
246

 De opvatting dat Groens ideële benadering van 

de geschiedenis tot de Franse historicus moet worden herleid, kan ten eerste worden 

weerlegd door zijn veel oudere geestverwantschap met de Göttinger Schule. Ten 

tweede doet zich met betrekking tot Guizots ‘physiologie de l’histoire’ het 

merkwaardige feit voor dat hierin overeenkomsten zijn waargenomen met de 

Göttinger Schule zelf.
247

 Zo was hij dankzij Cousin, die in 1817 een studiereis langs 

de Duitse universiteiten had gemaakt, goed op de hoogte van de wetenschappelijke 

stand van zaken in Duitsland. Nog belangrijker in dit verband lijkt echter dat Guizot 

tijdens zijn studiejaren te Parijs werd onderwezen door de Zwitserse predikant en 

oud-minister P.A. Stapfer die in Göttingen bij Heyne, Heeren, Schlözer en Spittler 

had gestudeerd.  

    Dat Guizot de synchronistisch-etnografische methode van de Göttinger Schule 

heeft toegepast, blijkt bijvoorbeeld uit zijn beroemde Histoire générale de la 

Civilisation en Europe en zijn Histoire de la Civilisation en France. Hierin zette hij 

uiteen waarom het begrip Europese beschaving, ondanks de grote tijd- en 

plaatsverschillen tussen de diverse staten, een alleszins terechte typering was. Hun 

geschiedenis kenmerkte zich immers niet alleen door een ‘variété’, maar ook door 

een ‘unité’ van feiten.
248

 Wat Guizot in wezen wilde zeggen, was dat de Europese 

beschaving zich in fysiologische zin tot een eenheid in verscheidenheid ontwikkeld 

had. Hoezeer de verborgen wetten van de beschavingsgeschiedenis de koers van de 

gebeurtenissen bepaalden, kwam volgens hem aan het licht in hun ‘physionomie 

historique’ oftewel hun uiterlijke verschijningsvorm.
249

 Werd de fysiologische 

samenhang van de Europese geschiedenis evenwel niet ontdekt, dan zag de 

historicus geen beschavingsfysionomie, maar slechts een variëteit van evenementen, 

oorzaken en gevolgen. Nam de geschiedvorser echter de algemene feiten van de 

Europese beschaving als leidraad, dan werd zijn blik tevens gescherpt voor de 

‘physionomie particulière de cette civilisation’. Aan de diversiteit van deze 

beschavingselementen, zoals die vanaf de vroege Middeleeuwen in de afzonderlijke 

staten hadden vorm gekregen, dankte Europa volgens Guizot nu haar vrijheid.
250

  

                                                           
246 Ongeloof en Revolutie, 17 en 182-183. Smitskamps vergelijking tussen de historische 

methode van Groen en Guizot lijkt vooral op deze verwijzingen te zijn gebaseerd. 
247 Voor deze constatering, zie Jan Drentje, Thorbecke, een filosoof in de politiek, 206-209 en 

230-231. Drentje beroept zich voor zijn ‘Duitse’ Guizot o.a. op Charles-H. Pouthas, La 

jeunesse de Guizot (1787-1814) uit 1936. 
248 F. Guizot, Cours d’Histoire moderne, Histoire générale de la Civilisation en Europe 

depuis la chute de l’Empire Romain jusqu’à la Révolution Française, Paris, 1828, Première 

Leçon, 5. 
249 F. Guizot, Histoire de la Civilisation en France depuis la chute de l’Empire Romain, tome 

premier, Paris,1840, 3 en 314-316. 
250 F. Guizot, Cours d’Histoire moderne, Histoire générale de la Civilisation en Europe, 

Deuxième Leçon, 1-8.  
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    Groen achtte een fysiologisch onderzoek noodzakelijk, omdat dit de ‘denkbeelden 

en beginsels’ van een tijdperk aan het licht bracht. Pas wanneer dit onderzoek was 

verricht, diende de historicus zich aan het ‘Biografisch onderzoek’ oftewel de 

feitelijke beschrijving te zetten. De ‘materiële gebeurtenissen’, zo rechtvaardigde hij 

de volgorde, vloeiden immers uit de denkbeelden en beginsels voort. Groens uitleg 

maakt duidelijk hoezeer hij in methodisch opzicht met Guizot overeenkwam. Het 

voert echter te ver op dit punt directe beïnvloeding door de Doctrinairen te 

veronderstellen. Wel kan worden gesteld dat Guizots Europaconcept, vanwege de 

verwantschap met de Göttinger Schule, dat van Groen heeft bevestigd en versterkt.  

 

Hoewel Groens fysiologische of ideële benadering van de geschiedenis hem direct 

met de Göttingers en indirect met de Doctrinairen verbond, was er in zijn methode 

van onderzoek niet minder sprake van beïnvloeding door Merle d’Aubigné. Zo werd 

reeds uit het vorige hoofdstuk duidelijk dat hij door Merles vervlechting van de 

kerkgeschiedenis met de algemene geschiedenis Europa als het strijdtoneel van 

geloof en ongeloof was gaan verstaan.
251

 Dat Groen deze geestelijke dimensie in zijn 

geschiedbeschouwing in de periode 1834-1847 ook methodisch heeft toegepast, 

bleek uit de wijze waarop hij de Evangelische ontwikkelingen op de Europese 

betrok. Een benaderingswijze waarmee kan worden aangetoond dat hij een bewust 

onderscheid maakte tussen een binnenkant en een buitenkant van de geschiedenis.  

    Hoezeer Groen in zijn dubbele methode van geschiedwetenschap voortbouwde op 

het gedachtegoed van Merle, blijkt uit de Proeve waarin hij stelde dat de kern van de 

algemene geschiedenis ‘in de historie der algemeene christelijke kerk’ lag.
252

 Een 

geloofsbeginsel dat voor Groens benadering van het verleden richtinggevend was en 

waarbij hij naar Merle en diens mentor de Berlijnse hoogleraar kerkgeschiedenis 

J.A.W. Neander verwees. Deze piëtistisch ingestelde kerkhistoricus paste in zijn 

werken een methode toe die door haar spirituele en psychologische analyse van de 

feiten als een combinatie van geloof en wetenschap kan worden gekarakteriseerd.
253

 

Een benadering van de geschiedenis die Neander, althans wat de psychologische 

kant ervan betreft, op zijn beurt weer verbond met zijn eigen leermeester de 

Göttinger kerkhistoricus G.J. Planck.
254

  

                                                           
251 Zie 2.3.2. 
252 Proeve, 132-133. 
253 J.B. Roney, The Inside of History. Jean Henri Merle d’Aubigné and Romantic 

Historiography, Westport, 1996, 51-52. 
254 Planck was leerling en vriend van de Göttinger historicus L.T. Spittler en schreef een 

biografie over hem. Over Spittler en zijn Europese statengeschiedenis, zie 1.3.4.  
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    Opmerkelijk in Merles geschiedschrijving is het onderscheid tussen een uiterlijke 

en een innerlijke kijk op de verleden werkelijkheid.
255

 De uiterlijke kijk, die volgens 

Merle model stond voor de achttiende-eeuwse kerkelijke geschiedschrijving, had 

zich met name geconcentreerd op de kerk in haar institutionele vorm. In de 

innerlijke en vernieuwde kijk op de kerkgeschiedenis had de historicus tot taak 

‘deux grands éléments’ met elkaar te verenigen. Dit betrof allereerst het goddelijke 

aspect oftewel het directe ingrijpen van God in de geschiedenis, wat Merle 

omschreef als ‘Dieu dans l’histoire’. Vervolgens diende de historicus zijn aandacht 

te besteden aan de reactie op deze werkzaamheid van God, zoals die in het 

menselijke denken en voelen tot uiting kwam. Dit tweede aspect beschouwde Merle 

als de ziel van de geschiedenis.  

    Merles nadruk op de Evangelische beginselen als de verbinding tussen de 

menselijke ziel en de historische feiten vormde niet minder, zo is gebleken, het 

uitgangspunt van Groens geschiedbeschouwing. In zijn bekende adagium ‘Er staat 

geschreven! Er is geschied!’ is de methodische overeenkomst met de kerkhistoricus 

dan ook duidelijk herkenbaar. Interessant in dit verband is Groens metafoor dat de 

kerk in haar relatie tot de wereldgeschiedenis moest worden gezien als ‘de halm 

waarin het zaad tot rijpheid is gestoofd’ en ‘de cel waarin de heerlijke vlinder werd 

gevormd’.
256

 Een uitspraak waarin een organische geschiedbeschouwing doorklinkt 

en die Groen via Merle, die welbewust Bijbelse natuursymbolen gebruikte, met 

Burke verbindt.
257

 De lijn Burke-Merle-Groen verbaast echter niet, wanneer er 

vanuit wordt gegaan dat Groen op aanraden van Merle Burkes Reflections is gaan 

lezen.
258

 Dat Groen de kerstening van Europa en de Reformatie explicieter en 

systematischer dan Merle in de Europese geschiedenis heeft opgenomen, komt 

doordat hij van een welomschreven Europaconcept uitging en de geschiedenis 

breder benaderde dan de kerkhistoricus.  

  

Afrondend kan worden gesteld dat Groen in zijn Europese beschouwingen 

voortbouwde op de ‘Epochenspezifische’ geschiedbeoefening van Heeren. Met dien 

verstande dat hij de leidende denkbeelden van een tijdperk sublimeerde tot 

beginselen en begrippen en die vervolgens synthetiseerde tot de verbindende schakel 

tussen de Openbaring en de geschiedenis. Hieraan kan worden toegevoegd dat 

                                                           
255 Roney veronderstelt op dit punt beïnvloeding door Bossuet die de sacrale aan de seculiere 

geschiedenis verbond. J.B. Roney, The inside of history, 112-114. Voor Merles 

geschiedbeschouwing, zie J.H. Merle d’Aubigné, Discours, 14-16 en Histoire de la 

Réformation du seizième siècle, tome premier, Paris, 1835, V-XII. 
256 Proeve, 144. 
257 J.B. Roney, The inside of history, 135-136 en Jochen Winkler, Der Kirchenhistoriker Jean 

Henri Merle d’Aubigné, 36. 
258 Dit is in de breedte van het Groenonderzoek een algemeen aanvaard feit. Zie o.a. 

Briefwisseling, I, 279. 



279 

 

Groen deze beginselen en begrippen met name in de staatsrechtelijke ontwikkeling 

van Europa in a-prioristische zin heeft verstaan. Een rationele benaderingswijze 

waarin vooral de invloeden van Plato en Haller hebben doorgewerkt. Om die reden 

kon Groen meer waardering opbrengen voor het idealisme van de moderne filosofie 

dan voor haar empiristische of sensualistische geesteskind.
259

 Er vast van overtuigd 

dat vanuit die laatste richting een rechtstreekse lijn naar de revolutie liep.
260

 Een 

empiristische of historistische lijn in Groens antirevolutionaire beschouwing, 

waarbij hij op het organische gedachtegoed van Burke en de Historische 

Rechtsschool stoelde, werd zichtbaar in zijn waardering voor de dynamische 

ontwikkeling van de maatschappij.  

 

 

 

 

 

                                                           
259 Van hieruit moet ook zijn bijval voor de idealistische Duitse filosoof F.W.J. Schelling 

(1775-1854) worden verklaard. Proeve, 37, 74-75 en 105. Voor ‘controversial issues’ uit deze 

tijd als a-priorisme, idealisme, determinisme, logicisme en schematisme, zie A.J. van Dijk, 

Groen van Prinsterer’s Lectures, 226-254. 
260 Bescheiden, I, 453. 
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Wat de begripsmatige ontwikkeling van Groens Europabeeld in de periode 1834-

1847 betreft, kan allereerst worden vastgesteld dat deze zich binnen de 

verwetenschappelijking van zijn antirevolutionaire gedachtegoed heeft voltrokken. 

Vervolgens moet op grond van tekst en context worden opgemerkt dat hij in deze 

studiejaren voornamelijk reflecteerde op de Europese politiek van het juste milieu. 

Dat het revolutieproces naar Groens overtuiging niet door de politiek van het juiste 

midden kon worden gestuit, laat zich tevens aflezen uit zijn begrippentaal. Een 

duidelijk voorbeeld hiervan is de uitdrukking ‘Europesche Omwenteling’. In de 

context waarin Groen de uitdrukking gebruikte, wilde hij immers aantonen dat de 

opmars van de revolutie geen halt hield bij de eigen grenzen of tot Frankrijk kon 

worden beperkt.  

    Een soortgelijke aanwending van de Europabegrippen doet zich ook voor in 

Groens verbinding van de Evangelische met de Europese geschiedenis. Om de 

historische betekenis van het christendom voor Europa zo scherp mogelijk met het 

revolutionaire tijdvak te contrasteren plaatste hij de uitdrukking ‘de herschepping 

van Europa’ in de vroege Middeleeuwen tegenover ‘het afgeleefd Europa’ uit die 

tijd, sprak hij over de levensboom die door de Reformatie in de ‘Européschen akker’ 

was geplant en duidde hij de ‘Europésche Revolutie’ als een ‘omwenteling der 

Christenheid’. Door ‘het Christelijk Europa’ tot een woongebied van boze geesten te 

verklaren heeft Groen willen duidelijk maken dat met de revolutie een strijd van 

leven op dood moest worden gevoerd. Omdat deze strijd in zijn ogen alleen met 

antirevolutionaire middelen gestreden kon worden, heeft hij de politiek van het juste 

milieu als ontoereikend van de hand gewezen.  

    De fronten waarop Groen de revolutie het doeltreffendst meende te kunnen 

bestrijden, waren die van het staats- en volkenrecht. Dit verklaart waarom hij zijn 

antirevolutionaire Beschouwingen op deze twee aspecten van zijn Europabeeld heeft 

afgestemd. De context liet evenwel zien dat het kenmerkende verschil tussen Groen 

en zijn tijdgenoten vooral in de aanpassingen van hun eenheidsconcepten lag. In de 

‘Europesche monarchie’ was naar Groens opvatting geen plaats voor de 

volkssoevereiniteit en diende de ‘vrijheid der Europesche Staten’ als uitvloeisel van 

‘het Statengeheel van Europa’ te allen tijde te worden gewaarborgd. 

Eenheidsconcepten waaraan, zo trachtte hij historisch te bewijzen, ‘het Christelijk en 

Germaansch beginsel’ ten grondslag lagen en die als zodanig het gemeenschappelijk 

uitgangspunt voor protestanten en katholieken vormden. In het belang van dat 

uitgangspunt sprak hij wel over ‘het Protestantsche beginsel’, maar niet of 

nauwelijks over ‘het Protestantsch Europa’. Nieuw in de begripsmatige 

ontwikkeling van Groens Europabeeld was de uitdrukking ‘Europésche fyzionomie’. 
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Een term die tot uiting moest brengen dat de revolutie een voorspelbaar en geheel 

eigen fasering bezat en om die reden in ‘de Geschiedenis van Europa, sedert meer 

dan eene halve eeuw’ aantoonbaar was. Een terugblik die als vooruitblik was 

bedoeld en waarmee Groen het juste milieu met de wapens van de geschiedenis 

wilde verslaan. 
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Meer dan ooit bewees het jaar 1848 volgens Groen dat de revolutieleer ‘elken schijn 

van Monarchie’ omverwierp en voor ‘elken grondslag van staat en maatschappij’ 

bedreigend was.
1
 Uit het feit dat dit stelsel na een aanvankelijke overwinning 

spoedig daarna een gevoelige nederlaag leed, kon worden opgemaakt dat ‘de geest 

der eeuw’ vatbaar was voor terechtwijzing. In het licht daarvan betoogde hij dat ‘den 

geheelen merkwaardigen loop eener Europésche Revolutie’ overvloedige leerstof 

bood voor een complete cursus antirevolutionair staatsrecht. Temeer omdat de 

‘cirkel der Omwenteling’ slechts binnen enkele weken tijd doorlopen was. Naar 

Groens inzicht vormde dit het bewijs dat er tussen de revolutietheorie en de 

revolutiepraktijk een causaal verband bestond. Het jaar 1848 moest om die reden als 

een gefaseerde actualisatie van een voorspelbare revolutieleer worden beschouwd.  

    Als gevolg van deze revolutiepraktijk en haar jarenlange nasleep zullen in dit 

hoofdstuk, anders dan in het vorige, de feitelijke Europese ontwikkelingen centraal 

staan. Deze werden in de periode 1848-1863 in belangrijke mate bepaald door het 

bonapartistische Frankrijk. Eerst in de vorm van een republiek, daarna van een 

keizerrijk. Dat het bonapartisme in strijd met het Congres van Wenen tot herleving 

kwam, maakte deze revitalisatie op zichzelf al tot een Europese kwestie bij 

uitnemendheid. Dit werd versterkt door de prominente rol die Napoleon III 

respectievelijk in de Oosterse oorlog, de Italiaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de 

Poolse Opstand zou gaan spelen.  

    Groen werd door het turbulente karakter van de Europese ontwikkelingen in de 

jaren 1848-1863 bijna van meet af aan in de positie van commentator 

gemanoeuvreerd. Dit blijkt reeds uit het boekje Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap, 

toelichting van de spreuk der Revolutie, dat tussen april en juni 1848 in vijf 

afleveringen verscheen en als een gepopulariseerde en geactualiseerde versie van 

Ongeloof en Revolutie was bedoeld. In een poging steviger greep te krijgen op de 

‘algemeene rampen’ die zich aan Nederland en Europa voltrokken, begon Groen 

vermoedelijk in de herfst van dat jaar aan een soort vervolg op Ongeloof en 

                                                           
1 Grondwetherziening en Eensgezindheid, Amsterdam, 1849, 78-79. 
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Revolutie.
2
 Verder dan een onvolledig manuscript over ‘het verband tusschen 

wetenschap en praktijk’, waaraan de titel Aanteekeningen vóór het begin van de 

Kamerwerkzaamheid werd verleend, is hij echter niet gekomen.
3
 Ook in 

Grondwetherziening en Eensgezindheid uit 1849 en Verscheidenheden over 

Staatsregt en Politiek uit 1850, twee verzamelbundels van opeenvolgende 

brochures, werd Groens referentiekader door de Nederlandse en Europese actualiteit 

bepaald. Echte commentaren treffen we overwegend in De Nederlander aan. Een 

dagblad dat hij in de jaren 1850-1855 als spreekbuis voor het antirevolutionaire 

gedachtegoed gebruikte.
4
     

    Hoezeer Groen in de periode 1848-1863 op de toestand van Europa betrokken 

was, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat hij bij de kabinetsformatie van 1856 op de 

nominatie stond om minister van Buitenlandse Zaken te worden.
5
 Dit Europese 

engagement bij Groen licht ook op in zijn Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-

Generaal uit 1850 en 1856-1857, die hij als Kamerlid schreef, en in zijn bekende 

geschriften Le Parti Anti-Révolutionnaire et Confessionnel dans L’Église Réformee 

des Pays-Bas. Étude d’histoire contemporaine uit 1860 en Ter Nagedachtenis van 

Stahl uit 1862.
6
 Aan de hand van het bovengenoemde corpus van geschriften, 

dagblad en onuitgegeven opstellen zal Groens tekst in dit hoofdstuk grotendeels 

worden samengesteld. Bepalend hierbij is de vraag hoe zijn Europabeeld zich in de 

revolutiepraktijk van 1848-1863 ontwikkeld heeft. Temeer omdat hij al in 1848, 

zoals we zagen, van een causaal verband tussen de Europese gebeurtenissen en de 

revolutieleer uitging. Of Groen deze causaliteit in zijn commentaren en 

tijdsbeschouwingen consistent heeft toegepast of dat hij daarbij in een proces van 

trial and error verstrikt is geraakt, zal het onderzoek moeten aantonen. De periode 

1848-1863 kan in dat opzicht als de testcase van zijn wetenschappelijke kijk op de 

revolutie worden beschouwd.  

                                                           
2 Of de hiervoor geplande bijeenkomsten doorgang hebben gevonden, kon niet worden 

achterhaald. 
3 Zie Bescheiden, II, 193-238. De Vries oppert zelfs de mogelijkheid dat dit manuscript was 

bedoeld als een schets voor een handboek over het Nederlandse staatsrecht. T. de Vries, Mr. 

G. Groen van Prinsterer. Een bibliografie, 91-92. 
4 Deze krant was, voordat Groen op 1 juli 1850 de redactie overnam, van conservatieve 

signatuur. T. de Vries, Mr. G. Groen van Prinsterer. Een bibliografie, 106-107. Zie ook R. 

Kuiper, ‘Tot een voorbeeld’, 140. 
5 Groen zou ook voor de post van minister van Onderwijs in aanmerking zijn gekomen. T. de 

Vries, Mr. G. Groen van Prinsterer. Een bibliografie, 116-121. 
6 Groen zat van 1849 tot 1857 en van 1862 tot 1865 in de Tweede Kamer.  
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Wat de Februarirevolutie van 1848 bedenkelijker maakte dan de Julirevolutie van 

1830, schreef Groen enkele weken na de uitbarsting ervan, was dat zij de 

maatschappij aan ‘de willekeur der lagere klassen’ overleverde.
7
 Toch sloot hij niet 

uit dat er door het gapen van de afgrond ‘krachten van weêrstand’ werden 

opgeroepen, waardoor een ‘volledige ontwikkeling der heillooze wanbegrippen’ nog 

‘eenigermate’ kon worden gestuit. Daarom achtte Groen het niet denkbeeldig dat de 

revolutionaire onrust in Frankrijk, evenals in 1830 in dit land, door ‘een tijdperk van 

betrekkelijke rust’ zou worden gevolgd. Toen nog onwetend van het feit dat Europa 

weldra door een revolutiegolf zou worden overspoeld, die in 1850 echter weer 

wegebde. 

    In deze subparagraaf staat Groens beoordeling van de revolutiejaren 1848-1850 

centraal. Hierbij zal allereerst aandacht worden besteed aan zijn verklaring van de 

Februarirevolutie en de maartse reactie hierop in Nederland. Vervolgens wordt 

nagegaan in hoeverre de Nederlandse discussie over de grondwetsherziening deel 

uitmaakte van het Europees-politieke discours. Leidraad bij de beantwoording van 

deze vraag vormt een artikel uit het politiek-literaire tijdschrift De Gids waarin 

Groens Kameroptreden werd bekritiseerd. Tenslotte wordt onderzocht hoe Groens 

periodisering van de revolutieleer zich verhield tot de Franse en Europese 

revolutiepraktijk. Wat de ontwikkelingen in Frankrijk betreft, zal de nadruk worden 

gelegd op het jaar 1848. Over de eerste regeringsjaren van Lodewijk Napoleon heeft 

Groen zich publiekelijk althans weinig uitgelaten. Wat de Europese ontwikkelingen 

betreft, zal de schijnwerper vooral worden gericht op het nationale vraagstuk van 

Duitsland. Een kwestie waarvoor Groen in De Nederlander, mede als gevolg van de 

oplopende spanningen in 1850, meer belangstelling aan de dag legde dan voor 

andere grote kwesties in die tijd. 

  

 

Volgens Groen kon van ‘de revolutionaire praktijk’ in Frankrijk worden geleerd dat 

een omwentelingspartij, die op zichzelf genomen weinig voorstelde, ‘alvermogend’ 

werd, als zij, vanwege haar ‘natuurlijke verwantschap’ met het radicalisme, de 

opgeruide volksmassa tot medestander had. In dit verband sprak hij zelfs de 

veronderstelling uit dat de onlusten in februari 1848 in de kiem hadden kunnen 

worden gesmoord, indien niet de ‘vrienden’ van parlementaire hervorming door 

‘vrienden’ van maatschappelijke omkering omringd waren geweest. Wanneer men 

                                                           
7 Groen aan J.T. Bodel Nijenhuis, 11 maart 1848, Briefwisseling, II, 865. 
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nu, nadat de omwenteling was volbracht, de revolutionaire ‘idéologues’ ontsloeg en 

door een reactionaire politiek hun ideeën door afleiding en dwang, Europese oorlog 

en strenge wetgeving trachtte in te dammen, dan sorteerde dit hooguit een tijdelijk 

effect. Het radicalisme bleef namelijk een ‘hefboom’, zo benadrukte Groen, die het 

staatsgebouw telkens weer uit zijn voegen dreigde te rukken. Dat de oorzaak van de 

Franse Revolutie van 1848 in de onwil tot politieke hervormingen of in het 

maatschappelijk ongenoegen over de bevoorrechte klassen werd gezocht, bewees 

volgens hem dat men geen oog had voor de doorwerking van de revolutiebegrippen.
8
 

Wanneer men vervolgens in een politiek van ‘les faits accomplis’ en het juste milieu 

het medicijn tegen het radicalisme zocht, dan werd de revolutionaire wond bedekt in 

plaats van genezen.   

    De gebeurtenissen van februari 1848 waren voor Groen ‘aan een donderslag 

gelijk’ geweest.
9
 Het schokeffect ervan drong nog dieper bij hem door toen ook 

elders in Europa de revolutie de kop op stak. Van de ‘droevige tijdingen’ die Groen 

hierover bereikten, omschreef hij de berichten uit Berlijn als ‘zeer treurig’.
10

 Een 

ervaring waarbij hem ongetwijfeld de toezegging van koning Friedrich Wilhelm IV 

voor ogen stond om Pruisen een liberale grondwet te bezorgen en de Duitse 

eenheidsbeweging in haar nationale verlangens te steunen. Volgens Groen waren de 

maartse erupties het onweerlegbare bewijs dat de revolutievulkaan opnieuw actief 

was geworden. Wat de toekomst van Nederland en Europa betrof, verliet hij zich op 

God in de gelovige wetenschap dat Hij bij machte was ‘het rumoer der volken’ aan 

banden te leggen.
11

   

    Ook Nederland, zo constateerde Groen, was ‘door een Fransche locomotief’ al 

een flink eind op ‘de Revolutie-baan’ gevorderd. Wie echter maar enigszins met de 

‘gesteldheid van Europa’ op de hoogte was, begreep volgens hem dat de wijziging 

van het politieke bestel die het land sinds maart 1848 had ondergaan, niet op 

zichzelf stond. De vraag waar het in wezen om draaide, was welke interpretatie van 

de ‘Europésche Revolutie’ de juiste was.
12

 Dat hierin het verzet van ‘de Volken 

tegen de Vorsten’ aan het licht kwam, zoals de liberale uitleg luidde, peilde in 

Groens ogen de Europese toestand niet diep genoeg.
13

 Achter alle materiële, 

nationale en politieke belangen ging namelijk een ‘verwarring uit ongeloof’ schuil. 

Dé oorzaak van alle Europese onheilen moest daarom in de ‘verloochening van het 

                                                           
8 Aantekeningen, in: Bescheiden, II, 199-200. 
9 Grondwetherziening en Eensgezindheid, 53.  
10 Groen aan J.T. Bodel Nijenhuis, 23 maart 1848, Briefwisseling, II, 871-872. 
11 Groen aan J. Voorhoeve H.Czn., 23 maart 1848, Briefwisseling, II, 866. 
12 Grondwetherziening en Eensgezindheid, 50-62.  
13 Bij deze kritiek had Groen de tijdsbeschouwing van J.M. de Kempenaer op het oog. De 

Kempenaer was tijdelijk minister van Binnenlandse Zaken in het ministerie-

Schimmelpenninck.  
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Evangelie’ worden gezocht. De tijd van verwoesting die Europa in 1848 

aanschouwde, zo beklemtoonde hij, vertoonde parallellen met de wijze waarop tegen 

het midden van de derde eeuw in de Romeinse wereld welvaart en vrijheid, 

beschaving en wetenschap ten onder waren gegaan.
14

     

    Dat de gekroonde hoofden voor constitutionele hervormingen een obstakel waren, 

strookte volgens Groen niet met de feiten. Revolutionaire agitaties als in Parijs, 

Wenen en Berlijn, waarin ‘de leidslieden van een opgeruid gepeupel’ aan vorst en 

volk de wet stelden, waren in zijn perceptie slechts het werk van minderheden. In 

welke mate Nederlandse politici zich door deze misinterpretatie om de tuin hadden 

laten leiden, werd volgens hem duidelijk uit de ‘terreur panique’ die door de 

Februarirevolutie was veroorzaakt. Met als gevolg dat ‘schrik’ de politieke drijfveer 

werd.
15

 De ‘Manifestatiën en Demonstratiën’ van maart 1848 waren naar Groens 

oordeel ‘voorzeker geen openbaarmaking van Nationaal gevoel’ geweest. De 

Nederlandse natie was niet ‘revolutiegezind’, zo stelde hij, en met de revolutionaire 

theorieën ‘weinig bekend’.  

 

  

Hoe nauw de discussie over de grondwetsherziening tussen Groen en zijn 

tijdgenoten soms aansloot bij het Europees-politieke discours, wordt duidelijk uit 

een artikel in De Gids uit begin 1850. Volgens de auteur van de ‘Staatkundige 

beschouwingen’ viel in het Kameroptreden van ‘de Heer Groen’ te prijzen dat hij 

met ‘zeldzame volharding’ beginsels verdedigde, waarover ‘geheel Europa’ verdeeld 

was.
16

 Niet te waarderen was dat deze ‘ingenomenheid met zijn eigen gevoelen’ hem 

vervolgens ‘onbillijk’ maakte ten opzichte van degenen die andere beginsels waren 

toegedaan.
17

 Deze onbillijkheid kwam volgens de politieke beschouwer in het 

bijzonder tot uiting in Groens kritiek op Thorbeckes verhandeling over het 

staatsburgerschap. Om dit te verhelderen somde hij achtereenvolgens een drietal 

punten op waaruit zou blijken dat Groen Thorbecke had misverstaan. Ten eerste 

stond de verhandeling wel degelijk ‘in verband’ met Thorbeckes vroegere 

geschriften, ten tweede was het staatsburgerschap door niemand minder dan de 

                                                           
14 Groen citeerde hier de Duitse historicus B.G. Niebuhr die deze vergelijking tussen het 

Romeinse Rijk en Europa op het revolutiejaar 1830 had toegepast. Ook verwees hij in dit 

verband naar H. van Alphen die in Predikt het Euangelium allen creaturen! uit 1801 het 

verlies van het ‘nationaal Christendom’ voor de Europese christennaties vergelijkbaar achtte 

met de verwerping van Christus door Israël. Zie Aanteekeningen, in: Bescheiden, II, 194.  
15 Grondwetherziening en Eensgezindheid, 29-33. 
16 Auteur van deze rubriek was de Amsterdamse rechtsgeleerde J. Heemskerk Bz. Remieg 

Aerts typeert hem als doctrinair liberaal. Remieg Aerts, De letterheren. Liberale cultuur in de 

negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids, Amsterdam, 1997, 181. 
17 De Gids. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen, Amsterdam, 1850, I, 253.  



287 

 

Franse politieke denker A. de Tocqueville aangeprezen als een ‘Christelijke 

volksregering’ en ten derde deed er zich tussen Thorbecke en de Pruisische 

rechtsfilosoof Stahl een treffende overeenkomst voor, omdat beiden ‘de 

mederegering van het Volk’ begeerden. 

    In zijn reactie op het artikel trachtte Groen de kritiekpunten één voor één te 

weerleggen.
18

 Wat het eerste kritiekpunt betreft, beriep hij zich op de Voorrede van 

Thorbeckes verhandeling over het Europese statenstelsel uit 1831. Het ‘verband’ 

tussen de Voorrede en Thorbeckes verhandeling over het staatsburgerschap uit 1844, 

zo bracht Groen hier tegen in, kwam hem in elk geval als ‘raadselachtig’ voor.
19

 

Temeer omdat hij in Thorbeckes zinsnede uit 1831 over het ‘kampen van den 

Revolutie-geest tegen de uitvoering zijner eigen theoriën’ het antirevolutionaire 

staatsrecht had teruggevonden. Ook had hij Thorbeckes onderscheid tussen de 

revolutiegeest en de ‘orde van zaken’ voldoende in het oog gehouden. Niet de 

‘wegcijfering van het revolutionaire tijdvak’, zo meende Groen, maar ook geen 

‘voortzetting der Revolutie’ was hierop zijn reactie geweest.
20

 Dat hij, zoals De Gids 

beweerde, de vroegere toestand van Europa wilde herstellen, was pertinent onjuist. 

Geen herstel van het Europese verleden, maar handhaving van ‘onveranderlijke 

grondslagen’ had hij bepleit.  

    Wat de beschuldiging van onbeweeglijkheid bij Groen voor ons extra interessant 

maakt, is dat zij vooraf werd gegaan door een verwijzing naar Heeren. Volgens de 

politieke beschouwer verdienden Thorbeckes ‘gulden regelen’ uit 1831 dezelfde 

woorden tot opschrift waarmee Heeren de ‘Vorrede’ van Gentz’ Fragmente had 

versierd.
21

 Dat ook Thorbecke zijn voorrede ‘in einer trostlosen Zeit, mit Tacitus 

Feder’ zou hebben geschreven, zal Groen vermoedelijk hebben opgevat als een 

bewijs voor een discontinuïteit tussen beide verhandelingen.
22

 Toch is het de vraag 

of Groen zijn vroegere geestverwant op dit punt voldoende recht heeft gedaan. 

Reeds eerder werd immers aan de hand van de briefwisseling op het begin van de 

scheiding tussen de twee antirevolutionaire geesten gewezen.
23

 Groen heeft toen 

maar al te goed begrepen dat Thorbecke de revolutie ‘door regeling der heerschende 

begrippen’ dacht te kunnen weerstaan, terwijl hijzelf de Europese orde van zaken 

alleen maar kon aanvaarden als zij aan ‘hoogere beginsels’ onderworpen was.  

                                                           
18 Zie Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek, Amsterdam, 1850, 226-272.  
19 Deze verhandeling had Thorbecke op 6 mei 1844 tijdens een vergadering van het 

Koninklijk Instituut te Amsterdam uitgesproken onder de titel Over het hedendaagsche 

staatsburgerschap. Over Thorbeckes verhandeling uit 1831, zie 2.2.2.  
20 Groen citeerde hier uit het Handboek (II, 1233).  
21 De Gids, 1850, I, 258.  
22 Voor Groens waardering van Gentz’ Fragmente, zie 3.3.2. 
23 Zie 2.3.1. 
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    Het tweede kritiekpunt van de politieke beschouwer had moeten duidelijk maken 

dat Groen weinig oog had voor de ‘gang der Voorzienigheid’ in politiek en 

maatschappij.
24

 Hoe anders luidde volgens de criticus het oordeel van de Franse 

schrijver Tocqueville. Deze had immers terecht de aandacht gevestigd op het feit dat 

de revolutie meer was dan een Frans geestesproduct, omdat de revolutionaire 

ontwikkeling zich in de hele christelijke wereld voltrok. Zonder de echtheid van de 

Evangelische overtuiging van Tocqueville in twijfel te willen trekken, wierp Groen 

hier tegen in dat een verband tussen volksregering en Evangelie nog niet gelijk stond 

aan een Evangelische grondslag van staat en maatschappij. Of een christen de 

democratie moest trachten te verwezenlijken of zoals Thorbecke bepleitte ‘het feit 

tot regel’ verheffen, achtte hij om die reden zeer discutabel. Verder was het de vraag 

of een volledige toepassing van democratische begrippen, die door de radicalen als 

het summum van de perfecte staat werd beschouwd, wel realiseerbaar en historisch 

verantwoord was.  

    Het argument van De Gids dat Thorbecke in zijn politieke daden in de geest van 

Tocquevilles De la Démocratie en Amérique had gehandeld, trof naar Groens inzicht 

geen doel. Wie ‘het te regt vermaarde werk’ in zijn geheel las, moest concluderen 

dat het ‘een schrikverwekkend boek’ was.
25

 Als Tocqueville zelf al aangaf dat voor 

Amerika in het ‘alvermogen der meerderheid’ het gevaar van een onweerstaanbare 

tirannie lag, wat stond een gedemocratiseerd Europa dan wel niet te wachten? 

Aangezien Europa Amerika niet was, had de politieke denker terecht gezegd dat een 

‘Europésche Democratie’ aan twee voorwaarden gebonden was: een invoering ‘peu 

à peu’ en een aankweking van begrippen en gevoelens om burgers voor hun vrijheid 

ontvankelijk te maken. Een voorzichtigheid die volgens Groen ook door Thorbecke 

‘schier als een voortreffelijkheid’ in de politieke zienswijze van Tocqueville was 

vermeld. 

    Met het derde kritiekpunt van de politieke beschouwer zijn we in een belangrijk 

stadium van Groens antirevolutionaire denkproces aanbeland. Een ontwikkeling die 

door een tijdgenoot ooit werd geduid als het verruilen van de ‘dwaalbegrippen van 

von Haller voor het beter inzicht van Stahl’.
26

 Dat Groens nauwe geestverwantschap 

met Stahl, wiens ‘volgeling’ hij werd genoemd, mede vanuit een Europese context 

moet worden verklaard, kan worden afgeleid uit zijn weerwoord op de politieke 

beschouwer. In zijn repliek verwees Groen naar een ‘hoogstmerkwaardig’ opstel van 

                                                           
24 De Gids, 1850, I, 254-256.Voor Groens weergave en poging tot weerlegging van dit 

kritiekpunt, zie Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek, 239-265.  
25 De eerste helft van dit werk verscheen in 1835 en de tweede in 1840. 
26 Zie D. Koorders, De antirevolutionaire staatsleer van Mr. Groen van Prinsterer uit de 

bronnen ontwikkeld, 1e  stuk, Utrecht, 1860, 46-47. Koorders benadrukte overigens de 

continuïteit in Groens staatsrechtelijke denken door te stellen dat hij enkel in een ‘nevenzaak’ 

van mening was veranderd.  
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de Groninger staatsrechtsgeleerde C. Star Numan. Deze had met een beroep op Stahl 

betoogd, zo parafraseerde hij, dat de staat in vergelijking met ‘Europa voorheen’ van 

een ‘res privata’, bij toeneming en in hogere zin een ‘publica res’ geworden was.
27

 

Volgens Groen had Star Numan terecht de vinger gelegd bij de ‘republikeinsche 

rigting onzer tijden en dagen’. Het bijzondere karakter van de publiekrechtelijke 

staat kwam immers tot uitdrukking in het samengaan van het volk als ‘een organisch 

geheel’ met ‘een zelfstandig Koningschap’. Voor het grootste deel van Europa was 

dit ‘gemeenebest’, zo citeerde hij Star Numan, ‘de krachtigste, duurzaamste en 

weldadigste verwezenlijking’ van het staatsbestel.  

    Groen, naar eigen zeggen, in 1847 met de naam van Stahl ‘naauwelijks’ bekend, 

was door Star Numan op de Pruisische rechtsfilosoof attent gemaakt omdat hij in 

Ongeloof en Revolutie ‘te weinig op het gemeenebestelijke van elken Staat’ had 

gelet.
28

 Of Groens geringe bekendheid met Stahls rechtsopvatting een juiste 

formulering was, is zeer de vraag.
29

 Belangrijker echter is dat hij door diepgaande 

studie van Stahls werk was ‘gegrepen en geëlectriceerd’. Beweren dat Stahl nu ook 

de ‘geloofsgenoot’ van Thorbecke was, omdat beiden de ‘mederegering van het 

Volk’ begeerden, berustte volgens Groen op een groot misverstand. Wat Stahl onder 

‘Mitherrschaft’ verstond, was geen aantasting van de koninklijke soevereiniteit, 

                                                           
27 Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek, 255-272. Het opstel van Star Numan was 

eigenlijk een voorrede van de vertaalde Zede- en staatkundige toespraken (Groningen, 1850) 

van de Amerikaanse unitarist W.E. Channing.  
28 C. Star Numan aan Groen, 15 juli 1848, Briefwisseling, II, 902-904. Deze brief zag Groen 

als de voortzetting van een gesprek dat hij na de uitgave van Ongeloof en Revolutie met Star 

Numan had gevoerd en waarin de rechtsgeleerde hem had gewezen op zijn gebrek aan 

aandacht voor de publiekrechtelijke staatsontwikkelingen. Groen van Prinsterer, Ter 

nagedachtenis van Stahl, Amsterdam, 1862, 96. Over de betrekking tussen Star Numan en 

Groen, zie ook G. Fafié, Friedrich Julius Stahl. Invloeden van zijn leven en werken in 

Nederland, 1847-1880, Rotterdam, 1975, 111-114.  
29 In Ongeloof en Revolutie (46) verwees Groen in zijn uiteenzetting over het verband tussen 

het algemene en het bijzondere staatsrecht in een voetnoot naar het Berliner Politisches 

Wochenblatt van 25 oktober 1834. Wat hij niet vermeldde, was dat dit citaat te maken had 

met kritiek op de Historische Rechtsschool, waarbij ook Stahl niet vrijuit ging. De auteur van 

het conservatieve weekblad stelde dat er in de filosofie van de Rechtsschool sprake was van 

een ‘Lücke’, omdat hierin ‘das göttliche Gebot der Gerechtigkeit’ ontbrak. Of ook Stahl in 

zijn bespreking van de Rechtsschool het begrip ‘des Gerechten’ juist weer gaf of met dit 

denken ‘schlechthin vermischt’ was, liet hij aan het oordeel van de lezers over. Hoewel Stahl 

Savignys beroemde boek Ueber den Beruf unserer Zeit weliswaar niet als ‘Inbegriff und 

System der Rechtsphilosophie’ had opgevat, viel volgens hem niet te ontkennen dat de 

rechtsfilosoof zich in positieve zin over de Rechtsschool had uitgelaten. Groens verwijzing 

naar het Berlijnse tijdschrift, nota bene in zijn bekende studie van 1847, maakt aannemelijk 

dat hij in deze beoordeling bepaald geen aansporing heeft gezien om zich in Stahls geschriften 

te gaan verdiepen.  
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maar slechts een deling van het staatsgezag.
30

 ‘Volksinvloed dus’ om ‘door toezigt 

en veto’ willekeur en machtsmisbruik van de vorst tegen te gaan. In zijn pleidooi 

voor nationale invloed beschouwde Stahl de natie volgens Groen als een ‘historisch 

en organiek geheel’, terwijl de natie bij Thorbecke op een ‘verzameling der 

individus’ neerkwam en de strekking van zijn collectieve zelfregering in wezen 

‘alleenheerschappij’ behelsde.  

    Bovenstaande discussiepunten brengen helder aan het licht dat de ideologische 

botsingen over de Nederlandse grondwetsherziening mede in een Europese context 

moeten worden geplaatst. Voor de deelnemers aan dit politieke debat functioneerde 

Europa kennelijk niet alleen als referentiekader, maar drukte zij ook een ideaalbeeld 

uit. Zo hield Groens verwerping van het democratische model direct verband met 

zijn Europese concept van een algemeen-staatsrechtelijke eenheid in een bijzonder-

staatsrechtelijke verscheidenheid, terwijl Thorbecke in de acceptatie van dat model 

bij de unificerende ontwikkelingen van Europa wenste aan te sluiten.
31

 De pointe 

van het politieke debat, en dat hebben zowel Groen als zijn liberale opponenten 

terdege begrepen, ging uiteindelijk om de vraag welk standpunt men tegenover het 

revolutieproces moest innemen. Hierbij huldigde Groen de opvatting dat niet elk 

revolutionair feit behoefde te worden teruggedraaid of terzijde te worden geschoven. 

Essentiëler in zijn ogen was dat de ‘Europésche revolutie’ in antirevolutionaire zin 

werd omgebogen oftewel dat hierin de ‘onveranderlijke begrippen’ van godsdienst 

en recht zouden worden gehandhaafd.
32

 Aanvaarding van de volkssoevereiniteit, 

ondanks de gematigde toepassing ervan, had het Nederlandse staatsbestel in 1848 

volgens Groen daarentegen in een ‘démocratie plus un roi’ veranderd.  

 

 

                                                           
30 Groen citeerde hier uit Stahls Die Revolution und die constitutionelle Monarchie, eine 

Reihe ineinandergreifender Abhandlungen, Berlin, 1848. Zie Verscheidenheden over 

Staatsregt en Politiek, 267.  
31 Volgens Drentje wilde Thorbecke met zijn verhandeling over het staatsburgerschap 

uitdrukking geven aan de kern van de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in Europa. 

Wat het Europese discours van Thorbeckes visie op het staatsburgerschap betreft, wijst hij op 

het Duits-filosofische perspectief en op de invloed van Tocquevilles De la démocratie en 

Amérique. Jan Drentje, Thorbecke, een filosoof in de politiek, 354-357. 
32 Grondwetherziening en Eensgezindheid, 5-9 en 111. Dat Groen niet afkerig was van 

politieke hervormingen had hij reeds aangetoond in zijn Bijdrage tot herziening der Grondwet 

in Nederlandschen zin uit 1840, waarin hij had gepleit voor ministeriële 

verantwoordelijkheid, ontbindbaarheid van de Tweede Kamer, openbaarheid van de Eerste 

Kamer en meer nationale invloed op de volksvertegenwoordiging. Hoewel de eerlijkheid 

gebiedt te zeggen dat dit anders dan in 1848 hervormingen waren op basis van zijn 

privaatrechtelijke staatsvisie. Over Groen en de grondwet, zie G.J. Schutte, Mr. G. Groen van 

Prinsterer, 78-90 en R. Kuiper, ‘Tot een voorbeeld’, 130-135.  
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Hoewel Groens eerste reacties op de Februarirevolutie van 1848 nog altijd het 

stramien van zijn geperiodiseerde revolutieleer vertonen, ontbreekt hieraan de 

trefzekerheid van Ongeloof en Revolutie. Dit roept de vraag op hoe concreet hij 

eigenlijk de theorie op de Franse praktijk heeft toegepast. Het eerste wat opvalt aan 

Groens commentaren, is dat hierin geen gefaseerde voorspelling van het 

revolutieproces voorkomt. Daar staat echter tegenover dat hij al in een vroeg 

stadium van de revolutie betwijfelde of de Voorlopige Regering van Lamartine een 

lang leven was beschoren.
33

 Om de radicale ‘Februarijbondgenoot’ in te dammen, zo 

stelde hij toen leerstellig vast, kreeg zij namelijk gaande weg trekken van een 

‘reactionair bewind’.  

    Een extra bewijs dat met de revolutie geen akkoord kon worden gesloten, zag 

Groen in de toenemende radicalisering van het revolutieproces. Dit trachtte hij 

duidelijk te maken door het liberalisme te vergelijken met leerstelsels als het 

radicalisme, het socialisme, het communisme en het pantheïsme.
34

 De grootste 

gemene deler tussen het liberalisme en het radicalisme was volgens hem dat het 

eerste stelsel de ‘kiem’ bevatte die in het laatste tot ‘vrucht’ was gerijpt. Groen wees 

er dan ook op dat de ‘gulden dagen’ van het liberalisme voorbij waren. Wie in het 

‘jeugdig Europa’ nog wilde meetellen, diende zich stante pede bij de radicalen te 

voegen. Dit onvoorwaardelijk buigen voor iedere gevolgtrekking van de 

revolutietheorie, zo interpreteerde Groen de Europese toestand, was het 

‘schibboleth’ waarvoor de liberaal bevreesd was en waarover de radicaal juichte. 

    Een soortgelijk onderscheid als tussen het liberalisme en het radicalisme maakte 

Groen tussen het socialisme en het communisme. Beide stelsels stonden volgens 

hem een verdeling van eigendom voor met de staat als ‘algemeene eigenaar’ en 

‘algemeene wetgever’. Met dit verschil dat het communisme zich in het nastreven 

van zijn doeleinden agressiever opstelde en instellingen als huwelijk en gezin in 

strijd achtte met een ‘algemeene verbroedering’. Grote afwezige onder door Groen 

genoemde figuren als Proudhon en Blanc was Marx. Gezien zijn uitleg lijkt hij 

onder communisten voornamelijk utopisch socialisten te hebben verstaan.
35

 Nu 

waren socialistische ideeën in de eerste helft van de negentiende eeuw weliswaar 

weinig uitgekristalliseerd en stond het marxisme in 1848 nog in zijn kinderschoenen, 

                                                           
33 Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap, ’s-Gravenhage, 1848, IV, 12-13 en V, 27-28.  
34 Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap, III, 8-19.  
35 Kolakowski noemt als gemeenschappelijke overtuiging van het utopisch socialisme en 

marxisme de kritiek op de ongecontroleerde concentratie van rijkdommen en de behoefte aan 

een herverdeling van goederen gebaseerd op het principe van gelijkheid. Als kenmerkend 

onderscheid tussen beide stromingen wijst hij op het revolutionaire klassenbewustzijn bij 

Marx. L. Kolakowski, Geschiedenis van het marxisme, 1, Utrecht/Antwerpen, 1980, 208-209. 
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merkwaardig blijft dat Groen in al zijn geschriften uit 1848-1850 het Communistisch 

Manifest van Marx en Engels niet één keer heeft genoemd, laat staan heeft 

besproken.  

    Deze omissie vindt mogelijk haar oorzaak in Groens veralgemenisering van de 

revolutie. Stelsels waarin ‘de natuurlijke en historische eigenaardigheid der dingen’ 

samen met ‘de Goddelijke wet’ eigendunkelijk ter zijde werden geschoven, zo 

redeneerde hij, gingen immers van ‘hetzelfde middenpunt’ uit.
36

 Deze verklaring 

wordt ondersteund door zijn uitleg dat het pantheïsme, opgevat als 

‘godverloochening’, de grondslag vormde voor alle andere stelsels. Wat het 

christendom als ‘bovenaardse zaligheid’ beleed, manifesteerde zich in de 

revolutieleer als ‘onderaardsche wijsheid’ met de mens als ‘zijn eigen God’. Of 

zoals hij het ongeloofverband tussen het liberalisme en de radicale stelsels elders 

verwoordde: ‘Waar geen geloof is aan den levendigen God, hebben Socialisten, 

Communisten, Atheïsten, hebben de voorstanders der Republiek met de bloedkleur 

gelijk’.
37

  

    Op grond van bovenstaande uitleg wordt helder waarom het liberalisme zich 

volgens Groen op de beheersbaarheid van de revolutie verkeek. Dit blijkt met name 

uit zijn gebruik van de bekende sleutelbegrippen ‘mouvement et résistance’ die hij 

in omgekeerde volgorde met ‘behoud en vooruitgang’ vertaalde. In zijn 

onuitgegeven Aanteekeningen, die eerder als opzet voor een grondige studie over de 

revolutietheorie en -praktijk werden gekarakteriseerd, bepaalde dit begrippenpaar 

doorlopend het perspectief van waaruit Groen het revolutiejaar 1848 beschouwde.
38

 

Zijn opmerking over ‘den geheelen cirkel der Omwenteling’, zo valt op, is echter 

niet congruent aan de revolutie als lineaire beweging uit Ongeloof en Revolutie. Dat 

hij de ontwikkeling van de revolutie tot reactie als circulair omschreef, wijst erop dat 

deze beweging zich naar zijn waarneming herhaalde. Dit verklaart waarom hij sprak 

over de ‘strekking naar regeringloosheid’ onder Lamartine, waarin de ‘repetitie’ van 

1830-1831 enigermate zichtbaar werd en waarin na de bloedige reactie in juni 1848 

de ‘eenhoofdige dictatuur’ zich al aankondigde.  

    Het probleem voor Groen bij een consequente toepassing van een periodisering 

van de revolutieleer was dat Frankrijk in 1848 te maken kreeg met een opeenvolging 

van reactiefiguren. Met in december van dat jaar, hoewel hij de laatste van deze 

figuren vóór zijn presidentsverkiezing nog niet in het vizier had, Lodewijk 

Napoleon.
39

 Groen typeerde deze revolutietemmers als representanten van het juste 

                                                           
36 Grondwetherziening en Eensgezindheid, 77-78. 
37 Grondwetherziening en Eensgezindheid, 51-52. 
38 Bescheiden, II, 201, 205 en 215.  
39 Overigens wees Van Assen Groen al op 25 juni 1848 op een revolutionaire ontwikkeling 

waarin het na Lamartine de beurt was ‘van Victor Hugo en Thiers’ en daarna van ‘Louis 

Napoléon!’ C.J. van Assen aan Groen, Briefwisseling, II, 899. 



293 

 

milieu. Van dit kernbegrip bleef hij ook in zijn studieschets volop gebruik maken. 

Ondanks het feit dat hij in de Februarirevolutie en de Junireactie een nieuw bewijs 

zag van ‘de rigting waarheen men door heerschende begrippen’ werd geleid, had 

zijn schematisering van de revolutieleer inmiddels de nodige correctie ondergaan.
40

 

Niet zonder reden sprak Groen in dit opzicht van een ‘variatie op hetzelfde thema 

gespeeld’, waarbij de tegenstand evenredig was aan de heftigheid van de 

vooruitgang. Of hij deze variabele, maar in zijn ogen nog altijd onvermijdelijke 

revolutierichting ook in de Europese actualiteit van 1848-1850 heeft waargenomen, 

is een vraag waarop hieronder zal worden ingegaan.  

 

 

Hoewel de Februarirevolutie geen nationalistische eisen in haar vaandel voerde, 

Frankrijk was per slot van rekening al een eenheidsstaat, klonk de roep om een 

verwezenlijking van de moderne natiestaat in de rest van Europa des te luider.
41

 

Waar het ‘nationaliteitsbeginsel’ in het hart was ingeprent, schreef Groen enkele 

jaren later, wekte het geen verbazing dat half Europa in de lente van 1848 vlam had 

gevat.
42

 Toch was in weerwil van verwoede pogingen tot ondermijning, zo stelde hij 

toen vast, de ‘politieken grondslag van Europa’ intact gebleven. Maar was dit een 

gelukkige uitkomst geweest? Groen gaf toe dat het Congres van Wenen bij het 

hertekenen van de kaart van Europa ‘willekeurig’ te werk was gegaan en met het 

‘streven der nationaliteiten’ allesbehalve rekening had gehouden. Dat de sinds 1848 

ontwaakte naties niet tot een verbetering in staat waren, weet hij in de eerste plaats 

aan ‘den revolutionairen geest’ die zich van hun onafhankelijkheidsstreven had 

meester gemaakt. Nationale ideeën waren in zijn ogen alleen legitiem, als zij 

heersten door ‘geloof en overtuiging’ en hen ‘ontwikkeling en tijd’ werd gegund.  

    Een goed voorbeeld hiervan was de Duitse ‘eenheidswensch’. Een nationaal 

verlangen waaraan volgens Groen op zichzelf beschouwd ‘niets bevreemdend’ 

was.
43

 Alle grote landen van Europa en zelfs het kleine Nederland hadden immers, 

vóór zij tot een staatkundig geheel verenigd werden, uit kleinere staten bestaan. Dat 

de deutsche Frage aanzienlijk ingewikkelder was, kwam omdat bij dit 

eenheidsproces ‘meerderjarig geworden’ Duitse staten betrokken waren. Voor een 

antirevolutionair als Groen was een Duitse eenheidsstaat op basis van het 

                                                           
40 Voor het citaat, zie Groen aan I. da Costa, 5 juli 1848, G. Groen van Prinsterer (red.), 

Brieven van mr. Isaac da Costa, I, Amsterdam, 1872, 328.  
41 Voor een uitvoerig overzicht van de Europese revoluties en hun politieke, sociale en 

nationalistische karakters, zie Dieter Dowe, Heinz-Gerhard Haupt, Dieter Langewiesche, 

Jonathan Sperber (ed.), Europe in 1848. Revolution and Reform, New York, 2001. 
42 De Nederlander, 4 en 5 januari 1850.  
43 De Nederlander, 29 maart 1850. 
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nationaliteitsbeginsel vanzelfsprekend verwerpelijk. Konden de revolutionaire 

kiemen echter worden bedwongen, zo benadrukte hij, dan moest ‘het bereikbare en 

redelijke’ in de wens tot eenheid worden beproefd. Een sturende rol hierbij was voor 

‘de vierschaar der Mogendheden’ weggelegd. Gelet op de dreigende anarchie in het 

westen en het oprukkende despotisme in het oosten, achtte hij het haar taak aan de 

gematigde, staatkundige en godsdienstige vrijheid een ‘onbetwistbaar overwigt’ te 

geven.  

    Dat ook Nederland was gebaat bij een stabiele ontwikkeling van Duitsland, had 

volgens Groen te maken met de buitenlandse ‘aanmatiging’ die elke nieuwe of 

verjongde natie parten speelde. Zijn alertheid op dit punt moet vooral worden 

begrepen in het licht van de stormachtige ontwikkelingen die de Duitse staten in 

1848-1849 hadden ondergaan.
44

 Zo werden door het Frankfurter Parlement als 

opvolger van de Bondsdag liberale en nationalistische veranderingen nagestreefd, 

waarbij het nieuwe instituut aan Pruisen de hoofdrol toebedeelde.
45

 Aan deze 

kleindeutsche Lösung van het nationale vraagstuk was namelijk de voorkeur 

gegeven boven een großdeutsche met een leidende rol voor Oostenrijk. Hoewel het 

Frankfurter Parlement door het succes van de contrarevolutie in Oostenrijk en 

Pruisen en de kwestie Sleeswijk-Holstein al eerder aan betekenis had ingeboet, 

kreeg het ‘professorenparlement’ op 3 april 1849 van Friedrich Wilhelm IV de 

genadeklap. Voor de Pruisische koning waren de op de volkswil gegronde 

keizerskroon en de liberale constitutie van het nieuwe Duitse Rijk, die hij in maart 

1848 nog had aanvaard, als ‘ijzeren halsband van het knechtschap’ onacceptabel 

geworden.  

    Met de afwijzing van de keizerskroon was voor de klein-Duitse oplossing het 

doek nog níet gevallen. Een maand later werd op initiatief van de conservatieve 

Pruisische minister van Buitenlandse Zaken J.M. von Radowitz een 

Dreikönigsbündnis opgericht. Deze losse Duitse bondsstaat van de koninkrijken 

Pruisen, Saksen en Hannover werd in 1850 samen met zesentwintig andere Noord-

Duitse staten voortgezet onder de naam Erfurter Union. Welwillende verklaringen 

dat dit plan-Radowitz in de pas zou lopen met het volkenrecht en geen bondsstaat 

maar een statenbond representeerde, konden Groen in het geheel niet overtuigen.
46

 

Hoe ingewikkeld het tot stand brengen van een Duitse eenheid was, had reeds de 

kwestie Limburg laten zien.
47

 Vanwege de ‘verscheidenheid van inzigten, 

                                                           
44 Voor een heldere uiteenzetting van de Duitse revolutie van 1848-1849, zie F. Boterman, 

Moderne geschiedenis van Duitsland 1800-heden, Amsterdam, 2005, 77-102.  
45 Over de betekenis van Pruisen voor het nationale vraagstuk, zie P. Steinhoff, Preußen und 

die deutsche Frage 1848-1850, Berlin, 1999. 
46 De Nederlander, 13 april 1850.  
47 De Nederlander, 7 januari 1850. Groen doelde hier naar alle waarschijnlijkheid op het 

besluit van het Frankfurter Parlement dat Limburg uit het Nederlandse staatsverband moest 
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begrippen, zeden en gewoonten’ aan de Duitse staten eigen, vroeg de oplossing van 

het politieke vraagstuk volgens hem om een gezamenlijke aanpak van Pruisen en 

Oostenrijk.  

    Wat Groen bij een gemeenschappelijk optreden van beide Duitse mogendheden 

voor ogen stond, was in wezen een herstel van de Duitse Bond van 1815.
48

 Ooit 

opgericht om naar de bekende woorden van Heeren ‘Friedensstaat von Europa’ te 

zijn.
49

 Hoezeer Groen in de nieuwe Pruisische Unie een ‘miskenning’ van de 

Bondsrechten zag, wordt onder andere duidelijk uit zijn steun voor de 

aartsconservatieve gezagsdragers van het keurvorstendom Hessen-Kassel. Door te 

stellen dat keurvorst Friedrich-Wilhelm I en zijn eerste minister Hassenpflug met het 

ontslag van de liberale regering het recht aan hun kant hadden, schaarde hij zich 

indirect achter de anticonstitutionele politiek van Oostenrijk dat hiermee het 

conservatieve gezicht van de Duitse Bond vertegenwoordigde.
50

 Voornamelijk onder 

druk van Rusland keerde Pruisen eind 1850 via de Olmützer Punktation tot de Bond 

terug en kon een oorlog tussen beide Duitse staten worden voorkomen. Groens 

vreugde over het behaalde resultaat was groot. Hoeveel waarde hij aan het ontwerp 

hechtte, blijkt uit zijn citaat van Stahl: ‘De vrede van Duitschland en Europa is, op 

het oogenblik dat krijg onvermijdelijk scheen, behouden; zonder dat de eer van 

Pruisen in de waagschaal gesteld zij’.
51

 Hier voegde hij veelbetekenend aan toe: 

‘Uitkomst verkregen door de streng-behoudende partij’.  

    Dat Olmütz vooral aan de krachtige arm van Rusland te danken was, zal Groen 

niet bezwaarlijk hebben gevonden. Zo had hij reeds in het neerslaan van de 

Hongaarse revolutie in 1849 een bestrijding van de ‘Europesche revolutie’ en geen 

aanval van de tsaar op de politieke vrijheid van het westen gezien. Alle eerbetoon 

aan de verdreven liberale en nationalistische Kossuth ten spijt.
52

 Het voorbeeld van 

                                                                                                                                        
worden losgemaakt. Dit veroorzaakte in de provincie een golf van separatisme. Zie over de 

Limburgse kwestie J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond 1815-1851, deel II, 1848-

1851, Groningen, 1955. 
48 De Nederlander, 19 november 1850. Cf. De Nederlander, 21 januari 1852. 
49 Voor deze typering van de Duitse Bond, zie A.H.L. Heeren, Der Deutsche Bund in seinen 

Verhältnissen zu dem Europäischen Staatensystems, bey Eröffnung des Bundestags 

dargestellt, Göttingen, 1816, 14-15. Het is aannemelijk dat Groen de uitdrukking kende en 

wist dat die van Heeren afkomstig was. De volledige tekst van Heerens brochure stond 

namelijk afgedrukt in zijn Handbuch (II, 1819, 425-452). 
50 Voor Groens standpunt over Hessen-Kassel, zie R. Kuiper, Zelfbeeld en wereldbeeld, 60-

61. 
51 De Nederlander, 17 december 1850. 
52 Ondanks het feit dat Kossuth ‘zoo aandoenlijk’ van de Hongaarse nationaliteit gewaagde, 

stelde Groen twee kritische vragen over zijn optreden. Was Kossuth uiteindelijk niet genegen 

om de nationaliteit van Serven en Kroaten aan de ‘suprematie der Hongaren’ op te offeren en 

baande de eerste minister van Hongarije door menige ‘wellicht regtmatigen eisch der Natie’ 

met revolutionaire wanbegrippen te vermengen uiteindelijk niet de weg voor 

regeringsloosheid en eigen dictatuur? De Nederlander, 17 januari 1850 en 5 november 1851.  
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Hongarije toont aan dat Groen Rusland voor de handhaving van de Europese orde 

onmisbaar achtte. Een opvatting waarmee hij bewust afstand nam van de liberale 

kijk op Duitsland dat Nicolaas I, indien hij zich achter een constitutioneel en 

verenigd Duitsland had geschaard, de beschaving en de vrijheid van Europa een 

dienst zou hebben bewezen. Een voorstelling van zaken die Groen al in de Tweede 

Kamerzitting van 22 mei 1849 als illusoir en gevaarlijk had beschouwd. Uit de 

revolutionaire toestand waarin Duitsland verkeerde, zo merkte hij toen op, zouden 

‘tyrannen’ te voorschijn komen.
53

   

 

Deze subparagraaf heeft aangetoond dat Groen de politieke en nationale 

ontwikkelingen, zoals die zich tussen 1848 en 1850 in Europa hebben afgespeeld, 

primair als een doorwerking van de revolutiebegrippen beschouwde. Tegelijkertijd 

werd duidelijk dat hij zich door dezelfde praktijk genoodzaakt had gezien de 

schematisering van zijn revolutieleer aan te passen. Deze aanpassing aan het 

feitelijke verloop van het revolutieproces deed zich met name voor in zijn 

commentaren op de politieke situatie in Frankrijk. Wat hem de nodige schematische 

moeilijkheden bleek op te leveren, was de opeenvolging van de reactiefiguren. 

Hoever hij in de aanpassing ging, kan worden afgeleid uit het feit dat hij het 

revolutieproces als een ‘variatie op hetzelfde thema gespeeld’ was gaan duiden. 

    Dat Groen als antirevolutionair een man van stilstand was, zoals De Gids hem 

verweet, valt uit zijn opstelling in de Nederlandse politiek in elk geval niet op te 

maken. In dat opzicht werd door de politieke beschouwer van het tijdschrift 

onvoldoende onderscheid gemaakt tussen Groens vasthouden aan de onveranderlijke 

beginselen en zijn bereidheid veranderingen te aanvaarden. Dit kwam ook aan het 

licht in zijn commentaar op de deutsche Frage en de Europese kaart van 1815. 

Bijval voor een hervorming van de Duitse Bond en begrip voor de Duitse wens tot 

nationale eenheid kunnen Groen niet worden ontzegd. Met dien verstande dat hij als 

belangrijke voorwaarde stelde dat de revolutionaire kiemen in dit proces bedwongen 

moesten worden. Bevreesd als hij was dat door de toepassing van het 

nationaliteitsbeginsel de fundamenten van de Europese orde werden aangetast.  

 

  

Op 10 december 1848 werd Lodewijk Napoleon door een plebisciet met een 

overweldigende meerderheid tot president van de Tweede Franse Republiek 

                                                           
53 Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting van 1849, Amsterdam,1850, 

113. 
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gekozen.
54

 Een drietal jaren later pleegde de bonapartistische nazaat met succes een 

staatsgreep en op 2 december 1852 riep hij het Tweede Keizerrijk uit. 

Gebeurtenissen die in Europa met zorg werden gadegeslagen. Met het oog op ons 

onderzoek roept dit de vraag op hoe door Groen tegen deze aardverschuivingen in 

het politieke landschap van Frankrijk werd aangekeken. Om zijn commentaar op de 

bonapartistische machtswisselingen scherp in beeld te krijgen zal eerst aandacht 

worden besteed aan het presidentschap van Lodewijk Napoleon en vervolgens aan 

de beginjaren van diens keizerschap.  

 

 

‘Ik waardeer de beteekenis der benoeming van een Louis Napoléon’, luidde Groens 

oordeel over de nieuwe Franse president.
55

 Op het eerste gehoor een merkwaardige 

uitspraak van een antirevolutionair pur sang. Deze was echter bedoeld tot 

weerlegging van de kritiek als zou hij volslagen tegenstander zijn van ‘anti-

republikeinsch of contra-revolutionair bedwang’.
 
Afkeer van de theorie, legde Groen 

uit, hield nog geen ‘weêrzin tegen haar vrucht’ in en dat was met betrekking tot 

Lodewijk Napoleon het voorkomen van de ‘Roode Republiek’. Mogelijkerwijs moet 

in deze ‘waardering’ de verklaring worden gezocht voor Groens spaarzame 

uitlatingen over de beginfase van het bonapartistische Frankrijk en zijn sterke 

concentratie op de revolutionaire ontwikkelingen in Duitsland.
56

 

    Dat Groen Lodewijk Napoleon nauwelijks serieus leek te nemen, roept echter de 

nodige vragen op. Temeer omdat hem moeilijk kan zijn ontgaan, nauwlettend lezer 

van de internationale pers als hij was, dat de neef van Napoleon I zich tijdens de 

presidentsverkiezingen had gepresenteerd als de vleesgeworden mythe van het 

bonapartisme.
57

 Het effect van deze campagne werd bij het plebisciet van december 

1848 zelfs vertaald in een eclatante overwinning van 75% van het totale aantal 

stemmen. Het contrast met het voorjaar, toen de politieke kansen van Lodewijk 

                                                           
54 Deze Republiek was reeds op 23 februari 1848, de dag van de troonsafstand van Lodewijk-

Filips, door de Voorlopige Regering van Lamartine uitgeroepen.   
55 Grondwetherziening en Eensgezindheid, 1849, 314. Het citaat is afkomstig uit de brochure 

Getemperde Monarchie onvereenigbaar met revolutionair behoud van 29 mei 1849. Voor 

Groens visie op Lodewijk Napoleon als president en keizer, zie ook J.P. Bijl, ‘Groen van 

Prinsterer en Napoleon III. Commentaar op de bonapartistische machtswisselingen in 

Frankrijk in de periode 1848-1852’, in: J. de Bruijn & G. Harinck (redactie), Groen van 

Prinsterer in Europese context, 107-119. 
56 De Nederlander, 17 januari 1850. 
57 De president was een zoon van Lodewijk Napoleon, de broer van Napoleon I, die van 1806 

tot 1810 koning van Holland was. 
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Napoleon nog vrijwel nihil waren, kon niet duidelijker worden afgetekend.
58

 De 

vraag waarom de anders zo scherpzinnige Groen de aspiraties van deze 

bonapartistische nazaat niet of nauwelijks onder de loep nam, lijkt, hoe vreemd het 

ook klinkt, te moeten worden beantwoord vanuit zijn kijk op de ontwikkeling van de 

revolutieleer. Om het even of Lodewijk Napoleon of een andere reactionaire 

presidentskandidaat de voorkeur verdiende, schreef hij met een zekere geruststelling, 

de beste ‘solution pratique’ voor Frankrijk lag nog altijd in de aanwijzing der 

beginsels waarmee ‘alle goede praktijk’ in verband stond.
59

 

 

 

Lodewijk Napoleon kwam in het centrum van Groens Europese belangstelling te 

staan toen hij op 2 december 1851 met succes een staatsgreep pleegde. Hoewel 

Groen de coup d’état scherp veroordeelde, betoogde hij tegelijkertijd dat de 

president ‘en règle’ was en naar ‘vrijzinnigen trant’ te werk was gegaan. De alom 

geuite verontwaardiging over het optreden van Lodewijk Napoleon was weliswaar 

‘regtmatig’, maar vormde tevens het bewijs dat de ‘vrijzinnigen’ met de 

geschiedenis van hun eigen leer en de ‘telkens vernieuwde praktijk’ slecht op de 

hoogte waren.
60

 In het bezweren van ‘le spectre rouge de 1852’ was ‘anticipatie’ 

door een nieuw schrikbewind immers onafwendbaar.
61

 Dat de communisten door de 

liberalen als het bête noire van de politieke en maatschappelijke chaos werden 

afgeschilderd, achtte Groen op grond van ‘de theoretische eenzelvigheid’ tussen 

                                                           
58 Al vrij snel na de Februarirevolutie was Lodewijk Napoleon uit Engeland, waar hij politiek 

asiel genoot, naar Frankrijk overgestoken. Te vroeg, zo bleek achteraf, want Frankrijk was op 

dat moment nog niet rijp voor een bonapartistische machtsovername. Onverrichter zake 

keerde hij naar Engeland terug, waar hij op betere tijden voor hemzelf en voor Frankrijk 

hoopte. L. Girard, Napoléon III, Paris, 1986, 83-98. 
59 Grondwetherziening en Eensgezindheid, 212-213. Groen refereerde hiermee aan de kritiek 

op Guizot die in De la Démocratie en France (1849) volgens hem ‘geen handleiding voor het 

oogenblik’ had gegeven en waaruit niet te leren viel of ‘Louis Napoleon dan wel Generaal 

Cavaignac’ de voorkeur verdiende.  
60 Groen aan C.J. van Assen, 6 januari 1852, Briefwisseling, III, 90 en De Nederlander, 17 

december 1851. Over de coup d’état van 2 december 1851 met citaten uit en verwijzingen 

naar De Nederlander, zie ook Groens Narede van vijfjarigen strijd, Utrecht, 1855, 76-79. 
61 Dit rode spook van het communisme herinnerde aan het Communistisch Manifest van Marx 

uit 1848. In de context van 1851 doelde het specifiek op een pamflet van de Franse radicaal 

A. Romieu. Toenemende electorale successen voor de republikeinen hadden de conservatieve 

meerderheid in de Assemblée Nationale er toe gebracht het kiesrecht in te perken. In het 

pamflet werd de dreigende communistische revolutie aangegrepen om algemeen kiesrecht te 

eisen, zodat het reactionaire beleid van de president en zijn toenadering tot de katholieken een 

halt kon worden toegeroepen. Daadwerkelijke invoering ervan diende vóór de 

presidentsverkiezingen van 1852 plaats te vinden. Zo niet dan zou dit verkiezingsjaar, aldus 

de pamflettist, de politieke afrekening van Lodewijk Napoleon tot gevolg hebben. J.F. 

McMillan, Napoleon III, London, 1991, 35-44. 
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beide bewegingen een tegenstrijdigheid. Een liberale machthebber werd als vanzelf 

conservatief en vermoordde, wanneer dit in zijn ogen noodzakelijk was, de vrijheid 

‘in het belang der orde’. De staatsgreep van 1851 was naar Groens inzicht de 

zoveelste variatie op het thema van ‘mouvement et résistance’. Of zoals hij het in 

muzikale termen verwoordde: ‘Wordt thans niet, na de omwenteling van 1848, een 

da capo gespeeld?’
62

  

    Dat Groen de inkapseling van de staatsgreep binnen zijn fasering van het 

revolutieproces bepaald niet als vergoelijking had bedoeld, blijkt uit het feit dat hij 

zich in De Nederlander in steeds kritischer bewoordingen over de couppleger ging 

uitlaten. Een duidelijk voorbeeld hiervan is zijn interpretatie van het plebisciet van 

20 december 1851 waardoor Lodewijk Napoleon tot gevolmachtigd president met 

dictatoriale bevoegdheden werd gekozen. Dat de natie door de staatsgreep te 

legitimeren zélf had gesproken, leek volgens Groen op het eerste gehoor een 

vanzelfsprekendheid.
63

 Maar werd hierin nu werkelijk ‘de stem van de natie’ 

vertolkt? Stond deze uitleg niet haaks op de ‘Machiavellistische politiek’, waarmee 

de president zijn tegenstanders met dreigementen en straffen monddood had 

gemaakt? En waar bleef in de volksraadpleging het beroep op de natie in haar 

‘historische en regtmatige ontwikkeling’? Wanneer op deze vragen geen 

bevredigend antwoord kon worden gegeven, verdiende de nieuwe constitutie naar 

Groens oordeel geen andere benaming dan ‘werk- en speeltuig der dictatuur’.  

 

 

Tot Groens grote teleurstelling reageerde de Europese diplomatie overwegend 

positief op de bonapartistische staatsgreep. Wat hem hierin vooral stak, was de 

eenzijdige bewieroking van Lodewijk Napoleon als ‘Redder van Frankrijk en 

Europa’.
64

 Dat het beteugelen van de binnenlandse anarchie voor heel Europa 

weldadig was, wilde hij niet ontkennen, maar dit mocht niet ten koste gaan van 

vrijheid en recht. Wanneer de diplomatie de contrarevolutionaire machtswisseling 

puur als fait accompli beschouwde, zonder hierbij op een ondubbelzinnige 

handhaving van de Frans-nationale vrijheden te hameren, kon het gevaar van een 

‘militair despotisme’ niet meer bezworen worden.
65

 Hoewel Groen voldoende 

realiteitszin bezat om militaire interventie op voorhand uit te sluiten, was hij van 

                                                           
62 De Nederlander, 6 december 1851. Da Capo, afgekort als D.C., betekent ‘vanaf het begin’ 

en wordt doorgaans boven de laatste maat geschreven. Van de musicus wordt dan verwacht 

dat hij het muziekstuk opnieuw speelt. 
63 Voor Groens commentaar op de staatsgreep, zie De Nederlander van 16, 17, 24 en 31 

december 1851. 
64 De Nederlander, 21 oktober 1852. 
65 De Nederlander, 24 februari 1852. 
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mening dat de manoeuvreerruimte van de dictator door een diplomatieke 

tussenkomst aanzienlijk zou kunnen worden beperkt.  

    Door de erkenning van het bonapartistische Frankrijk werden volgens Groen niet 

alleen de rechten van de Franse, maar ook die van de andere Europese naties op het 

spel gezet. Niet voor niets zag Napoleon I in een revolutie in Frankrijk het begin van 

een revolutie in Europa en drukte Metternich dit verband spreekwoordelijk uit als 

‘Quand la France est enrhumée, l’Europe éternue’ (‘Is Frankrijk verkouden, Europa 

niest’).
66

 In het licht van de Europese geschiedenis achtte Groen de vraag hoeveel 

volkenrechtelijk krediet deze Bonaparte bezat dan ook alleszins legitiem.
67

 Aan 

plechtige beloftes van de president hechtte hij weinig waarde. Een inval in Italië of 

nog dichterbij in België, bedoeld als afleidingsmanoeuvre voor de binnenlandse 

onrust, moest zeker niet worden uitgesloten. Toen Lodewijk Napoleon in november 

1852 door een plebisciet tot erfelijk keizer der Fransen werd gekozen, ging het 

bewind van de neef volgens Groen wel heel sterk op dat van de oom lijken.
68

 Wat de 

binnenlandse situatie betrof, verwachtte hij geen breuk met de republikeinse 

staatsvorm. Met het oog op Europa sprak hij van een totaal nieuwe situatie.  

 

 

Op 2 december 1852, een bonapartistische datum bij uitstek, werd in Frankrijk het 

Tweede Keizerrijk gesticht.
69

 Dat Europa ‘zonder eenige tegenspraak’ tot erkenning 

zou overgaan, achtte Groen gezien haar diplomatieke voorgeschiedenis 

‘waarschijnlijk’.
70

 Vooral de neerbuigende houding van Engeland stelde hem diep 

teleur. Temeer omdat dit land door zijn antirevolutionaire staatkunde tijdens de jaren 

1793-1815 Europa van de ‘Fransche overheersing’ en Frankrijk van de 

‘Napoleontische dwingelandij’ had verlost. Ook het optreden van de Nederlandse 

diplomatie keurde Groen scherp af. Wat hij haar in het bijzonder kwalijk nam, was 

dat zij Napoleon III zonder voorafgaand overleg met de andere Europese staten de 

                                                           
66 De Nederlander, 23 december 1851. 
67 De Nederlander, 21 oktober 1852. 
68 Tijdens een banket in Bordeaux op 9 oktober 1852 refereerde Lodewijk Napoleon voor de 

eerste keer aan de mogelijkheid van een restauratie van het keizerrijk. Van 21 tot 22 

november vond het plebisciet plaats dat de restauratie moest goedkeuren. J.F. McMillan, 

Napoleon III, 50-51.  
69 Op 2 december werden in Frankrijk de keizerskroning van Napoleon I (1804) en de 

driekeizerslag bij Austerlitz (1805) herdacht. Door op 2 december 1851 een staatsgreep te 

plegen en op 2 december 1852 het Tweede Keizerrijk uit te roepen blies Lodewijk Napoleon 

de bonapartistische traditie nieuw leven in. L. Girard, Napoléon III, 144. 
70 Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, II, Utrecht, 1857, 406-410. Gezien het 

tijdstip van 19 november 1852 heeft Groen al vóór de uitslag van het plebisciet met deze 

waarschijnlijkheid rekening gehouden.  
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hand had gereikt. Dat Nederland niet als ‘vasal’ van Pruisen en Oostenrijk te boek 

wilde staan, zoals zij de diplomatieke Alleingang motiveerde, was volgens Groen 

niet alleen ondeugdelijk maar ook riskant. Want wat stelde de Nederlandse 

onafhankelijkheid nog voor, als de Franse keizer aan Europa de wet ging 

voorschrijven, zonder de harde garanties van de kant van Oostenrijk, Pruisen of 

Rusland?
71

  

    Groen beschouwde de diplomatieke erkenning van het Tweede Keizerrijk als een 

‘Europesche aangelegenheid’ van de eerste orde. Openlijk vroeg hij zich af of de 

mogendheden wel beseften waaraan zij, ‘schijnbaar althans’, met dit ‘zedelijk-

consolideren’ hun zegel hadden gehecht.
72

 Om dit duidelijk te maken somde hij 

achtereenvolgens een achttal punten op die in deze erkenning opgesloten lagen: de 

staatsgreep van 2 december, de volksstemming, de verwarring van het algemeen 

stemrecht met de wil van de Franse natie, het beginsel van de volkssoevereiniteit, 

een regeringsvorm met opheffing van alle politieke rechten en vrijheden, de 

terzijdestelling van de koningshuizen Bourbon en Orléans, het keizerlijk erfrecht 

van 1804 en de uitlegging van de traktaten van 1815 ‘in Franse zin’. Wat de 

diplomatie volgens Groen had gelegitimeerd, zo kan uit de opsomming worden 

opgemaakt, was een flagrante schending van het Europese staats- en volkenrecht.  

    Hoewel Groen in het Tweede Keizerrijk geen acute bedreiging voor de ‘Staten 

van den tweeden rang’ zag, was hij wat hun voortbestaan betrof met name bezorgd 

over de staatkunde van de andere mogendheden.
73

 Welk land als eerste het 

slachtoffer van hun diplomatieke concessies zou worden, was nog ongewis, maar dat 

Zwitserland, Sardinië, België en wellicht ook Nederland hierbij op de nominatie 

stonden leek Groen geen punt van discussie. Daarom achtte hij het van belang dat 

kleinere staten als Nederland hun ‘zedelijke kracht’ ontplooiden en hierbij 

appelleerden aan de verantwoordelijkheid en het geweten van Europa. Het land 

mocht dan wel een andere internationale positie innemen dan in het verleden, 

‘nietsbeduidendheid’ in dit verband was wel een heel groot woord.  

 

  

Met de leuze ‘L’Empire c’est la paix’ trachtte Napoleon III de verontruste 

gemoederen in binnen- en buitenland tot bedaren te brengen.
74

 Een revisie van de 

traktaten van 1815, zo werd hij niet moe te betuigen, stond niet op zijn programma. 

In het algemeen werd de vredesaankondiging met de nodige scepsis ontvangen. Ook 

                                                           
71 De Nederlander, 16 november 1852 en 24 januari 1853. 
72 Zie in het bijzonder De Nederlander van 25 januari en 2 en 3 februari 1853. 
73 De Nederlander, 2 en 3 februari 1853. 
74 De aankondiging van het keizerrijk op 9 oktober 1852 was al met deze leuze gepaard 

gegaan. J.F. McMillan, Napoleon III, 74. 
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Groen was wantrouwend. Om zich een goed beeld van het bonapartisme te kunnen 

vormen begon hij zich te verdiepen in Des Idées Napoléoniennes.
75

 Een publicatie 

van Lodewijk Napoleon uit 1839 toen hij nog als politieke balling in Engeland 

verkeerde en waarin hij zijn visie op de toekomst van Frankrijk en Europa had 

ontvouwd.
76

 Volgens Groen wierp het geschrift een verrassend licht op de politieke 

ideeën van beíde Napoleons. Met name de wijze waarop Lodewijk Napoleon het 

dictatoriale bewind van Napoleon I verdedigde, achtte hij van eminent belang. Dat 

werd namelijk, zowel in staatsrechtelijke als in volkenrechtelijke zin, als een 

noodzakelijk stadium op weg naar de vrijheid beschouwd. Met klem betoogde de 

neef, zo parafraseerde Groen, dat zijn oom geen ‘monarchie universelle’ maar een 

‘grand système fédératif Européen’ had willen constitueren waarvan Frankrijk alleen 

het hoofd was.  

    Op de inhoud van deze Europese federatie ging Groen niet nader in. Wel riep hij 

met een citaat van Van der Palm zijn lezers in herinnering dat Napoleon I Europa 

geen vrede maar slavernij had bezorgd. In Des Idées zelf staat bovengenoemde 

uitdrukking in een voetnoot ter toelichting van wat Lodewijk Napoleon als een 

‘confédération européenne’ omschreef.
77

 Enigszins verwarrend is wat hij nu precies 

bedoelde, vooral omdat het hoofdstuk over de aspiraties van Napoleon I weer 

samenvattend werd ingeleid met de woorden ‘association européenne’. Het meest 

voor de hand liggend is om deze associatie als een confederatie op te vatten. 

Lodewijk Napoleon stelde namelijk dat de keizer dit systeem enerzijds op ‘des 

nationalités complètes’ had willen gronden en anderzijds op ‘des intérêts généraux’. 

Terwijl hij zijn eigen Europese ideaal tot uitdrukking bracht in zijn waardering voor 

de wijze waarop de keizer via overkoepelende instellingen en wetten ‘les intérêts 

européens’ had laten prevaleren boven ‘les intérêts nationaux’.
78

 Op dit punt drukte 

                                                           
75 De Nederlander, 8 en 11 februari 1853. Cf. 16 februari 1852, waarin Groen de titel 

aanhaalde. 
76 Het geschrift verscheen in juli 1839 en was grotendeels vervaardigd in een privévertrek in 

het British Museum te Londen, de stad waar Lodewijk Napoleon na zijn mislukte staatsgreep 

van 1836 in politieke ballingschap verbleef. In 1840 vond als gevolg van de herbegrafenis van 

Napoleon I in Parijs een heruitgave plaats onder het motto: ‘Ce ne sont pas seulement les 

cendres, mais les idées de l’Empereur qu’il faut ramener’, zodat de napoleontische legende op 

dubbele wijze nieuw leven werd ingeblazen. In augustus 1840 werd door Lodewijk Napoleon 

te Boulogne een tweede staatsgreep gepleegd die voor de couppleger evenals de eerste slecht 

afliep. J.M. Thompson, Louis Napoleon and the Second Empire, Oxford, 1954, 52-53. Zie 

ook J.F. McMillan, Napoleon III, 12-14. 
77 Napoléon-Louis Bonaparte, Des Idées Napoléoniennes, Paris, 1839, 103-104.  
78 In de weergave van het Europabeeld van Napoleon I lijkt Lodewijk Napoleon van een 

bepaalde opbouw te zijn uitgegaan: eerst het stichten van een confederatie, daarna een 

aanvulling met federale en zelfs unificerende kenmerken. Wat de eenheidskenmerken betreft, 

wees hij erop dat de keizer hierbij dacht aan een Europees wetboek, een Europees hof van 

cassatie, een Europees wetenschappelijk instituut en een eenheid van munten, gewichten en 

maten. Napoléon-Louis Bonaparte, Des Idées, 107.  
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de nazaat zich zelfs in religieuze bewoordingen uit. Zo had de Voorzienigheid in 

1815 geen Europa van overwinnaars en overwonnenen voor ogen gestaan, maar een 

Europa van verzoende leden ‘d’une même et grande famille’.  

    Om dit bonapartistische ideaal te kunnen verwezenlijken was volgens Lodewijk 

Napoleon een revisie van de orde van 1815 noodzakelijk. Gegrond als deze was op 

‘un équilibre européen’ tussen rivaliserende mogendheden, waardoor eigen belangen 

in plaats van algemene werden nagestreefd.
79

 Omdat de vorsten zich niet naast maar 

tegenover de volken hadden opgesteld, riep Lodewijk Napoleon Frankrijk op de 

traktaten van 1815 in naam van de beschaving met het zwaard van Brennus de 

laatste slag toe te brengen.
80

 Met behulp van dit soort citaten uit Des Idées trachtte 

Groen de lezers van De Nederlander ervan te overtuigen dat het vredelievende 

Keizerrijk aan een innerlijke tegenstrijdigheid leed.  

    De vraag kan worden gesteld of Groen zich in zijn commentaren niet teveel heeft 

gefixeerd op de wishful thinking van een toen nog romantische revolutionair. In zijn 

voordeel spreekt dat het ‘revisionisme’ vanaf 1815 in de Franse buitenlandse 

politiek een constante was.
81

 Hierbij kan worden aangetekend dat Groen de 

‘antecedenten’ van Frankrijk geconcretiseerd zag in het expansionisme van 

Lodewijk XIV en Napoleon I en de ‘antecedenten’ van Lodewijk Napoleon in de 

staatsgrepen van Straatsburg, Boulogne en de tweede december van 1851.
82

 Ook 

bewijst de telkens herhaalde belofte ‘L’Empire c’est la paix’ dat het Keizerrijk, 

omdat het voortbouwde op een bonapartistisch oorlogsverleden, met een 

imagoprobleem kampte.  

    Bovenstaande tegemoetkomingen laten onverlet dat Groens sterke concentratie op 

Des Idées Napoléoniennes met name werd veroorzaakt door zijn ideaaltypische 

geschiedbeschouwing, waarin de ideeën koersbepalend waren voor de feiten. Vanuit 

deze benadering wordt begrijpelijk waarom de Realpolitik van de diplomatie voor 

hem een teken was dat zij geen oog had voor de ideologische kenmerken van het 

bonapartisme. Of Groen door uit te gaan van napoleontische ideeën recht deed aan 

de napoleontische feiten, is een vraag die, voorafgaand aan de grote Europese 

avonturen van Napoleon III, nog niet kan worden beantwoord. Wel kan reeds 

worden vastgesteld dat hij het gedogen van het bonapartistische Frankrijk in Europa 

beoordeelde als het koesteren van een listige adder aan de borst. Door met het 

                                                           
79 Napoléon-Louis Bonaparte, Des Idées, 105. 
80 Napoléon-Louis Bonaparte, Des Idées, 6 en 61. Brennus is de algemene benaming voor 

Gallische koningen. Eén ervan nam in 387 v. Chr. Rome in en zou zijn zwaard in de schaal 

hebben geworpen met de uitroep: ‘Vae victis!’ (Wee de overwonnenen!). Ongetwijfeld 

symboliseerde de Gallische strijd tegen de Romeinen voor Lodewijk Napoleon de strijd van 

het revolutionaire Frankrijk tegen het conservatieve Europa.  
81 J.F. McMillan, Napoleon III, 74-75. 
82 De Nederlander, 31 december 1852 en 13 januari 1853.  
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Keizerrijk onvoorwaardelijke betrekkingen te onderhouden kreeg deze ‘rustelooze’ 

mogendheid immers de ruimte zich te ontwikkelen tot ‘agent van Europésche 

policie’ met alle gevolgen van dien voor de onafhankelijkheid der staten.
83

 Dat 

volkenrechtelijke garanties in het verleden niet waren nagekomen of tussentijds 

werden aangepast, betekende volgens Groen nog niet dat de traktaten van 1815 

hadden afgedaan. Europa moest in dat opzicht de zinsnede over het zwaard van 

Brennus nog maar eens goed tot zich laten doordringen.
84

 Zijn zorgen namen 

bovendien toe door de bijzondere verstandhouding die in Frankrijk tussen de keizer 

en de roomse geestelijkheid was ontstaan.  

 

 

Dat Napoleon III door de roomse geestelijkheid in zijn land bewierookt werd als ‘de 

uitverkorene Gods’, bewees volgens Groen dat het ultramontanisme een 

monsterverbond met het bonapartisme was aangegaan.
85

 Wat hem hierin het meest 

verontrustte, was dat Frankrijk nu niet alleen onder ‘revolutionair-absolutistischen’ 

maar ook onder ‘ultramontaanschen-jezuïtischen’ invloed kwam te verkeren. Omdat 

het ultramontanisme een internationale praktijk van ‘de leer van het geestelijke en 

wereldlijke zwaard’ nastreefde, leek het hem toe dat door de dubbele invloed 

behalve in Frankrijk de godsdienstige en politieke vrijheden in heel Europa op het 

spel werden gezet.  

    Hoezeer Rome op een rekatholisatie van Europa aanstuurde, kwam volgens Groen 

aan het licht in de ‘nieuwe kruistogt’ die zij tegen het protestantisme was 

begonnen.
86

 Dit bleek met name, zo trachtte hij de beschuldiging te onderbouwen, 

uit de aansporingen van Franse jezuïeten om het Edict van Nantes ‘in den geest’ te 

herroepen en uit roomse blijken van intolerantie jegens protestanten in Spanje, 

Toscane en Hongarije. Omdat Europa door deze oplaaiende ‘religiekrijg’ opnieuw in 

duisternis en slavernij dreigde te worden ondergedompeld, dienden fanatieke 

jezuïeten naar zijn mening zonder pardon uit het land te worden gezet. Een 

standpunt waarmee hij afweek van Stahl, die zich in minder scherpe bewoordingen 

over het papisme had uitgelaten. Terwijl Groen de zestiende-eeuwse typologie van 

Rome als het rijk van de antichrist een essentieel kenmerk van de protestantse 

belijdenisgeschriften noemde, was deze aanduiding volgens Stahl vooral historisch 

bepaald. 

                                                           
83 De Nederlander, 21 oktober 1852 en 1 februari 1853. 
84 De Nederlander, 8 februari 1853.  
85 De Nederlander, 30 november en 31 december 1852. 
86 Zie De Nederlander, 27-30 oktober, 1 en 19 november 1852, 14 januari, 21 februari, 8 

maart en 8 april 1853 en Narede van vijfjarigen strijd, 27-34. 
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    Uit Groens commentaar op het Europese ultramontanisme wordt duidelijk dat dit 

samenhang vertoont met de positie en de houding van de Roomse Kerk in Nederland 

en de hieruit voortvloeiende Aprilbeweging van 1853. Groen zag bijvoorbeeld een 

indirect verband tussen de samenwerking van roomsen en liberalen in eigen land en 

de ‘datum van den staatsgreep van Lodewijk Napoleon’, omdat de roomsen zich in 

hun coöperatie gesteund wisten door hun Franse geloofsgenoten.
87

 Enkele jaren later 

schreef hij in dit verband dat De Nederlander om greep te krijgen op de 

binnenlandse situatie gebruik had gemaakt van de ‘lichtstralen’ die de buitenlandse 

pers deed opgaan ‘over hetgeen men hier nog zorgvuldig verzweeg’.
88

 Terwijl hij er 

tegelijkertijd aan toevoegde dat de krant in het geven van commentaar nooit vergat 

dat, bij de ‘felheid’ van de ultramontaanse richting, tegenover de ‘Roomschgezinde 

medechristen en landgenoot’ billijkheid en liefde betaamde. 

 

Wat Groens commentaar op de bonapartistische machtswisselingen betreft, heeft 

deze subparagraaf laten zien dat de staatsgreep van 1851 tot een omslag in zijn 

denken over Lodewijk Napoleon heeft geleid. Had hij tot dan toe in de president een 

stabiliserende factor gezien, na de coup d’état voorzag hij een verdere verslechtering 

van de politieke vrijheden en rechten. Dat deze niet alleen in Frankrijk, maar ook in 

de rest van Europa op het spel leken te worden gezet, werd volgens Groen mede 

veroorzaakt door de inschikkelijke houding van de Europese diplomatie. Dit liet in 

zijn ogen onverlet dat de staatsgreep, in tegenstelling tot wat de liberalen beweerden, 

als revolutiepraktijk ‘en règle’ en daarom een noodzakelijk gevolg van de 

revolutietheorie was.  

    Met de diplomatieke erkenning van Napoleon III werd naar Groens opvatting 

behalve het Europese staatsrecht ook het Europese volkenrecht in de kern geraakt. 

Gebaseerd als de orde van 1815 was op het voorkomen van een napoleontisch 

keizerschap en op het herstel van de legitimiteit. De uitroeping van het Tweede 

Keizerrijk vormde voor Groen dan ook de aanleiding zich intensiever met het 

bonapartisme te gaan bezighouden. Door het bestuderen van Des Idées 

Napoléoniennes raakte hij ervan overtuigd dat Napoleon III, ondanks zijn beloftes 

van vrede, de Europese traktaten desnoods met geweld wilde herzien. Een 

hartgrondig wantrouwen tegen het bonapartisme, omdat Groen, zo moet worden 

gesteld, op grond van zijn ideaaltypische geschiedbeschouwing napoleontische 

ideeën koersbepalend achtte voor toekomstige napoleontische feiten. Dit 

wantrouwen werd nog versterkt toen de ultramontanen openlijk hun steun aan de 

Franse keizer betuigden. Hieruit trok hij de conclusie dat Frankrijk zowel onder een 

                                                           
87 Zie ook J.A.H.J.S. Bruins Slot, Groen van Prinsterer bij het herstel der hierarchie in de 

Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland, Amsterdam, 1931, 47-50.  
88 Narede van vijfjarigen strijd, 28. 
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bonapartistische als onder een ultramontaanse invloed was geraakt, zodat de 

Europese vrijheden nu in dubbel opzicht werden bedreigd. 

 

 

Een eerste bewijs dat hij de vredelievendheid van Napoleon III niet ten onrechte had 

gewantrouwd, vond Groen in de Oosterse kwestie. Dit slepende conflict aan de 

periferie van Europa was in oktober 1853 weer in alle hevigheid opgelaaid door het 

uitbreken van vijandelijkheden tussen Turkije en Rusland. Door de 

oorlogsverklaring van Frankrijk en Engeland aan het tsarenrijk op 31 maart 1854 

groeide de botsing zelfs uit tot een grote Europese kwestie. Met name vanwege de 

betrokkenheid van het bonapartistische Frankrijk heeft Groen ‘de oorlog in het 

Oosten’ van meet af aan in het kader van het revolutieproces geplaatst.
89

 Felle 

‘antipathiën’ tegen Rusland verklaarde hij consequent als uitingen van een 

revolutionaire gezindheid. Dat deze uitleg een pro-Russisch standpunt zou verraden, 

getuigde volgens hem van onbegrip voor zijn antirevolutionaire beginselen. Maar 

sneed dit weerwoord werkelijk hout? Om de vraag over Groens vermeende 

Russische sympathieën doeltreffend te kunnen beantwoorden moet ook zijn denken 

over Europa worden geanalyseerd.
90

 Dat zijn kijk op de Oosterse oorlog niet zonder 

zijn Europabeeld kan worden verstaan, lijkt bij een gewapend conflict dat volgens 

latere historici ‘wrecked the European Concert’ en het einde van de Heilige Alliantie 

inluidde, een vanzelfsprekendheid.
91

  

    In deze subparagraaf zal allereerst worden nagegaan of Groen partijdigheid ten 

opzichte van Rusland kan worden verweten en in hoeverre zijn Europabeeld voor 

deze opstelling bepalend is geweest. Behalve aan de commentaren in De 

Nederlander zal hierbij ook worden gerefereerd aan het ideologische Kamerdebat 

dat Groen en Thorbecke aan de vooravond van de Krimoorlog hebben gevoerd. 

Vervolgens zal worden stilgestaan bij Groens openlijke aanprijzing van de Europese 

politiek van Pruisen en zijn oriëntatie hierbij op het kompas van Stahl. Tenslotte zal 

ter sprake worden gebracht in welk opzicht volgens Groen de revolutie in Europa 

                                                           
89 Narede van vijfjarigen strijd, 80-82. 
90 Kuiper, die als één van de weinigen over Groen en de Krimoorlog heeft gepubliceerd, 

spreekt met betrekking tot deze oorlog wel over Groens angst voor het bonapartistische 

Frankrijk en de bedreiging van de Europese vrede, maar geeft geen analyse van de concepten 

van Groens Europabeeld. R. Kuiper, Zelfbeeld en wereldbeeld, 63-67.  
91 Paul W. Schroeder, ‘The 19th-century international system: changes in the structure’, in: 

M.C. Brands, N.C.F. van Sas, B.A.G.M. Tromp, redactie, De veiligheid van Europa. Aspecten 

van de ontwikkeling van het Europese statenstelsel, Rijswijk, 1991, 75. Cf. A.J.P. Taylor, The 

struggle for mastery in Europe 1848-1918, Oxford, 1954, 60-61 en F.R. Bridge & Roger 

Bullen, The Great Powers, 114-125. 
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door de oorlogsdeelname van het bonapartistische Frankrijk vooruitgang had 

geboekt. 

  

 

Dat Groen er een pro-Russisch standpunt op na zou hebben gehouden, kan uit de 

periode die aan de Krimoorlog voorafging niet worden opgemaakt. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit het feit dat hij tsaar Nicolaas I ten aanzien van het herstelde 

bonapartistische keizerschap een ‘weifelachtige en dubbelzinnige’ houding verweet. 

Wie Napoleon III met de diplomatieke titel ‘volmaakten vriend’ in plaats van het 

gebruikelijke ‘Mijnheer mijn Broeder’ aansprak, remde hiermee nog niet het 

bonapartisme af.
92

 Ook had Groen begrip voor het verwijt van het rooms-katholieke 

dagblad De Tijd dat de tsaar door de bescherming van alle orthodoxe gelovigen in 

Turkije op te eisen zich als een ‘Griekse Paus’ had opgesteld.
93

 Dat de godsdienstige 

en politieke instituties van Europa door het optreden van Nicolaas I werden 

bedreigd, ontkende hij niet, maar voegde hier wel aan toe dat het gevaar voor 

usurpatie vooral van Franse zijde kwam.  

    Een nog duidelijker vorm van kritiek komt naar voren in Groens commentaar op 

de Russische bezetting van Moldavië en Walachije. Hoewel de tsaar hiermee zijn 

diplomatieke eis tot uitoefening van het orthodoxe protectoraat kracht had willen 

bijzetten, achtte Groen deze daad van ‘overrompeling’ van de twee aan Turkije 

schatplichtige Donauvorstendommen in strijd met ‘regt en billijkheid’.
94

 Over de 

daad van agressie goot hij echter geen fiolen van gramschap uit. Zelfs zijn 

opmerking over de ‘casus belli’, die in Europa steeds meer in de vorm van een 

voldongen bezettingsfeit werd gegoten, vertoont eerder het kenmerk van 

berichtgeving dan van scherpe veroordeling. Opvallend is ook Groens koppeling van 

het Russische imperialisme in het oosten aan het Franse revisionisme in het 

westen.
95

 Voor ‘onrustbarende geruchten’ over het herstel van de ‘natuurlijke 

                                                           
92 De Nederlander, 18 en 25 januari 1853. Groen sprak met betrekking tot de diplomatieke 

erkenning over ‘eenig voorbehoud’ en ‘Eenig protest’. Overigens was er buiten de tsaar geen 

enkele vorst die Napoleon III met deze neutralere titel aansprak.  
93 De Nederlander, 2 april 1853. Dit beschermheerschap claimde de tsaar, bij monde van de in 

februari 1853 naar Constantinopel gezonden prins Menshikov, op grond van het verdrag van 

Kutchuk Kainardju (1774). Hierin stonden vage omschrijvingen over toegezegde Turkse steun 

voor de christelijke godsdienst en kerken en de Russische vertegenwoordiging in 

Constantinopel. A.J. P. Taylor, The struggle for mastery, 52.  
94 De Nederlander, 11 en 13 juli 1853 en 24 februari 1854. 
95 De Nederlander, 3 januari 1854. 
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grenzen’ door Frankrijk dichtbij had hij kennelijk een sensitievere natuur dan voor 

de gebiedsschendingen door Rusland ver weg.
96

  

    Over de vraag wie nu uiteindelijk voor de crisissituatie in het oosten 

verantwoordelijk moest worden gehouden, gaf Groen bij gebrek aan bewijs geen 

uitsluitsel. Aan de hand van de stukken die Napoleon III en Nicolaas I begin maart 

1854 hadden gepubliceerd, viel het hem moeilijk ‘over daden en bedoeling’ van 

beide hoofdrolspelers een oordeel te vellen.
97

 Zo betichtte de keizer de tsaar ervan 

bestaande overeenkomsten te willen vernietigen om van Turkije een wingewest te 

maken, terwijl de tsaar klaagde dat de keizer met het verdraaien van feiten westerse 

steun aan Turkije wilde uitlokken. Het boetekleed aantrekken, begreep Groen, was 

extra moeilijk nu een Europese escalatie van het conflict aanstaande was. Hoe ook 

de verantwoordelijkheid hiervoor aan weerskanten werd afgeschoven, aan één 

vonnis viel volgens hem niet te ontkomen: ‘God zal ieder werk in het gerigt 

brengen’.  

 

   

Aan de vooravond van de Krimoorlog vond in de Nederlandse Tweede Kamer een 

fel debat over de defensiebegroting plaats. Groen had hierin gepleit voor een 

verhoging van de militaire uitgaven. Door de toegenomen spanningen in het Nabije 

Oosten, zo argumenteerde hij, bestond het gevaar dat het oorlogsvuur zich ‘welligt’ 

over heel Europa verspreidde. Met als gevolg dat een Franse bedreiging van België 

weer in zicht kwam.
98

 Wel gaf hij zijn tegenstanders toe dat door de alliantie van 

Frankrijk met Engeland de Franse behoefte aan een buitenlandse uitlaatklep naar de 

andere kant van Europa was verschoven, waardoor de ‘voormuur’ België geen 

gevaar meer liep.
99

 Toch waarschuwde Groen dat in tijden ‘gelijk wij beleven’ het 

gevaar nog niet definitief geweken was. Omdat Europa het onrecht had 

‘gesystematiseerd’, konden tweederangs staten nog altijd aan het algemeen belang 

worden opgeofferd. Daarom zag hij in een vergroting van de militaire slagkracht 

geen overbodige luxe, zeker niet als hieraan de hulp van een andere mogendheid kon 

worden toegevoegd.  

                                                           
96 Dit blijkt bijvoorbeeld uit Groens kritische reactie op het bericht in het Journal d’Anvers 

dat Napoleon III zijn rechten wilde laten gelden op de Hollandse kroon, omdat die ooit door 

zijn vader werd gedragen. De Nederlander, 30 september 1853.  
97 De Nederlander, 8 maart 1854. 
98 Over dit Kamerdebat, zie Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, II, 1857, 

365-376.  
99 Ook het conservatieve kabinet-Van Hall was van mening dat wanneer Frankrijk aan die 

Europese oorlog deelnam, het directe gevaar uit het zuiden was geweken en dus de noodzaak 

voor een anti-Franse coalitie wegviel. Zie J.C. Boogman, Rondom 1848. De politieke 

ontwikkeling van Nederland 1840-1858, Bussum 1978, 140-143.  
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    Los van de ironische opmerking dat hij zijn ‘geestelijke wapenen’ had ingeruild 

voor bajonetten en kanonnen, werd Groens pleidooi voor verhoging van de defensie-

uitgaven het fundamenteelst door Thorbecke bestreden. Meer uit het politieke hout 

gesneden waren diens tegenargumenten over de risico’s van een ‘gewapende vrede’ 

en het afbreuk doen aan de Nederlandse neutraliteit.
100

 Tijdens het debat, waarin de 

voormannen van de antirevolutionaire en liberale stroming de hoofdrol speelden, 

kwam hun ideologische controverse aangaande de Oosterse kwestie helder naar 

voren. Volgens Groen waren nieuwe overeenkomsten met betrekking tot Turkije 

voornamelijk gestrand op een twist over de ‘nalatenschap van den zieken man’. Op 

grond van hun imperialistische drijfveren behoorden ‘alle’ mogendheden voor de 

oorlog aansprakelijk te worden gesteld. Deze voorstelling van zaken was Thorbecke 

te algemeen, omdat zij naar zijn inzicht de kern van het conflict niet peilde. Achter 

de verwikkelingen in het Nabije Oosten ontwaarde hij, anders dan Groen, een 

langdurig vertraagde ontknoping van een botsing der beschavingen. Te weten: het 

vrijheidsideaal van de ‘Christelijk-westerse beschaving’ versus het despotisme van 

het barbaarse oosten. Voor Thorbecke was het autocratische Rusland in dat licht 

bezien een spaak in het vooruitgangswiel van de geschiedenis.  

 

 

Dat niet Russische vooringenomenheid maar Europese betrokkenheid Groens 

standpunt ten opzichte van de Oosterse kwestie heeft bepaald, kan onder meer 

worden afgeleid uit enkele commentaren van begin 1854.
101

 Groen benadrukte hierin 

dat een escalatie van het Turks-Russische conflict alleen nog door een krachtig 

antwoord van Europa kon worden bezworen. Bij een al te voorzichtige opstelling 

van Frankrijk en Engeland kreeg de tsaar immers alle ruimte een ‘afzonderlijke 

vrede’ met de Turken te sluiten en dat bracht grote schade toe aan het ‘evenwigt van 

Europa’. Omdat met het voortbestaan van Turkije de belangen van álle Europese 

staten waren gediend, achtte hij een beslissing hierover per definitie ‘een zaak’ van 

het volkenrecht.  

    Toen Frankrijk en Engeland enkele maanden later Rusland de oorlog verklaarden, 

werd Groen onaangenaam verrast door de felle anti-Russische sentimenten in het 

westerse opinieklimaat. Met name bij geruchtmakende pamfletten als La révision de 

la carte de l’Europe, waarin werd voorgesteld Rusland naar Azië terug te drijven, 

                                                           
100 Om een eenmalige verhoging van de defensie-uitgaven mogelijk te maken stelde 

Thorbecke overigens later voor een amendement in te dienen met de inlassing ‘uit hoofde van 

buitengewone omstandigheden’.  
101 De Nederlander, 26 januari en 22 februari 1854. 
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kwam de Europeaan in hem in het verweer.
102

 Wanneer dit de drijfveer werd in het 

conflict, dan lag een langdurige oorlog in het verschiet met alle gevolgen van dien 

voor het machtsevenwicht. Groen was er namelijk van overtuigd dat Rusland als 

‘tegenwigt’ ter voorkoming van een machtig westen onmisbaar was, maar dat 

omgekeerd een verzwakt westen een Russisch ‘overwigt’ bevorderde. Om deze 

Europese ‘eensgezindheid’ te bewaren was het van belang dat alle partijen weer zo 

snel mogelijk naar de onderhandelingstafel terugkeerden.  

    Dat Europa Groen na aan het hart lag, blijkt ook uit een commentaar van begin 

mei 1854 waarin hij het beschavingsoffensief tegen Rusland in een ideologisch 

raamwerk plaatste. In een verwijzing naar het Kamerdebat met Thorbecke gaf Groen 

zijn liberale opponent toe dat sommige ‘bestanddeelen’ van de westerse beschaving 

in de loop der eeuwen inderdaad vooruitgang hadden geboekt, maar enkel dankzij 

‘den vroegeren zegen van het Evangelie’.
103

 Of het christelijke westen in zijn 

huidige ‘eenigszins revolutionaire, autocratische en ultramontaansche’ vormen nog 

aan dat ideaalbeeld van vrijheid en beschaving voldeed, was voor hem zeer de vraag. 

Dat de Oosterse oorlog in de Franse pers zelfs als een botsing tussen de tsaar en de 

paus werd afgeschilderd, gaf in elk geval stof tot nadenken.
104

  

 

 

Een opvallende trek in Groens commentaren op de Oosterse oorlog is zijn 

regelmatig terugkerende beroep op Stahl als autoriteit. Wat dit beroep extra 

interessant maakt, is dat hun beider Europabeelden hierbij in het geding waren. Dit 

blijkt bijvoorbeeld uit Groens commentaar op de verhouding tussen het christelijke 

Europa en het mohammedaanse Turkije. Met grote instemming citeerde hij in dit 

verband uit de Rede in der orientalischen Frage die Stahl op 25 april 1854 in het 

Pruisische Herrenhaus had gehouden.
105

 Dat christelijke mogendheden Turkije 

wilden opnemen in de ‘sogenannte Europäische Staatenfamilie’ zag het streng-

conservatieve Mitglied als een bewijs dat het tweede en laatste stadium van de 

‘Entchristianisirung des öffentlichen Lebens von Europa’ was aangebroken.
106

 

                                                           
102 De Nederlander, 20 april 1854.  
103 De Nederlander, 4 mei 1854. 
104 Groen citeerde hier Le Journal de l’Empire.  
105 Aanleiding tot Stahls redevoering was een begrotingsvoorstel van de Pruisische regering 

van dertig miljoen Taler om, indien nodig, doeltreffend bij de Oosterse kwestie te kunnen 

optreden. F.J. Stahl, Parlamentarische Reden, Berlin, 1856, 25-39. Voor Groens 

verwijzingen, zie De Nederlander, 3 juni 1854. 
106 Een belangrijke bijdrage aan een eventuele toetreding van Turkije tot de Europese 

statengemeenschap werd geleverd door Napoleon III. Na een geheim beraad met de Engelse 

ambassadeur in Frankrijk begon de keizer serieus na te denken over een Europees congres 
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Terwijl in het eerste stadium de Franse Revolutie de Europese staat van zijn 

christelijke wortels had losgemaakt, volgde nu het op één lijn stellen van de 

mohammedaanse met de christelijke godsdienst. Wanneer de oorlog tegen Rusland 

werkelijk was bedoeld om Europa tot ‘einem paritätischen Reiche zwischen 

Mahomed und Christus’ te maken, dan had Stahl volgens Groen het Herrenhaus niet 

ten onrechte tot neutraliteit opgeroepen.  

    Een tweede voorbeeld van Groens Europese aansluiting bij Stahl houdt verband 

met diens Rede in der orientalischen Frage van 24 april 1855. Hierin betoogde 

Stahl, zo parafraseerde Groen, dat Rusland voor het westen een ‘steunpunt’ vormde 

tegen de revolutie en dat het westen wederkerig voor Rusland een dam opwierp 

‘tegen Aziatische barbaarschheid en despotisme’.
107

 In het eerste geval spraken de 

jaartallen 1813, 1815 en 1849 volgens Groen klare taal en had de revolutie 

paradoxaal gesteld ‘het overwigt van Rusland’ zelf in de hand gewerkt. In het 

tweede geval had Stahl met nadruk gewezen op het Europese en het Aziatische 

‘element’ die in de Russische natie om de voorrang streden. Deze vorm van 

politieke en culturele reciprociteit maakte duidelijk dat bij een ‘volledige breuk’ 

tussen Rusland en Europa zowel de kracht van de revolutie als die van het 

barbarisme dreigde te verdubbelen. Op één wezenlijk punt had Groen behoefte het 

kompas van Stahl enigszins bij te stellen. Dat de beginselen van de Heilige Alliantie 

richtsnoeren zouden bevatten voor koningen en volken nam hij graag over. Wat haar 

praktijk betrof, zo oordeelde hij lichtelijk afwijkend van Stahl, werd Europa 

hierdoor geenszins tegen ‘zeer onheilige maatregelen’ beschermd. Het is evident dat 

met betrekking tot dit nuanceverschil Groens traumatische ervaringen uit 1830 nog 

niet uit zijn geheugen verdwenen waren.  

 

 

Volgens Groen, zo blijkt uit enkele commentaren uit 1855, lag de internationale 

betekenis van Stahls redes over de Oosterse kwestie in de evenwichtige houding die 

hierin werd bepleit.
108

 De Pruis erkende immers enerzijds dat Rusland tot de oorlog 

‘aanleiding’ had gegeven, maar stelde anderzijds dat het westen daarna geen 

bereidheid had getoond het gewapende conflict te beëindigen. Pruisen werd zowel 

geadviseerd het westen ‘zedelijken steun’ te verlenen als ontraden aan een 

‘verzwakking of vernedering’ van Rusland mee te werken. De Pruisische 

zelfstandigheid waarvoor Stahl in het belang van Europa een vurig pleidooi had 

                                                                                                                                        
waarop zes machten, dus ook Turkije, vertegenwoordigd zouden zijn. William E. Echard, 

Napoleon III and the Concert of Europe, Baton Rouge, 1983, 31-36. 
107 De Nederlander, 23 mei 1855. 
108 De Nederlander, 5 en 8 mei 1855. 
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gevoerd, zo beval Groen dit standpunt aan, vormde namelijk een krachtig politiek 

signaal om ‘het regt der Neutralen’ hoog te houden.
109

 Tegelijkertijd moet Groen 

zich hebben gerealiseerd dat door de Dezemberbündnis van 1854 van Oostenrijk met 

Frankrijk en Engeland de keuze van afzijdigheid en daarmee het voortbestaan van 

het Europese statenstelsel fors aan betekenis hadden ingeboet. Het machtsevenwicht 

was het meest gebaat, zo had hij met een beroep op Stahl reeds eerder geschreven, 

bij de ‘eensgezindheid’ tussen de twee Duitse mogendheden.
110

 Nu Oostenrijk uit 

‘kansrekening’ op eigen voordeel zich aan het liberale westen had gelieerd, stelde hij 

toen vast, leek het gerevolutioneerde volkenrecht geen strobreed meer in de weg te 

worden gelegd.
111

   

    Toch sloot Groen de mogelijkheid niet uit dat Oostenrijk zijn ‘kronkelpaden’ zou 

verlaten en weer aansluiting zou zoeken bij de ‘eenvoudigheid’ van Pruisen.
112

 

Hierin werd hij gesterkt door persberichten over de Wener Nota van 1 augustus 

1853 en de Vier Punten van 8 augustus 1854. Hoewel de volledige inhoud van deze 

gewichtige diplomatieke stukken Groen nog onbekend was, rees bij hem het 

‘vermoeden’ dat het westen onder ‘voorwendsel’ van de Turkse zaak de oorlog met 

Rusland had ‘gewild’. Hier voegde hij veelbetekenend aan toe: ‘ook toen men dien, 

door eene voor het evenwigt van Europa doeltreffenden schikking had kunnen 

vermijden’.
113

   

    Uit de persberichten maakte Groen op dat de Oostenrijkse diplomaat graaf Buol 

vóór het uitbreken van de oorlog ervan overtuigd was geraakt dat Rusland zich niet 

in de binnenlandse aangelegenheden van Turkije wilde mengen. Buols voorstelling 

van zaken riep bij Groen het vermoeden op dat het sultanaat onder druk van het 

westen ‘onaannemelijke voorwaarden’ aan Rusland had opgedrongen.
114

 Ook in de 

Vier Punten van de gemeenschappelijke verklaring van Frankrijk, Engeland, Turkije 

                                                           
109 De Nederlander, 13 februari 1855. 
110 De Nederlander, 17 november 1854. 
111 De Nederlander, 11 oktober en 9 december 1854. 
112 De Nederlander, 1 en 18 mei 1855. 
113 De Nederlander, 15 februari 1855. 
114 Over Groens commentaar op deze lezing van Buol, zie De Nederlander, 27 februari en 6, 

12 en 27 april 1855. Volgens Groen bracht Buol aan het licht dat Turkije eigenhandig drie 

amendementen aan de eerder door Rusland aanvaarde Wener Nota had toegevoegd. Van deze 

‘drie uitdrukkingen’ behelsde met name de derde een aparte deal tussen Turkije en Rusland, 

waardoor een Europese garantie voor het sultanaat overbodig werd. In twee contemporaine 

studies over deze diplomatieke kwestie wordt benadrukt dat het Buols aanvankelijke opzet 

was de opgelaaide spanningen tussen Turkije en Rusland als een niet-Europese kwestie te 

beschouwen. Op instigatie van Napoleon III werd de Wener Nota door de Oostenrijkse 

diplomaat echter in een Europees kader geplaatst. David M. Goldfrank, The Origins of the 

Crimean War, London and New York, 1994, 204-209 en 212-215 en David Wetzel, The 

Crimean War. A diplomatic history, New York, 1985, 82-85.  
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en Oostenrijk had men Rusland volgens hem te hard aangepakt.
115

 Steeds openlijker 

begon Groen zich af te vragen of de westerse drijfveren tot oorlog de morele toets 

der kritiek nog wel konden doorstaan.
116

 Ging het Frankrijk en Engeland werkelijk 

om nobele zaken als de bescherming van een zwakke bondgenoot, de handhaving 

van het machtsevenwicht en de verdediging van de beschaving tegen het 

barbarisme? Of streefde Frankrijk met de erfenis van Turkije in het vooruitzicht naar 

de ‘suprematie’ in Europa en handelde Engeland om dezelfde reden puur uit 

‘nationaal eigenbelang’?     

 

  

Volgens Groen had de diplomatie reeds door haar erkenning van de staatsgreep van 

1851 het bonapartistische Frankrijk aan het ‘hoofd der Europésch-revolutionaire 

ontwikkelingen’ geplaatst.
117

 Het verbaast dan ook niet dat hij in zijn commentaren 

op de Oosterse oorlog van meet af aan veel aandacht aan de Europese politiek van 

Napoleon III heeft besteed. Vooral toen er meer zicht kwam op de oorlogsmotieven 

van de keizer, hield Groen ernstig rekening met een uitbreiding van de Franse 

invloedssfeer. Om een viertal redenen omschreef hij een dominante rol van 

Frankrijk in Europa als ‘gevaarlijk’. Ten eerste vanwege het ‘land’, ten tweede 

vanwege de ‘vorst’, omdat onduidelijk was of Napoleon III nu op vrede of macht uit 

was, ten derde vanwege de ‘regeringsvorm’ die als omhulsel van een militair bewind 

de Franse natie kon oproepen alsof ze ‘één bataillon’ was en ten vierde vanwege het 

‘toonaangevend beginsel’ dat als ‘vrijzinnige reactie’ kon worden getypeerd.
118

    

    Wat Groen bovendien schrik aanjoeg, was het bondgenootschap van Frankrijk 

met Oostenrijk. Met een verwijzing naar het Handbuch van Heeren, die met 

betrekking tot de Oostenrijks-Franse alliantie van 1756-1763 op het gevaar van een 

Oostenrijkse heerschappij in Duitsland en bijgevolg op een mogelijke vernietiging 

van het ‘Europésche Staten-systeem’ had gewezen, noemde hij deze 

verstandhouding een bedreiging voor de Duitse staten.
119

 Tegelijkertijd nam Groen 

in dit bondgenootschap een diepere laag waar. Door de handreiking van de 

revolutiegeest aan het ultramontanisme werd deze oorlog ‘van sluwheid en haat, 

                                                           
115 Met name de neutralisering van de Zwarte Zee en de zee-engten, het derde van de Vier 

Punten, was volgens Groen een ‘hoge eis’, omdat de Russische oorlogsvloot hierdoor naar de 

Zee van Azow werd verbannen. Ook Taylor is van mening dat dit derde punt, opgesteld ‘in 

the interest of the Balance of Power’, voor de Russen het breekpunt was. A.J.P. Taylor, The 

struggle for mastery, 66. 
116 De Nederlander, 27 januari en 7 februari 1855. 
117 De Nederlander, 26 maart 1853. 
118 De Nederlander, 7 april 1855. Zie ook 14 mei 1855. 
119 De Nederlander, 20 maart 1855.  
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hartstogt en dwaasheid, aanvang slechts van een krijg van beginselen en van een 

religie-krijg’.
120

  

    Dat de macht van Frankrijk in Europa ‘bijkans onweêrstaanbaar’ was, werd 

volgens Groen mede bevorderd door de buitenlandse politiek van Engeland. Eerst 

was er de ‘overtrokken reactie’ op het Russische overwicht, daarna de 

oorlogsverklaring met Frankrijk aan Rusland. Na het overlijden van Nicolaas I en de 

opvolging door Alexander II in maart 1855 had Groen nog even de hoop gekoesterd 

dat Engeland weer een zelfstandige Europese koers zou gaan varen.
121

 Een 

ongunstig teken in dit verband zag hij in het feit dat Napoleon III door de Engelsen 

tot ridder in de orde van de Kousenband werd geslagen.
122

 Toen Engeland korte tijd 

later de oorlog tegen Rusland in alliantieverband dreigde voort te zetten, had Groen 

zijn conclusie getrokken: de antirevolutionaire politiek van Pitt tegen Napoleon I 

was in een ‘tegenovergestelde rigting’ geraakt.
123

  

    Omdat Napoleon III volgens Groen op de conferentie te Wenen in het voorjaar 

van 1855 in de positie verkeerde om vrede of een ‘Europeschen krijg’ af te dwingen, 

wierp hij de prikkelende vraag op of er in de geschiedenis van Europa ooit een 

tijdperk was geweest waarin Frankrijk meer dan nu ‘boventoon en overwigt’ 

bezat.
124

 Het feit dat Groen in zijn commentaar Des Idées Napoléoniennes weer ter 

sprake bracht, heeft echter alles te maken met de door hem uitgedragen opvatting dat 

aan de napoleontische feiten van 1855 napoleontische ideeën ten grondslag lagen.
125

 

Zowel Napoleon I als Napoleon III was in zijn ogen namelijk de vleesgeworden 

vertegenwoordiger van ‘een streven naar vrijheid door absolutisme en naar vrede 

door krijg’. Met dit verschil dat bij de neef de veroveringen vooralsnog uitbleven en 

vooral versterking en uitbreiding van ‘Franschen invloed’ werd begeerd.  

    Hoezeer Groen in het bonapartisme een ‘denkbeeld’ en ‘wereldhistorische kracht’ 

en geen persoon of dynastie zag, wordt duidelijk uit een commentaar waarin Stahl 

opnieuw de hoofdrol kreeg toebedeeld.
126

 Met tal van citaten uit Stahls tweede Rede 

                                                           
120 De Nederlander, 15 en 24 februari 1855. 
121 De Nederlander, 6 en 9 maart 1855. Groen schreef naar aanleiding van de dood van 

Nicolaas I dat ook Nederland in 1831-1832 terecht over de politiek van de tsaar ‘te klagen’ 

had. Verder twijfelde hij er niet aan dat de tsaar bij de Oosterse kwestie ‘evenzeer als 

Frankrijk en Engeland’ machtsvermeerdering en invloed had nagestreefd. Omverwerping van 

Turkije mocht hem echter niet ten laste worden gelegd. Het is duidelijk dat Groen zich bij dit 

laatste oordeel op de diplomatieke uitleg van graaf Buol baseerde.  
122 De Nederlander, 5 mei 1855.  
123 De Nederlander, 22 mei 1855. Groen doelde hier met name op de liberale eerste minister 

Palmerston die de alliantie met Frankrijk tegen Rusland wilde voortzetten. Palmerston was 

begin februari 1855 de meer gematigde Aberdeen opgevolgd. Zie A.J.P. Taylor, The struggle 

for mastery, 75-78.  
124 De Nederlander, 14 mei 1855. Groen citeerde hier Stahl.  
125 De Nederlander, 14 en 30 april 1855. 
126 De Nederlander, 16 mei 1855. 
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in der orientalischen Frage hield Groen zijn lezers voor dat Europa Napoleon III 

weliswaar ‘dankbaar’ mocht zijn voor het bedwingen van de anarchie, maar dat de 

Frans-keizerlijke vorm in wezen ‘voortzetting van de revolutie’ betekende. In dat 

licht bezien was het goed eraan herinnerd te worden dat het bonapartisme wortelde 

in een streven naar een ‘wereldmonarchie’ en met zijn ‘verbreiding van de 

revolutiebegrippen’ uit was op de vernietiging van het ‘historische Volkerenregt in 

Europa’. Alle vredesbetuigingen ten spijt aanschouwde Groen in navolging van 

Stahl in het bonapartisme slechts een synoniem voor ‘Imperialisme’.  

 

Over het vervolg van de oorlog en de Vrede van Parijs van 1856 heeft Groen helaas 

geen commentaren meer geschreven. Op 29 juni 1855 kwam namelijk het laatste 

nummer van De Nederlander uit. De arbeid van de dagelijkse redactie van de 

politieke rubriek was hem naar eigen zeggen ‘te zwaar’ geworden. Verder gaf hij 

aan dat de geringe bijval en buitengewone ‘verguizing’ van de dagbladpers hem tot 

het besluit hadden gedrongen.
127

 Groens stelling in de Narede van vijfjarigen strijd, 

een samenvattende terugblik op zijn commentaren in De Nederlander, dat hij de 

Oosterse oorlog steeds in het licht van de revolutie had beschouwd, kan op grond 

van het onderzoek moeiteloos worden bevestigd. Met een aanhaling van Stahl 

definieerde hij de revolutie in dit verband als ‘de leer wier ontwikkeling, ten gevolge 

van een Godverloochenend beginsel, eerst naar anarchie, dan naar autocratie’ werd 

geleid.
128

 Anarchie en autocratie, zo is gebleken, waren de twee polen waarbinnen 

Groen de Oosterse oorlog heeft becommentarieerd. Met dien verstande dat hij 

chronologie van de door hem geperiodiseerde revolutieleer niet consequent heeft 

toegepast.
129

  

    Wat deze subparagraaf in het bijzonder heeft laten zien, is dat Groens 

antirevolutionaire commentaar op de Oosterse oorlog werd bepaald door zijn 

Europabeeld. Om die reden verweet hij de tsaar nalatigheid in het bestrijden van de 

Europese revolutie en het op het spel zetten van de Europese machtsverhoudingen. 

Dat het liberale westen hieruit de conclusie trok dat Rusland de beschaving in de 

weg stond en daarom naar Azië moest worden teruggedreven, achtte Groen een 

gevaarlijke verstoring van het Europese evenwicht. Dit was in zijn optiek het beste 

gewaarborgd bij een neutraliteitspolitiek die het westen behoedde voor 

radicalisering en het oosten voor barbarisme en despotisme. Een opstelling waarbij 

                                                           
127 De Nederlander, 18 juni 1855. Zie ook Groen aan H.H. Kemink, 5 mei 1855, 

Briefwisseling, III, 190. Over Groens redactiejaren tussen 1850 en 1855, zie T. de Vries, Mr. 

G. Groen van Prinsterer. Een bibliografie, 106-111. 
128 De Nederlander, 23 mei 1855. 
129 Cf. De Nederlander van 3 februari 1855. Hierin vulde Groen de Franse ‘geschiedenis der 

omwentelingsperiode’ uit Ongeloof en Revolutie met 1848 aan. Zo sprak hij zowel met 

betrekking tot 1830 als tot 1848 van ‘hernieuwde proefnemingen’.  



316 

 

Groen zich in sterke mate oriënteerde op het Europese kompas van Stahl. Deze 

nauwe aansluiting bij Stahl kwam niet minder naar voren in zijn beschouwingen 

over de ideologische en imperialistische aspiraties van het bonapartistische 

Frankrijk. Dat het bonapartisme in Europa de boventoon was gaan voeren, zag 

Groen als het onweerlegbare bewijs dat de napoleontische feiten van Europa door de 

napoleontische ideeën werden aangestuurd.  

 

   

Wat Groens buitenlandspolitieke commentaar uit de jaren 1855-1863 betreft, staan 

ons slechts weinig bronnen ter beschikking om dit te achterhalen. Dat is vooral 

jammer, omdat het bonapartistische Frankrijk in deze periode ook in twee andere 

Europese kwesties een actieve rol heeft gespeeld. Zo zijn we voor Groens 

commentaar op de Italiaanse Onafhankelijkheidsoorlog van 1859-1861 

hoofdzakelijk aangewezen op zijn briefwisseling en voor zijn commentaar op de 

Poolse Opstand uit 1863 op de door hem uitgegeven Tweede Kamerinterpellatie 

over een diplomatieke nota van de Nederlandse regering.
130

 Dat Groens aandacht 

tussen 1855-1863 grotendeels werd opgeslokt door binnenlandspolitieke 

vraagstukken, door school en kerk en door zijn onverminderde belangstelling voor 

de vaderlandse geschiedenis, kan ook worden afgelezen uit zijn andere publicaties 

uit die tijd.
131

 Hoewel zij niet in directe zin op de Europese actualiteit van toepassing 

waren, vormen Le Parti Anti-Révolutionnaire et Confessionnel dans L’Église 

Réformée des Pays-Bas. Étude d’histoire contemporaine uit 1860 en Ter 

Nagedachtenis van Stahl uit 1862 met het oog op ons onderzoek twee gunstige 

uitzonderingen.  

    In het eerste gedeelte van deze subparagraaf zal worden nagegaan hoe Groen 

oordeelde over het optreden van Napoleon III in de Italiaanse 

Onafhankelijkheidsoorlog en hoe zich dat verhield tot zijn Europabeeld. Hierbij 

moet de kanttekening worden gemaakt dat we voor Groens commentaar op de 

Italiaanse actualiteit alleen gebruik kunnen maken van enkele brieven uit 1859. In 

het tweede gedeelte van de subparagraaf zal nader worden ingegaan op het 

interpellatiedebat van mei 1863 dat Groen had aangevraagd naar aanleiding van een 

                                                           
130 Groens interpellatie verscheen anoniem en zonder begeleidend commentaar onder de titel 

Interpellatie van den heer Mr. G. Groen van Prinsterer, over de door de Nederlandsche 

Regering aan het hof van St. Petersburg gerigte Nota, betrekkelijk de aangelegenheden van 

Polen, ’s-Gravenhage, 1863.  
131 Over Groens activiteiten binnen en buiten het parlement in deze jaren, zie G.J. Schutte, 

Mr. G. Groen van Prinsterer, 106-115 en R. Kuiper, ‘Tot een voorbeeld’, 153-187. Voor 

Groens publicaties in deze periode, zie T. de Vries, Mr. G. Groen van Prinsterer. Een 

bibliografie, 113-155. 
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protestnota van de Nederlandse regering tegen het neerslaan van de Poolse Opstand. 

Interessant aan dit debat is dat Groen niet alleen het bonapartisme als ideologie ter 

sprake bracht, maar ook een terugblik gaf op de Europese politiek van Napoleon III 

sinds 1852.  

 

Volgens Groen was het een grove misvatting om de losgebarsten strijd van Sardinië 

en Frankrijk tegen Oostenrijk als een ‘zuiver Italiaansch vraagstuk’ en niet als een 

‘Europésche kwestie’ te beschouwen.
132

 Een verwijt dat allereerst was gericht aan 

het adres van het neutrale Engeland en Pruisen. Dat Oostenrijk door op 29 april 

1859 de grens met Sardinië te overschrijden zelf een ‘voorwendsel’ aan Engeland en 

Pruisen had gegeven om zich afzijdig te houden, was Groen een raadsel.
133

 De 

neutraliteit van Rusland daarentegen leek hem alleszins verklaarbaar. De 

‘ondankbaarheid’ die Oostenrijk in de Krimoorlog tegenover het tsarenrijk aan de 

dag had gelegd, werd nu met gelijke munt betaald.
134

 Het meest bedenkelijke in deze 

‘wrok’, zo merkte hij op, was dat die in ‘gemeen overleg’ met Napoleon III tot stand 

was gekomen.  

    Groen was er namelijk van overtuigd dat een lokalisering van de oorlog vooral in 

het voordeel van Frankrijk was. Hij verkeerde dan ook aanvankelijk in de 

veronderstelling dat de Franse keizer de regie volledig in handen had. Dit zicht op 

Napoleon III veranderde toen hem de brochure Le Second Empire van de 

voormalige minister van Buitenlandse Zaken van België A. Dechamps onder ogen 

kwam. Hierdoor begon Groen in de breuk van Frankrijk met Oostenrijk een 

‘treffende aanwijzing’ te zien dat Napoleon III zijn uitzonderlijke geluk ‘roekeloos’ 

aan het verspelen was.
135

 Geïmponeerd door de roemrijke overwinningen van de 

Frans-Sardijnse legers bij Magenta en Solferino in juni 1859 bekroop hem echter 

weer de vrees dat de keizer zijn machtswoord ‘tot aan de Adriatische Zee’ alsnog in 

vervulling zou laten gaan. Toen Napoleon III evenwel geheel tegen de 

verwachtingen in op 12 juli met Oostenrijk een wapenstilstand sloot, vermoedde 

                                                           
132 Groen aan C.J. van Assen, 8 juli 1859, Briefwisseling, III, 367 en Groen aan I. da Costa, 16 

juli 1859, Brieven van mr. Isaac da Costa, III, Amsterdam, 1876, 225-227. Over de Italiaanse 

Onafhankelijkheidsoorlog en de Wener orde, zie A.J.P. Taylor, The struggle for mastery, 99-

125 en F.R. Bridge & Roger Bullen, The Great Powers, 128-145. 
133 Overigens was Groen er van overtuigd dat deze oorlogsdaad was uitgelokt. Mogelijkerwijs 

ligt hierin een verwijzing naar de geheime overeenkomst van Plombières in juli 1858 tussen 

Cavour, de eerste minister van Sardinië, en Napoleon III.  
134 Groen aan C.J. van Assen, 27 april 1859, Briefwisseling, III, 353 en Groen aan I. da Costa, 

28 april 1859, Brieven van Mr. Isaac da Costa, III, 209. 
135 Voor Groens waardering voor de brochure van Dechamps, zie Groen aan W. van Lynden, 

5 juni 1859, Briefwisseling, V, 403.  
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Groen een verborgen agenda en sprak van de meesterlijke ‘sluwheid’ waarmee 

‘Lodewijk Napoleon’ eerst zijn vijanden vernederde en daarna in vrienden 

herschiep.
136

 Wel relativeerde hij de bonapartistische regie door aan te geven dat de 

keizer mede door de ‘omstandigheden’ en de ‘karakterlooze politiek’ der 

mogendheden begunstigd was.  

    Wat Groen veel zorgen baarde, was dat de Italiaanse oorlog de Europese 

machtsverhoudingen op hun kop zette. Duitsland was door de late mobilisatie van 

Pruisen ten gunste van Oostenrijk immers meer verdeeld dan ooit, terwijl de wens 

tot Duitse eenheid alleen nog door de ‘onbaatzuchtige’ interventie van Napoleon III 

leek te kunnen worden vervuld. De ‘wraakzucht’ van Oostenrijk tegen het lakse 

Pruisen, zo schatte Groen in, zou wel eens even noodlottig voor Pruisen kunnen 

uitpakken als recentelijk die van Rusland voor Oostenrijk. Wat de situatie in Italië 

betrof, hield hij er ernstig rekening mee dat door de gewijzigde internationale 

betrekkingen de politieke ontwikkelingen daar in een stroomversnelling zouden 

raken.  

    Hoezeer Groen de Italiaanse oorlog in het licht van de Europese orde 

beschouwde, wordt ook duidelijk uit zijn reactie op Da Costa. Dat protestantse 

geloofsgenoten meenden dat ‘vrijheid en Protestantisme’ van de zege van 

‘Napoleon-Garibaldi’ op het rooms-katholieke Oostenrijk profijt zouden trekken, 

was naar Groens oordeel ‘onbegrijpelijk’.
137

 In deze voorstelling van zaken zat hem 

de ‘miskenning van bezworen tractaten en verkregen regten’ hoog. Los van het feit 

dat bij een revolutionaire overwinning elk staatsbezit in Europa ‘op losse schroeven’ 

werd gezet, hield deze zienswijze volgens hem ook te weinig rekening met de 

afhankelijkheid van Napoleon III van de roomse geestelijkheid in zijn land. 

Wanneer Italië onder het protectoraat van Frankrijk geraakte met de paus als 

‘president-honorair’, schreef Groen aan zijn geestverwant, trokken niet vrijheid en 

protestantisme maar onderdrukking en ultramontanisme aan het langste eind.
138

  

 

Hoewel meer gegevens over Groen en de Italiaanse oorlog niet voorhanden zijn, is 

het mogelijk om met behulp van zijn studies over Stahl nog een soort commentaar te 

reconstrueren.
139

 Met het oog op de Italiaanse kwestie maakte hij hierin namelijk 

gebruik van Stahls redevoering in het Herrenhaus van 13 mei 1859.
140

 Wat in 

Groens weergave van ‘die Italienische Frage’ opvalt, is zijn regelmatige appel aan 

                                                           
136 Groen aan Æ. Mackay,18 juli 1859, Briefwisseling, V, 406. 
137 Groen aan C.J. van Assen, 8 mei 1859, Briefwisseling, III, 356 en Groen aan W. van 

Lynden, 18 juli 1859, Briefwisseling, V, 407. 
138 Groen aan I. da Costa, 2 en 16 juli 1859, Brieven van Mr. Isaac da Costa, III, 220 en 226. 
139 Cf. Ter nagedachtenis van Stahl, 18-19 en Groens niet-gepubliceerde vervolgstudie hierop, 

Bescheiden, II, 404-412. 
140 Zie F.J. Stahl, Siebzehn parlamentarische Reden und drei Vorträge, Berlin, 1862, 219-232. 



319 

 

het ‘Europisch belang’ om het ‘localizeren’ van de oorlog te voorkomen. 

Napoleontische politiek, zo benadrukte hij, betekende immers volgens het eigen 

getuigenis van de keizer: ‘de politiek die het zwaard van Brennus in de schaal legt’. 

Dit politieke zwaard hanteerde hij allereerst door de traktaten van 1815 te 

vernietigen en vervolgens door als ‘executeur-testamentair’ van de revolutie een 

democratische republiek in Italië op te richten.  

 

In januari 1863 brak in het Congreskoninkrijk Polen een nationale opstand uit.
141

 

Aangezien de revolte alleen in het Russische deel van Polen plaatsvond, 

beschouwde Rusland de Poolse kwestie als een interne aangelegenheid. Dat 

Napoleon III bij de Poolse kwestie betrokken raakte, was voornamelijk het gevolg 

van enthousiaste sympathiebetuigingen van de kant van de Franse bevolking en de 

toenemende druk van zijn eigen regering.
142

 Mede omdat Pruisen en Rusland hadden 

besloten om de opstand gezamenlijk te bestrijden, voelde de Franse keizer zich 

gedrongen op korte termijn diplomatieke stappen te ondernemen.
143

 Dit had tot 

gevolg dat op 17 april 1863 de gezanten van Frankrijk, Engeland en Oostenrijk hun 

drietal afzonderlijk opgestelde nota’s gelijktijdig in Sint-Petersburg overhandigden. 

Enkele weken later diende ook Nederland een protestnota in. Naar Groens oordeel 

gaf de minister van Buitenlandse Zaken P.Th. van der Maesen de Sombreff met deze 

‘vermaning’ de Nederlandse neutraliteitspolitiek op en vroeg hij, om de bewindsman 

hierover aan de tand te voelen, een interpellatiedebat aan.
144

   

                                                           
141 Deze ingewikkelde drieledige opsplitsing van Polen was een rechtstreeks gevolg van het 

Congres van Wenen, maar bouwde voort op de verdelingen van 1772, 1793 en 1795. Na de 

revolutie van 1830, die door Rusland de kop werd ingedrukt, raakte Congres-Polen 

grotendeels zijn autonomie kwijt. Deze russificatie leidde tot een aanzienlijke emigratiegolf 

onder de adel, de burgerij en de intelligentsia. Voor de Poolse opstanden, zie Louis Vos en 

Idesbald Goddeeris, De strijd van de witte adelaar. Geschiedenis van Polen (966-2004), 

Leuven, 2005, 161-200.  
142 Volgens Echard moet de verklaring voor de passiviteit van Napoleon III worden gezocht in 

zijn angst dat bemoeienis met Polen de Entente met Rusland van maart 1859 op het spel zou 

zetten. Hiermee dreigde de vervulling van zijn Europese droom (West-Europa naar Frans 

model ontwerpen) in rook op te gaan. Echard is zelfs van mening dat de keizer daarom hoopte 

dat Rusland de Poolse Opstand spoedig zou neerslaan. William E. Echard, Napoleon III, 150-

160.  
143 Aangezien ook vanuit het Pruisische deel van Polen steun aan de opstand werd toegezegd, 

beloofde Bismarck dat hij de Pruisisch-Russische grens van Polen streng zou laten bewaken. 

A.J.P. Taylor, The struggle for mastery, 134-135. 
144 Het debat dat op 20 mei een aanvang nam en op 22 en 23 mei werd voortgezet, eindigde 

met een door Groen ingediende motie van wantrouwen tegen de minister. Deze motie werd 

met 40 tegen 25 stemmen verworpen. Van der Maesen de Sombreff was minister in het 

tweede kabinet-Thorbecke en bekleedde zijn post van 12 maart 1862 tot 2 januari 1864. 
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In het interpellatiedebat verklaarde Groen dat er twee redenen waren waarom hij de 

verzending van de protestnota afkeurde.
145

 De eerste lag in het verlengde van de 

‘jammerlijke politiek’ die Frankrijk steeds ten aanzien van de Polen had gevolgd. 

Altijd had de revolutionaire partij van dit land de Polen tot een ‘ongelijken kamp’ 

opgewekt en altijd, zo betoogde hij, had het revolutionair beginsel het nationaal 

element ‘misbruikt’ en de Poolse natie in een ‘ongunstigen toestand’ gebracht. De 

minister had met de protestnota aan een diplomatieke vertoning deelgenomen, die 

wat de Polen betrof een ‘nieuwe mystificatie’ was. De tsaar was nu immers nog 

minder tot het verlenen van concessies aan zijn Poolse onderdanen bereid, terwijl 

een oorlog tegen Rusland wel het ‘zekerste middel’ was tot vernietiging van de 

Poolse natie.
146

 Wat Groen de minister echter vooral kwalijk nam, was dat hij met de 

nota adhesie had betuigd aan de ‘manifestatie der groote Mogendheden tegen 

Rusland’. Dat dit leek te zijn bedoeld om Frankrijk te ‘believen’ achtte Groen des te 

opmerkelijker, omdat dit land daar zelf nauwelijks op aan had gedrongen en ook 

geen enkele Duitse staat het voorbeeld van Nederland had gevolgd.
147

       

    Hoezeer Groens kritiek op de minister uit zijn Europabeeld voortvloeide, wordt 

helder uit de tweede reden van zijn betoog. Zo benadrukte hij dat de Poolse Opstand 

‘zeer ligt’ de aanleiding of althans het voorwendsel kon zijn van een ‘Europeschen 

krijg’. Omdat de Nederlandse regering door haar nota ‘het pad der neutraliteit’ had 

verlaten, leek zij hem om die reden nog nauwelijks in staat ten opzichte van de 

‘fransch-napoleontische’ politiek enige distantie te bewaren. Dit verlies aan 

diplomatieke zelfstandigheid binnen de Europese staatkunde trachtte Groen te 

verduidelijken met een metafoor van Stahl. In het ‘concert européen’, zo gaf hij de 

beeldspraak weer, was Frankrijk de ‘kapelmeester’ die alle instrumenten van de 

‘adhaererende Staten’ excellent bespeelde. Of zoals Groen het eigentijdser 

verwoordde: elke staat die zich aan Napoleon III lieerde, was een wagon achter een 

bonapartistische ‘locomotief’.  

                                                           
145 Voor Groens bijdrage aan het interpellatiedebat, zie Interpellatie van den heer Mr. G. 

Groen van Prinsterer, 5-18, 34-41, 44-46, 109-110, 131-147, 165-166 en 172-173. Zie ook 

Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, ’s-Gravenhage, 1862-

1863, 762-764, 767-769, 785, 797-798, 803-806, 810 en 811.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
146 Groen dacht bij de concessies van de tsaar aan de afschaffing van de lijfeigenschap in 

1861.  
147 De tegenwerping van de minister dat hij met zijn nota zowel bij Engeland als bij Frankrijk 

aansluiting had gezocht, werd door Groen zeer betwijfeld. Door in zijn diplomatieke schrijven 

te onderstrepen dat Nederland het traktaat van 1815 aangaande Polen niet had ondertekend, 

stelde de minister zich volgens hem ontegenzeggelijk op het standpunt van Napoleon III. 

Beter ‘goede vrienden met allen’, zo repliceerde Groen, dan zich te verbinden met of 

‘ondergeschikt’ te maken aan een revolutionaire mogendheid als Frankrijk. 
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Volgens Groen was Frankrijk onder Napoleon III een groter gevaar voor de 

Europese orde dan in de jaren daarvoor. Ter verklaring hiervan gaf hij twee 

paradoxale redenen. Allereerst wees hij op het feit dat de bonapartistische regering 

ondanks haar autocratische karakter door ‘de revolutionaire sympathiën van geheel 

Europa’ werd ondersteund. Dit had tot gevolg dat van Frankrijk een gevaarlijke 

voorbeeldwerking uitging. Ten tweede benadrukte hij dat de rusteloze ijver van 

Napoleon III voor de Europese vrijheid en vrede riskant was, omdat hierdoor de 

kans op oorlog werd vergroot. Naar Groens inzicht werd deze desastreuze terugslag 

op de Franse politiek veroorzaakt door de aard van haar bonapartistische 

uitgangspunt en hoe vreemd het ook klonk ‘tegen den wil en dank van den 

magthebber’ zelf. In deze onverenigbaarheid van ideaal en werkelijkheid moest dan 

ook de verklaring worden gezocht voor het gegeven dat de ‘frans-napoleontische’ 

staatkunde herhaaldelijk op een mislukking was uitgelopen en daarmee aan een 

‘Tantalus-arbeid’ gelijk was. Om de onafwendbaarheid van dit bonapartistische 

echec te verhelderen, greep Groen terug op het beeld dat de neef in Des Idées 

Napoléoniennes van de oom had geschetst.  

    Groen sprak in dit verband van de ‘welgemeende’ idealen van Napoleon I die 

voor Napoleon III, toen hij als schrijver nog balling was, een bron van inspiratie 

waren geweest. Dat de neef als president en als keizer het door de oom geïnitieerde 

werk had willen voltooien, kon bijvoorbeeld worden opgemaakt uit diens opmerking 

dat ‘de tijd nog niet dáár was’. Hierbij benadrukte Groen dat het daarom onbillijk 

was om Napoleon III voor het falen van zijn beleid een ‘persoonlijk verwijt’ te 

maken. De patstelling waarin de Franse keizer verkeerde, omschreef hij als een 

‘necessité de position’, omdat het niemand gegeven was eerst ‘temmer der anarchie’ 

en onmiddellijk daarna ‘uitdeler van vrijheid en vrede’ te zijn. Om de contradictie 

van beide posities te adstrueren trakteerde de interpellant minister en Kamer op een 

lesje Europese geschiedenis over de buitenlandse politiek van Napoleon III.  

    Volgens Groen kon van het afgelopen decennium ‘feitelijk’ worden geleerd dat, 

sinds het ‘onweder’ in 1852 boven Frankrijk was losgebarsten, Napoleon III door 

‘twee geduchte oorlogen’ zijn bonapartistische idealen had trachten te 

verwezenlijken. Wat hij, los van het materiële voordeel, telkens ‘vruchteloos’ had 

nagejaagd, was in essentie niets anders dan ‘une idée’. Dat de Franse keizer om zijn 

doelen te bereiken ‘wisselvallig’ was, Oostenrijk was in 1854 een vriend en in 1859 

een vijand, kwam onder andere naar voren in de keuze van zijn bondgenoten. 

Waarbij de Italiaanse oorlog had laten zien dat hij de Europese ontwikkelingen niet 
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altijd naar zijn hand had kunnen zetten.
148

 Omdat de eenheid volgens Groen meer tot 

haar recht kwam dan de vrijheid, moest zelfs het in 1861 uitgeroepen koninkrijk 

Italië als een bewijs worden gezien dat de napoleontische ideeën niet in feiten 

konden worden omgezet.  

    Of er een ‘derden grooten Europeschen oorlog’ uit de Poolse Opstand zou 

voortvloeien, wist Napoleon III volgens Groen ‘welligt’ zelf ook niet. Hoewel de 

keizer vermoedelijk het ‘liefst’ vrede wilde, zo liet hij zijn gedachten de vrije loop, 

werd hij wanneer de oorlog eenmaal ‘bevrediging’ opeiste, gedwongen een aantal 

‘Europesche quaestiën’ of ‘ideën’ bij de hand te hebben. De idee bij de Poolse 

Opstand, raadde Groen, was dat aan de onafhankelijkheid van Polen een 

‘afhankelijkheid’ van andere staten vooraf diende te gaan. Teleurstelling aan de 

Weichsel vroeg om schadeloosstelling langs een voor Frankrijk ‘naderbij gelegen 

rivier’. Om die reden kon hij maar weinig vertrouwen opbrengen in de 

napoleontische panacee bij uitstek: het organiseren van een Europees congres. 

Zolang deze onderhandelingspolitiek van Napoleon III in Europa de toon gaf, kreeg 

haar toestand naar het oordeel van Groen steeds meer trekken van een ‘groot 

hasardspel’. Zij het dat dit kansspel door Frankrijks bondgenoten zeer onvoordelig 

werd gespeeld.  

 

In november 1863 vond in Nederland de vijftigjarige herdenking van de nationale 

bevrijding van Frankrijk plaats. Mede gezien de internationale situatie had Groen er 

veel behoefte aan met de brochure 1813 in het licht der volkshistorie herdacht een 

eigen feestrede op de markt te brengen. In de brochure merkte hij op dat wanneer 

men 1863 met 1813 vergeleek er een ‘somber licht’ over de viering viel.
149

 Ondanks 

de verdrijving van de Fransen was er, getuige de omwentelingen van 1830 en 1848, 

van de revolutionaire beginselen geen afstand genomen. Een realiteit die Groen niet 

alleen op Nederland, maar ook op Europa van toepassing achtte. Wat de stemming 

voor hem met name bedierf, was dat Napoleon III uitgerekend op het tijdstip van 

herdenken had afgekondigd dat de traktaten van 1815 hadden afgedaan.
150

 Een 

                                                           
148 Groen refereerde hier aan het programma van Napoleon III om Italië vrij te maken tot aan 

de Adriatische Zee, tweedracht te voorkomen en ‘le trone du St. Père’ in stand te houden.  
149 1813 in het licht der volkshistorie herdacht, ’s-Gravenhage, november 1863, VII-VIII. 
150 Napoleon III refereerde hiermee aan het ontstaan van nationale staten als Griekenland, 

België en Italië. Zijn uitspraak was bedoeld als basis voor een algemeen congres te Parijs om 

de Poolse kwestie aan een Europees tribunaal te onderwerpen. Echard merkt hierbij op dat de 

uitnodiging was bedoeld om een nieuwe Europese orde te vestigen waarin oorlog tot het 

verleden zou behoren en die de ware interesse en rechten van de soevereine vorsten en de 

legitieme aspiraties van de volken moest representeren. Niet zonder reden werd Napoleon III 

volgens hem ‘a successor to Metternich, a precursor to Woodrow Wilson’ genoemd. William 

E. Echard, Napoleon III, 194-196 en 304. Ook Nederland kreeg een uitnodiging. Groen 
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boodschap waarmee het ‘zegel’ op het werk van 1813 werd verbroken dat als 

‘waarborg’ was bedoeld tegen een natie die Europa de wet had gesteld en tegen een 

stamhuis dat de verpersoonlijking van de revolutie was. ‘Ontveinzen we ons 

derhalve niet’, voorspelde Groen, ‘dat we zware tijden te gemoet gaan’.   

    Ook uit deze subparagraaf is duidelijk geworden hoezeer de orde van 1815 in 

Groens kijk op de Europese actualiteit een fundamentele rol heeft gespeeld. Daarbij 

viel op dat zijn aandacht voor de stabiliteit van Europa in belangrijke mate door het 

buitenlandspolitieke optreden van Napoleon III werd bepaald. Bevreesd als hij was 

dat de Franse keizer door zijn militaire interventie in Italië en zijn diplomatieke 

handelwijze aangaande de Poolse Opstand zijn Europese idealen wilde realiseren. 

Met als gevolg dat de kaart van Europa dan ingrijpend zou worden gewijzigd en het 

Europese staatsrecht in toenemende mate zou worden gerevolutioneerd. Door in het 

najaar van 1863 openlijk af te kondigen dat de traktaten van 1815 hadden afgedaan, 

wierp Napoleon III volgens Groen eindelijk zijn masker af. Desondanks heeft deze 

subparagraaf laten zien dat Groens uitspraken over de persoonlijke bijdrage van de 

keizer aan een revolutionair Europa, minder stellig waren dan voorheen. Of hieruit 

kan worden geconcludeerd dat hij de napoleontische ideeën aan de napoleontische 

feiten oftewel de geperiodiseerde revolutieleer aan de revolutiepraktijk heeft 

aangepast, is een vraag die terugverwijst naar wat aan het begin van dit hoofdstuk de 

testcase van Groens wetenschappelijke visie op de revolutie werd genoemd.   

 

 

Dat Groen de periodisering van de revolutieleer had moeten bijstellen, kwam reeds 

naar voren in zijn commentaar op de Franse praktijk van 1848. Los van het feit dat 

hij nog altijd vasthield aan de ‘onvermijdelijkheid’ van het omwentelingsproces, 

typeerde hij dit anders dan voorheen als een ‘variatie op hetzelfde thema gespeeld’. 

Deze aanpassing werd ook zichtbaar in zijn beoordeling van het oplevende 

nationalisme in de jaren 1848-1850. Hoewel het nationaliteitsbeginsel als 

revolutionair van de hand werd gewezen, nam Groen in het ontwakende nationale 

bewustzijn niettemin legitieme behoeften waar. Wat de bonapartistische praktijk 

betrof, benadrukte hij steeds dat er een onlosmakelijk verband bestond tussen de 

napoleontische ideeën en de Europese feiten. Dat de revolutionaire feiten vrij spel 

hadden in Europa, zo luidde Groens ideaaltypische interpretatie hiervan, was een 

rechtstreeks gevolg van de diplomatieke erkenning van de bonapartistische 

staatsgreep en het Tweede Keizerrijk. Dit verklaart waarom hij elke betrokkenheid 

van Napoleon III bij Europese kwesties als de Oosterse en Italiaanse oorlog en de 

                                                                                                                                        
oordeelde dat deelname alleen toelaatbaar was als afschaffing van de traktaten van 1815 kon 

worden voorkomen. Zie R. Kuiper, Zelfbeeld en wereldbeeld, 88.  
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Poolse Opstand als een regelrechte manifestatie van Des Idées Napoléoniennes 

beschouwde.
151

  

    Toch moet op grond van het onderzoek worden gesteld dat Groens greep op de 

Europese politiek van Napoleon III aan het eind van de jaren vijftig begon te 

verslappen. Waar hij de Europese feiten eerder nog als bewijs voor zijn 

ideaaltypische kijk op het bonapartisme had opgevoerd, werd hem dit door het 

grillige verloop van deze feiten steeds moeilijker gemaakt. Niet voor niets sprak hij 

na de wapenstilstand van 1859 over voor de keizer onbeheersbare factoren als 

‘omstandigheden’ en de ‘karakterlooze politiek’ van de mogendheden. Nog 

duidelijker werd dit in het interpellatiedebat van 1863, waarin Groen de 

vredesbedoelingen van Napoleon III voor het eerst niet meer openlijk in twijfel trok. 

Hierbij bleek hij zelfs zo ver te gaan dat hij de keizer op grond van een ‘necessité de 

position’ tot een gevangene van diens eigen ideeën maakte.
152

 Een vooronderstelling 

over de incompatibiliteit van de napoleontische ideeën met vrijheid en vrede, die 

ook aan Groens commentaar op de Oosterse oorlog ten grondslag lag. In dat opzicht 

is de continuïteit van de periode 1848-1863 met Ongeloof en Revolutie 

onmiskenbaar. Desondanks heeft hij door de ervaringskennis van de complexiteit 

van de Europese feiten zijn schematisering van het revolutieproces moeten 

versmallen tot een wisselwerking tussen actie en reactie oftewel tussen anarchie en 

autocratie. Dat is Groens ‘variatie’ op de cantus firmus van zijn geperiodiseerde 

revolutieleer geworden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
151 Voor dit directe verband tussen de napoleontische ideeën en de napoleontische feiten lijkt 

Groen bijval te krijgen van Echard die van mening is dat het verband tussen het Congresidee 

van Napoleon III en Des Idées Napoléoniennes uit 1839 in het historisch onderzoek te lang 

buiten beschouwing is gebleven. Desondanks is Echard van mening dat er geen rechte lijn 

loopt van de theorie naar de praktijk van Europa. Hiervoor beroept hij zich op historici uit de 

eerste helft van de twintigste eeuw als A. Pingaud en P. Renouvin, waarvan de laatste zelfs 

betwijfelde of de keizer in zijn buitenlandse politiek een welomschreven programma bij de 

hand had. William E. Echard, Napoleon III, 182-183.  
152 ‘Niet billijk is het, wanneer ook hij in zijn toeleg te kort schiet, daarvan (gelijk zoo 

dikwerf, ook hier te lande, niet zonder eenige vinnigheid geschiedt) te maken een persoonlijk 

verwijt. Het is necessité de position’. Zie Interpellatie van den heer Mr. G. Groen van 

Prinsterer, 11.  
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Nu ons duidelijk is geworden hoe Groens Europabeeld zich in de revolutiepraktijk 

van 1848-1863 ontwikkeld heeft, doet zich de vraag voor hoe deze ontwikkeling 

contextueel kan worden verklaard. Aandachtspunten voor het contextuele onderzoek 

vormen het door Groen geschetste verband tussen de revolutieleer en de 

revolutiepraktijk en zijn sterke concentratie op het bonapartistische Frankrijk. Dat 

hij goed op de hoogte was van het opinieklimaat, kwam reeds in de tekstanalyse tot 

uiting. Welke dagbladen, pamfletten, tijdschriften en studies uit binnen- en 

buitenland hem allemaal onder ogen zijn gekomen, is vanzelfsprekend niet na te 

gaan. Door de vele verwijzingen in zijn commentaren, geschriften, manuscripten en 

brieven is het echter wel mogelijk hiervan een representatief beeld te schetsen. Wat 

de opzet van deze paragraaf betreft, wordt de indeling van Groens tekst 

aangehouden. Met dit verschil dat de uitroeping van het Tweede Keizerrijk en de 

buitenlandse politiek van Napoleon III, vanwege de samenhang, als één geheel 

zullen worden toegespitst. In de uitwerking van de paragraaf zal per periode, gezien 

het Europese karakter van de revolutiepraktijk, eerst aandacht worden besteed aan 

de internationale en daarna aan de nationale context. De tekstmotieven oftewel het 

‘doing in saying’ van Groens tekst zullen dan in de volgende paragraaf aan de orde 

worden gesteld.  

    Door rekening te houden met wat Groen regelmatig las of in elk geval 

bestudeerde, kan wat de Franse context betreft, worden gewezen op het politiek-

literaire tijdschrift Revue des Deux Mondes, op het ultramontaanse dagblad 

L’Univers, op Victor Hugo’s Napoléon le Petit en op bonapartistische pamfletten. 

Wat de Duitse context aangaat, is bekend dat Groen een trouw lezer was van de 

streng-conservatieve Kreuzzeitung en heeft de tekstanalyse laten zien dat hij de 

geschriften en redevoeringen van Stahl spelde. Ook kende hij, zoals we zagen, Le 

Second Empire van de Belgische ex-staatsman Dechamps. Met het oog op de 

Nederlandse context kan met name worden gedacht aan het tijdschrift De Gids, de 

Arnhemsche Courant, het katholieke dagblad De Tijd en aan het aan Groen 

geestverwante tijdschrift De Vereeniging: Christelijke Stemmen. Om het denken 

over Europa in de jaren 1848-1863 scherper in beeld te krijgen zal het contextuele 

onderzoek hier en daar worden aangevuld vanuit de moderne geschiedschrijving en 

met gezaghebbende Europese stemmen uit die tijd. 

 

 

In een recent geschiedwerk is wel gewezen op het feit dat de Europese revoluties 

van 1848, die op de Parijse Februarirevolutie waren gevolgd, werden bevorderd 
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door een ‘Europeanization of information’.
153

 Nooit eerder in haar geschiedenis, zo 

luidde de uitleg hiervan, groeide Europa tot een netwerk van communicatie en actie 

uit en bereikte zij in sociaal en geografisch opzicht een informatiedichtheid als in het 

revolutiejaar 1848. Hierbij werd tevens de opmerking gemaakt dat hoewel de 

Fransen hun revolutie niet over de grenzen exporteerden, de ogen van vele 

Europeanen desondanks op Parijs als het ‘eternally beating heart of Europe’ waren 

gericht. Volgens de toenmalige beschouwer van het gezaghebbende liberale 

tijdschrift Revue des Deux Mondes was de Februarirevolutie echter een volslagen 

verrassing geweest en was voor iedereen duidelijk dat zij niet als een politieke maar 

als een sociale omwenteling moest worden beschouwd.
154

 Dit soort geruststellende 

geluiden overtuigde lang niet iedereen, zodat de behoefte aan berichtgeving over 

alles wat in Frankrijk plaatsvond onverminderd groot bleef. De Franse dagbladen en 

periodieken vonden dan ook vrijwel overal in Europa gretig aftrek, waar zij 

vervolgens hun weerslag op de diverse politieke standpunten hadden.  

    Voor de contextuele verklaring van Groens commentaar op de revoluties van 

1848-1850 reikt de bovenstaande alinea ons reeds twee handvatten aan. Allereerst 

lijkt er sprake te zijn geweest van een brede concentratie op Parijs als het kloppende 

revolutionaire hart van Europa en ten tweede zijn er aanknopingspunten dat de 

Februarirevolutie in het liberale opinieklimaat als een spontane en interne 

aangelegenheid werd voorgesteld. Uit Groens tekst is duidelijk geworden dat zijn 

aandacht weliswaar primair op Frankrijk was gericht, maar dat hij niettemin een 

scherp oog had voor het Europese karakter van de revolutie en in het bijzonder voor 

haar aantasting van de orde van 1815. Wat de interpretatie van de Februarirevolutie 

en de opeenvolgende Europese revoluties betreft, is gebleken dat Groen, hoewel hij 

door de feiten tot een zekere aanpassing werd gedwongen, bleef vasthouden aan de 

onvermijdelijkheid van het omwentelingsproces.  

 

 

Los van het feit dat de Europese revoluties zich kenmerkten door hun eigen 

oorzaken, doelen en verloop, valt in deze omwentelingen wel een 

gemeenschappelijk patroon te ontdekken. Overal waar zij plaatsvonden, werden de 

bestaande regeringen namelijk met de roep om democratisering geconfronteerd. De 

vorm waarin de politieke vernieuwingen werden gegoten, varieerde echter van 

                                                           
153 Heinz-Gerhard Haupt and Dieter Langewiesche, ‘The European Revolution of 1848, Its 

Political and Social Reforms, its Politics of Nationalism, and its Short- and Long-term 

Consequences’, in: Dieter Dowe (ed.), Europe in 1848, 2-3. 
154 Bailleul de Marizy, ‘Les questions du jour: révolution de février 1848’, in: Revue des Deux 

Mondes, tome XXII, Paris, 1848, 115.  
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republiek tot constitutionele monarchie. Terwijl de monarchie van Frankrijk reeds 

op de eerste dag van de revolutie in een republiek veranderde, sloten hervormers in 

andere landen compromissen met de over hen gestelde vorstenhuizen. Doordat de 

democratische eisen zonder al te grote maatschappelijke schokken konden worden 

afgedwongen, voedde dit de hoop dat het parlement de enige en echte arena zou zijn 

waar de politieke strijd moest worden geleverd. Een belofte van stabiliteit die ook op 

de situatie van Europa van toepassing leek. Volgens The Edinburgh Review 

versterkten al deze positieve ontwikkelingen het gevoel dat ‘the system of Europe’, 

hoewel in staatsrechtelijke zin ingrijpend gewijzigd, vreedzaam zou kunnen 

voortbestaan.
155

  

    Hoe diep de angst voor een verstoring van de Europese orde evenwel had gezeten, 

kan worden afgeleid uit het Manifeste à l’Europe van Lamartine uit maart 1848.
156

 

Hierin trachtte het hoofd van de Voorlopige Regering van Frankrijk duidelijk te 

maken dat hij met zijn aanvankelijke veroordeling van de traktaten van 1815 alleen 

het eigen publiek tevreden had willen stellen. De internationale gemeenschap werd 

daarom verzocht Frankrijk niet als ‘perturbateur de l’ordre européen’ te beschouwen 

en de Tweede Republiek een plaats in de ‘famille des gouvernements institués’ te 

gunnen. Ondanks het feit dat de politieke en sociale revoluties van het voorjaar van 

1848 tegen ‘Metternich’s Europe’ waren gericht en dus geen nieuwe Europese orde 

suggereerden, werd het systeem flink op de proef gesteld door nationale 

vraagstukken als in Duitsland.
157

    

 

 

Als geen ander volk in Europa beseften de Duitsers dat de oplossing van hun 

nationale vraagstuk grote gevolgen kon hebben voor het Europese machtsevenwicht. 

Hoezeer voorstanders van de klein-Duitse oplossing bereid waren het statenstelsel 

op dit punt aan te passen, blijkt uit het gegeven dat zij in het algemeen Europa meer 

beschouwden als ‘Gesellschaft von Nationen’ dan als ‘Staatenkonzert’.
158

 Toch was 

het Frankfurter Parlement zich er terdege van bewust dat de kleindeutsche Lösung 

haast onvermijdelijk tot grens- of nationaliteitenconflicten zou leiden.
159

 Temeer 

                                                           
155 ‘The State of Europe’, in: The Edinburgh Review, 1848, 558. 
156 Voor de integrale tekst, zie A. de Lamartine, Histoire de la Révolution de 1848, II, Paris, 

1849, 34-41. 
157 A. Körner, ‘Ideas and Memories of 1848 in France: Nationalism, République Universelle 

and Internationalism in the Goguette between 1848 and 1890’, in: A. Körner (ed.), 1848: A 

European Revolution? International Ideas and National Memories of 1848, London, 2000, 

92-98. 
158 Heinz Gollwitzer, Europabild und Europagedanke, 326.  
159 Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt und starker Staat, 

München, 1987, 622-630.  



328 

 

omdat de meeste leden van de nationale vergadering op het standpunt stonden dat 

het oude Rijks- en Bondsgebied intact diende te blijven. Opvallend in dit verband is 

dat zowel rechtse als linkse parlementariërs ‘Freiheit und Recht Deutschlands über 

jede andere Rücksicht’ tot volkenrechtelijk parool verhieven en imperialisme ten 

aanzien van randstaten als Sleeswijk-Holstein, Posen en Bohemen niet schuwden. 

Ook waren democratische afgevaardigden van harte bereid, bij anti-Duitse en 

reactionaire weerstand door Rusland, een volksoorlog ‘gegen die Barbarei des 

Ostens’ te voeren.  

    Dat het Duitse opinieklimaat in toenemende mate bij de toekomst van Duitsland 

en Europa betrokken raakte, had twee oorzaken. Allereerst leidde de persvrijheid, 

die tijdens de maartdagen van 1848 per staat aan de lopende band werd afgekondigd, 

met name in de grote steden tot een explosie van dagbladen, tijdschriften en 

brochures.
160

 Vervolgens deed zich een nauwe verstrengeling tussen de politiek en 

de journalistiek voor. Zo ontwikkelde de Deutsche Zeitung zich tot spreekbuis van 

de liberale meerderheid van het Frankfurter Parlement, terwijl de Neue Rheinische 

Zeitung van Karl Marx zich als ‘Organ der Demokratie’ presenteerde.
161

 In de 

Berlijnse radicale Reform ontvouwde de jong-hegeliaanse filosoof en parlementariër 

A. Ruge zijn eigen toekomstvisie op Europa. Hij gaf dat politiek vorm door op 22 

juni 1848 in het Frankfurter Parlement een amendement in te dienen met de 

bedoeling om via een ‘Völkerkongreß’ een algemene Europese ontwapening tot 

stand te brengen.
162

    

    Een ander voorbeeld van een politiek-gestuurd persorgaan was de Neue 

Preußische Zeitung. Het initiatief tot stichting van dit streng-conservatieve dagblad 

was uitgegaan van de luthers-piëtistische rechter E.L. von Gerlach en had tot doel 

een dam op te werpen tegen de ‘revolutionäre Tyrannie’ die door de 

Februarirevolutie ook in Pruisen leek toe te slaan.
163

 Het eerste nummer dat op 30 

juni 1848 verscheen, droeg als lijfspreuk ‘Mit Gott für König und Vaterland’ en voer 

‘Das Eiserne Kreuz’ als embleem. Dit laatste verklaart waarom het dagblad van het 

begin af aan als Kreuzzeitung werd aangeduid. Twee thema’s waaraan de 

Kreuzzeitung in de jaren 1848-1850 hoofdzakelijk aandacht besteedde, waren de 

Pruisische constitutie en de staatkundige eenheid van Duitsland. Belangrijkste 

                                                           
160 Voor een overzicht hiervan, zie Martin Henkel, Rolf Taubert, Die deutsche Presse 1848-

1850. Eine Bibliographie, München, London, New York, Oxford, Paris, 1986. 
161 Kurt Koszyk, Deutsche Presse im 19. Jahrhundert. Geschichte der deutschen Presse, II, 

Berlijn, 1966, 111-115. Martin Henkel, Rolf Taubert, Die deutsche Presse 1848-1850, 22-23. 
162 Heinz Gollwitzer, Europabild und Europagedanke, 324-325.  
163 Over de stichtingskring van de Neue Preußische Zeitung, zie Dagmar Bussiek, ‘Mit Gott 

für König und Vaterland’. Die Neue Preußische Zeitung (Kreuzzeitung) 1848-1892, Münster, 

Hamburg, London, 2002, 58-74. 
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commentator in dit verband was Stahl.
164

 Samen met Gerlach was hij in het 

Pruisische Herrenhaus de politieke inspirator van het dagblad met daarin 

artikelsgewijs veel ruimte voor zijn parlementaire redevoeringen.  

    Volgens Stahl kon de nationale Begeisterung die zich vanaf maart 1848 in 

Duitsland had gemanifesteerd, enerzijds worden bestempeld als ‘ein erhabenes Ziel’ 

anderzijds als ‘ein gefahrvolles Unternehmen’.
165

 Om aan te geven hoever hij met de 

klein-Duitse oplossing wilde meegaan, toonde hij zich bereid een toekomstige 

bondsstaat te aanvaarden. Maar, zo voegde Stahl er ter verduidelijking aan toe, niet 

‘um jeden Preis’. Doorslaggevend voor hem was of de koning van Pruisen hiervan 

het ‘Bundeshaupt’ zou zijn en het ‘Kollektiv-Gewalt’ van alle Duitse vorsten hierin 

zou worden verankerd.
166

 Het feit dat de keizerskroon echter in naam van de 

volkssoevereiniteit was aangeboden, duidde er volgens Stahl op dat de autoriteit in 

Duitsland niet was ‘republikanisirt’ maar ‘revolutionirt’. Wat de relatie met de 

andere Duitse staten betrof, beklemtoonde hij, dat Pruisen alleen aan de ‘Spitze 

Deutschlands’ mocht treden om ‘das Banner der Gerechtigkeit und Loyalität’ hoog 

te houden en niet om over hen de baas te spelen. In het vervullen van deze roeping 

lag voor Pruisen zelfs een Europese ‘Bedeutung’ en die was naar Stahls overtuiging 

onopgeefbaar.  

    In welke mate Stahl aan de antirevolutionaire betekenis van de Duitse Bond 

wenste vast te houden, wordt duidelijk uit zijn commentaar op de eerder besproken 

Dreikönigsbündnis van Pruisen, Saksen en Hannover.
167

 Hierin oordeelde hij dat de 

‘einheitliche Band’ met Oostenrijk, die als ‘der große Wall gegen die Revolution’ 

moest worden gewaardeerd, niet lichtzinnig terzijde mocht worden geschoven. 

Daarnaast bestonden er volgens hem nog altijd ‘Mittel und Wege’ om Oostenrijk 

tevreden te stellen zonder dat dit ten koste zou behoeven te gaan van de ‘deutsche 

Union’ en de Pruisische macht in Duitsland.  

    Wat Stahl met de Europese ‘Bedeutung’ van Pruisen bedoelde, kan worden 

verhelderd aan de hand van zijn redevoering over de Duits-Deense oorlog van 1848-

1850. Het meest kwalijke voor hem was dat deze strijd niet werd gevoerd ‘auf den 

alten Grundlagen des Staats- und Völkerrechts’, maar ter wille van ‘eine Erhebung 

                                                           
164 Over de Kreuzzeitung en deze thema’s, zie Dagmar Bussiek, ‘Mit Gott für König und 
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der deutschen Nation’.
168

 Of zoals hij de oorlog met het oog op Europa samenvatte: 

‘Es war dies, mit einem Worte gesagt: ein Krieg für das neue Europa, das von 

Frankreich verkündet wurde, für das Europa, was ohne Rücksicht auf historische 

und Rechtsverhältnisse sich in reine Nationalitäts-Staaten auflösen sollte’. Om 

Pruisen op zijn Europese verantwoordelijkheid te wijzen sprak Stahl geregeld over 

‘ein europäisches Interesse’ en riep hij de Pruisische regering op ‘der heilige Kampf’ 

voor recht, legitimiteit en koningschap niet ‘in Widerspruch’ maar ‘in 

Gemeinschaft’ met Europa te voeren. Voor Stahl was Sleeswijk-Holstein een 

‘Angelegenheit’ die van de Europese ‘Widerwille’, zoals die in het nationalisme van 

1848 tot uitbarsting was gekomen, moest worden losgekoppeld.  

 

 

Nationalistische bewegingen als in Pruisen, Oostenrijk en Italië hadden in de jaren 

1848-1850 de Europese orde weliswaar ernstig op de proef gesteld, maar moesten na 

verloop van tijd toch bakzeil halen.
169

 De ondergang van het Europese nationalisme 

werd mede bevorderd door het tweeslachtige internationale optreden van de nieuwe 

president van Frankrijk. Dit bleek bijvoorbeeld tijdens de bezetting van Rome door 

de Italiaanse nationalisten in 1849. Hoewel Lodewijk Napoleon aanvankelijk een 

liberale oplossing van de Romeinse kwestie had nagestreefd, besloot hij, nadat de 

katholieke partij bij de parlementsverkiezingen in Frankrijk een flinke winst had 

behaald, de wereldlijke macht van de paus te herstellen. Ook zag de Franse president 

ervan af om de Hongaarse revolutionairen in Oostenrijk terzijde te staan, omdat een 

implosie van de Vielvölkerstaat naar zijn inschatting slechts de machtspositie van 

Rusland ten goede kwam.  

    De belangrijkste verklaring voor het herstel van de Europese orde had echter met 

het optreden van Engeland en Rusland te maken. Omdat de revolutie hier nauwelijks 

voet aan de grond had gekregen, hadden de beide vleugelmachten zich tot 

diplomatieke scheidsrechters kunnen ontwikkelen. In hun gemeenschappelijke 

poging een algemene oorlog te vermijden, kozen zij niettemin hun eigen strategie. 

Hoewel de Engelse regering aan de ene kant een uitbreiding van het nationalisme 

wilde voorkomen, was zij aan de andere kant bereid onder bepaalde omstandigheden 

grenscorrecties toe te staan. Voor de Russische regering was een herziening van de 

Europese kaart, in welke vorm dan ook, onbespreekbaar. Toen tsaar Nicolaas I zich 

na het neerslaan van de Hongaarse Opstand in 1849 profileerde als de ‘gendarme 
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van Europa’ en zijn land daarmee een controlerende functie verschafte, leken 

geografische wijzigingen voorlopig van de baan.   

 

 

Eén van de meest betrokken en belerende Nederlandse dagbladen van 1848 was de 

Arnhemsche Courant.
170

 In het commentaar ‘Wat zal Europa, wat zal Nederland 

doen?’ van 4 maart 1848 kwam het Europabeeld van de krant helder tot uiting. Zo 

werd hierin gesteld dat zolang Frankrijk geen poging ondernam zijn nieuwe 

staatsleer gewapenderhand aan de naties op te dringen, de mogendheden op grond 

van het ‘wetboek van het Europische staats- en volkenregt’ onbevoegd waren zich te 

mengen in de binnenlandse aangelegenheden van dit land. Om het oplaaien van 

revolutionaire hartstochten als in 1792 te voorkomen moest volgens de commentator 

aan Frankrijk de ‘stellige zekerheid’ worden gegeven dat zijn politieke 

koersbepaling, of die nu republikeins of monarchaal uitpakte, als een ‘fait accompli’ 

zou worden aanvaard.
171

     

  

 

Uit de Februarirevolutie, zo kapittelde de commentator, kon door alle behoudende 

Europese regeringen een ‘geduchte les’ worden geleerd. Het feit dat de Franse 

omwenteling steeds meer het karakter van een ‘nationale beweging’ kreeg, bracht 

aan het licht dat de Julimonarchie nauwelijks in de natie geworteld was. Dat 

Frankrijk koortsachtig aan het stuiptrekken was en Europa bibberde, zag hij als een 

signaal dat vorsten hun volken bijtijds moesten inwilligen wat niet straffeloos 

geweigerd kon worden. Om zijn betoog kracht bij te zetten wees de commentator op 

soortgelijke ‘Lessen uit Oostenrijk’ en op de koning van Pruisen, omdat deze vorst 

tenminste ‘zijne roeping’ had verstaan.
172

 Met het oog op Nederland 

recommandeerde hij dat hier geen republikeinse staatsvorm als in Frankrijk nodig 

was, maar dat dit land wel was gebaat bij mannen met een ‘echt liberale gezindheid’ 

die het ‘geheele vertrouwen’ van de natie genoten.  

                                                           
170 Zie J. van den Boogard en E. Clermonts, ‘1848. Het revolutiejaar in Frankrijk, bezien 

vanuit de Arnhemsche Courant’ en K.E. Werger-Klein, ‘De Arnhemsche Courant en de 
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eene courant?, 239-273. 
171 In de Arnhemsche Courant van 15 mei 1848 werd echter opgemerkt dat Frankrijk de deur 

naar een constitutionele monarchie moest openhouden. 
172 Arnhemsche Courant, 18 maart en 15 juni 1848. 



332 

 

    Hoezeer de Arnhemsche Courant naar een liberalisering van Europa uitzag, blijkt 

onder andere uit enkele commentaren op de Junirevolutie van 1848.
173

 Opvallend in 

dit verband is het voorspelbare karakter dat hierin aan de revolutionaire koers van 

Frankrijk werd verleend. Zo betoogde de commentator dat de Voorlopige Regering, 

teneinde een radicalisering van de omwenteling te voorkomen, aan de al te royale 

beloftes ‘natuurlijk’ paal en perk had moeten stellen. Ook voorzegde hij dat wanneer 

er in Frankrijk presidentsverkiezingen zouden worden gehouden, een ‘tweede 

insurrectie’ in het verschiet lag. Ditmaal in het voordeel van ‘Lodewijk Bonaparte’, 

omdat de Franse natie nog steeds geloofde dat met de naam van Napoleon het 

‘genie’ en de ‘grootheid van het Keizerrijk’ zouden herrijzen.  

    Een soortgelijke onheilsboodschap, maar ditmaal aan het adres van de reactionaire 

Duitse vorsten, valt te beluisteren in het commentaar van de Arnhemsche Courant 

van 6 november 1849. Uit het feit dat de eenheid van Duitsland door hun toedoen 

mislukt was, mochten de Duitse vorsten volgens de commentator nog niet de 

conclusie trekken dat de nationale en liberale bewegingen definitief waren 

uitgerangeerd. De bewegingen zouden voortleven, zo bepaalde hij de vorsten bij hun 

Europese verantwoordelijkheid, totdat ‘het statenstelsel des vastenlands van Europa’ 

door een algemene oorlog in een ruïne was veranderd. Daarna stortte de ‘vuurvloed 

der revolutie’, voorspelde hij verder, met groter geweld dan tot nu toe het geval was 

geweest, zich over ‘de oppervlakte van Europa’ uit.  

 

Volgens de politieke beschouwer van het tijdschrift De Gids was de ‘Europische 

maatschappij’ in het voorjaar van 1848 een nieuw tijdperk binnengetreden.
174

 Dat dit 

gepaard was gegaan met ontwaking en strijd der nationaliteiten en uitbarstingen van 

radicaliteit zag hij als ‘het natuurlijk en noodwendig uitvloeisel’ van de handelingen 

en fouten die op het Congres van Wenen en daarna door ‘de staatslieden en regelaars 

van Europa’ waren gepleegd. Met name Metternich moest voor de belemmering van 

‘allen regelmatigen vooruitgang’ verantwoordelijk worden gehouden. Gezien de 

politieke stappen van de koning van Pruisen, was de beschouwer ten aanzien van 

‘Duitschland en Europa’ hoopvol gestemd. Wat de regeringsvorm betrof, was hij 

van oordeel dat de kracht van de Duitse eenheid in de monarchie lag. Dat Oostenrijk 

zelfstandig als staat zou voortbestaan leek hem zowel voor Duitsland als voor 

‘geheel Europa’ van belang. Een eerste vereiste daartoe was dat de oplossing van het 

nationaliteitenprobleem in een reorganisatie van de Oostenrijkse monarchie en niet 

in een overwicht van het ‘Germaansch element’ op de Slavische volken werd 

gezocht. Pas wanneer de ‘herboren’ Duitse mogendheden in staatkundig opzicht 
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waren uitgebalanceerd, werd het tijd dat Duitsland en Oostenrijk hun onderlinge 

betrekkingen regelden.  

    Voorbeeld en ‘baak’ in het proces van ‘ontbinding en hervorming van Europa’ 

was volgens de beschouwer Groot-Brittannië. Hoewel ook dit land ‘door den 

socialen kanker’ was aangetast, had het door het vasthouden aan de liberale 

beginsels een uitweg uit de politieke hartstochten gevonden en staat en maatschappij 

voor een algemene omkering behoed. Mede doordat koning Willem II ‘motu 

proprio’ hiertoe de eerste stap had gezet, begon de waarde van deze beginsels nu ook 

in Nederland door te dringen en gloorde er hoop voor de toekomst van zijn land.
175

 

Het ware tevens te wensen, zo merkte hij hierbij op, dat nu eindelijk eens het 

jarenlange internationale isolement zou worden doorbroken, zodat dit land met recht 

als een ‘integrerend deel der Europesche volkenmaatschappij’ kon worden 

beschouwd. Over de ontwikkelingen in Frankrijk in de tweede helft van 1848 was de 

beschouwer minder optimistisch.
176

 Zorgen maakte hij zich vooral over de politieke 

onverschilligheid van de Franse natie, zoals die zich met name weerspiegelde in de 

toenemende huldiging van Lodewijk Napoleon als nazaat van ‘den naam’. Dit 

‘nivellerend geslacht’, zo trok hij hieruit de conclusie, was kennelijk nog weinig 

vatbaar was voor wezenlijke vrijheid. 

  

Binnen het Nederlandse Reveil waren de meningen over het revolutiejaar 1848 

verdeeld.
177

 Da Costa bijvoorbeeld oordeelde over de Europese omwentelingen niet 

uitsluitend negatief. Hun anti-monarchale kenmerken verwierp hij, meer vrijheden 

voor de volken juichte hij echter toe.
178

 Veel dichter bij Groen stonden de ‘Politieke 

Beschouwingen’ uit het tijdschrift De Vereeniging: Christelijke Stemmen van J.A. 

Singendonck en Æ. Mackay.
179

 Volgens Mackay was de Europese reactie niet anti- 

maar ‘contra-revolutionair’, omdat zij het gezag slechts in naam van de orde en dus 

‘despotisch’ herstelde.
180

 Hierbij benadrukte hij dat de politieke onderdrukking, die 

zich vooral in het zuiden, westen en oosten van Europa manifesteerde, een 

                                                           
175 Dit commentaar dateerde van 27 maart 1848, twee weken nadat koning Willem II tot een 

liberale grondwetswijziging had besloten.  
176 De Gids, 1848, II, 608-609. 
177 Voor de diverse reacties van het Nederlandse Reveil, zie R. Kuiper, Zelfbeeld en 

wereldbeeld, 50-63. 
178 I. da Costa aan Groen, 20 en 27 maart 1848, Brieven van Mr. Isaac da Costa, I, 310 en 

316. Volgens Koenen stond Da Costa in dit opzicht teveel onder invloed van Lamartine. H.J. 

Koenen, Levensberigt van mr. Is. da Costa, Amsterdam, 1860, 145. 
179 Æ. Mackay was lid van de Tweede Kamer en bekleedde daarnaast verschillende functies 

bij een aantal staatsinstellingen. J.A. Singendonck was van 1843 tot 1850 waarnemend 

commiesgriffier en van 1850 tot 1877 griffier van de Eerste Kamer. De Vereeniging: 

Christelijke Stemmen werd geredigeerd door de Reveilpredikant O.G. Heldring. 
180 De Vereeniging: Christelijke Stemmen, VII, 1853, 385-395. Hierin gaf Mackay een 

terugblik op 1848.  
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‘bondgenoot’ in Rome bezat. Dat Rome ‘éénheid van Godsdienst’ aanprees en om 

die reden in landen als Italië, Oostenrijk, Hongarije en Frankrijk de strijd met het 

protestantisme aanbond, was puur bedoeld om ‘éénheid van magt’ te behouden. Dit 

toonde volgens hem aan dat ‘despotisme en romanisme’ reeds in één deel van 

Europa verenigd waren. Een positieve uitzondering op het herstel van de orde 

vormde in Mackays ogen het protestantse Pruisen. Hoewel hij desondanks van 

mening was dat de klein-Duitse oplossing die de Pruisische regering tussen 1848-

1850 had voorgestaan, een revolutionaire keuze was geweest.
181

 Kenmerkend voor 

de meeste geestverwanten van Groen, zij het dat Mackay de orde van 1815 in tact 

wilde laten, was hun aversie tegen het katholieke Oostenrijk.
182

  

  

  

‘Maar indien gij denkt, dat de zaak, waarvan mijn naam het symbool is, dat wil 

zeggen Frankrijk verjongd door de revolutie van 1789 en door den Keizer 

georganiseerd, steeds uwe zaak is, verklaart het, door de magt, welke ik u vraag, te 

wettigen’. Met deze woorden verzocht Lodewijk Napoleon op de dag van zijn 

staatsgreep op 2 december 1851 de Franse natie via een plebisciet, ‘le jugement du 

seul souverain’, haar onvoorwaardelijke steun aan de machtswisseling uit te spreken. 

De couppleger besloot zijn proclamatie met de stellige zekerheid dat in deze 

volkslegitimering de garantie lag dat de anarchie in Frankrijk en Europa geen voet 

aan de grond zou krijgen. Om de motieven en belangen van zijn reactionaire 

staatsgreep onder de aandacht van binnen- en buitenland te brengen, maakte de 

president volop gebruik van een keur aan propagandisten. Eén van hen was de 

bekende Franse journalist en politicus A. Granier de Cassagnac, van wiens Récit 

complet et authentique des événements de décembre 1851 ook een Nederlandse 

vertaling verscheen.
183

 

    Wat de staatsgreep en het opinieklimaat aangaan, zo kan uit het bovenstaande 

worden opgemaakt, lijkt de inhoud ervan te zijn bepaald door de interpretatie van 

het plebisciet en de contrarevolutionaire betekenis van Lodewijk Napoleon. Uit 

Groens commentaar op de bonapartistische machtswisseling van 2 december 1851 is 

in elk geval duidelijk geworden dat hij kritische kanttekeningen plaatste bij de uitleg 

van de volksraadpleging als ‘de stem van de natie’ en de waardering van de 

president als ‘Redder van Frankrijk en Europa’. Een ander aandachtspunt voor het 

                                                           
181 De Vereeniging: Christelijke Stemmen, IV, 1850, 614-617. 
182 ‘Oostenrijksch kunnen wij wel niet zijn’, I. da Costa aan Groen, 23 november 1850, 

Brieven van Mr. Isaac da Costa, II, Amsterdam, 1873, 25-26.  
183 De Fransche Republiek in december 1851, verslag van de jongste gebeurtenissen in 

Frankrijk, naar authentieke bescheiden medegedeeld, Amsterdam, 1852. Hieruit zijn ook de 

citaten van de proclamatie van de staatsgreep afkomstig.  
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contextuele onderzoek kan worden gezocht in de verklaring van de staatsgreep. 

Temeer omdat die naar Groens opvatting ‘en règle’ was en als een uitvloeisel van 

het revolutieproces moest worden beschouwd.  

 

 

Eén van de meest opmerkelijke ontwikkelingen in Frankrijk na de staatsgreep van 

1851 was het ralliement tussen Lodewijk Napoleon en de ultramontanen. Een 

hereniging waarvoor ook Cassagnac de nodige inspanningen had verricht.
184

 De 

wortels van dit ralliement lagen in de pro-katholieke koers die de president was gaan 

varen. Een wending die op haar beurt weer het gevolg was van de ultramontaanse 

waardering voor zijn redding van de Kerkelijke Staat in 1849. De nieuwe koers 

resulteerde bijvoorbeeld in de wet-Falloux waardoor lagere en middelbare scholen 

grotendeels onder het toezicht van de Katholieke Kerk kwamen te staan. Voor een 

president die voorheen als antikatholiek te boek stond, betekende deze wetgeving 

een forse omslag.
185

 Door dit soort onliberale besluitvorming begon het vertrouwen 

van de katholieke geestelijkheid in de bonapartistische regering te groeien. Hoewel 

de staatsgreep door haar aanvankelijk nog met gemengde gevoelens was 

gadegeslagen, veranderde dit door de radicale opstanden in Parijs en op het 

platteland. Vanaf dat moment vereenvoudigde zij haar standpunt ten opzichte van de 

president tot een simpele keuze tussen een bonapartistische orde en een 

revolutionaire chaos.
186

   

    De katholieke pers begon zich zelfs openlijk in het voordeel van Lodewijk 

Napoleon uit te spreken. Onder betuigingen als ‘le président de la République est 

votre général’ riep de militant-ultramontaanse journalist L. Veuillot in de katholieke 

L’Univers van 5 december 1851 alle ordelievende Franse katholieken op de nieuwe 

regering te steunen. Ook de gematigde politieke leider van de katholieke legitimisten 

C.F. de Montalembert ging na aanvankelijk protest overstag. Tegen de president 

stemmen, zo trachtte hij zijn geloofsgenoten in dezelfde krant te overtuigen, stond 

gelijk aan ‘donner raison à la révolution socialiste’.
187

 Oproepen van dit kaliber 

misten hun uitwerking echter niet. Bijna alle Franse bisschoppen gaven nu hun 

                                                           
184 J. Maurain, La politique ecclésiastique du Second Empire de 1852 à 1869, Paris, 1930, 15. 
185 É. Bourgeois et É. Clermont, Rome et Napoléon III (1849-1870). Étude sur les origines et 

la chute du Second Empire, Paris, 1907, 193-195. Zie ook J.F. McMillan, Napoleon III, 38-

39. 
186 J. Maurain, La politique ecclésiastique, 1-13. 
187 L’Univers zag de staatsgreep als de definitieve nederlaag van het liberale parlementarisme. 

In een terugblik op deze periode vertelde Veuillot dat Lodewijk Napoleon het wereldlijke 

hoofd van alle katholieken in Europa had kunnen worden in een rol groter dan die van Karel 

de Grote. Austin Gough, Paris and Rome. The Gallican Church and the Ultramontane 

Campaign 1848-1853, Oxford, 1986, 182-183. 
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goedkeuring aan de staatsgreep, terwijl ook Rome haar vertrouwen in de 

machtswisseling kenbaar maakte. Toen de president zijn beloftes over vrijheid voor 

de kerk en het kerkelijk onderwijs evenwel niet nakwam, was dit voor de 

liberaalkatholieke Montalembert een signaal om stelling te nemen tegen de pro-

bonapartistische commentaren van Veuillot in L’Univers.
188

 

 

Iemand die de staatsgreep en plein public fel bekritiseerde, was de bekende Franse 

schrijver en staatsman Victor Hugo. Ofschoon Hugo in 1848 de kandidatuur voor 

Lodewijk Napoleon nog had gesteund, noemde hij de president vanwege diens coup 

d’état een verrader van Frankrijk en riep hij zijn landgenoten op ter wille van de 

republikeinse idealen een tegencoup te plegen. Als gevolg hiervan werd Hugo het 

land uitgezet, waarop hij zijn intrek in Brussel nam. Hier publiceerde hij in 1852 zijn 

boek Napoléon le Petit.
189

 De Europese relevantie van dit anti-bonapartistische 

geschrift moge blijken uit het feit dat nog datzelfde jaar een Engelse en een Duitse 

vertaling verscheen.  

    Opvallend in het vlammende, maar rijk gedocumenteerde betoog van Hugo, is de 

rode draad van een veronderstelde relatie tussen Frankrijk en Europa. Wat hij met 

betrekking tot de proclamatie van 2 december 1851 ter discussie stelde, was niet de 

relatie op zich, wel de politieke inkleuring en interpretatie ervan. In een ware 

republiek bestond immers geen dictatuur, zo verdedigde Hugo zijn republikeinse 

ideaal, maar werden waarden als eendracht, wetenschap, vrijheid, algemeen 

kiesrecht en universele vrede nagestreefd.
190

 Alleen in die republikeinse 

hoedanigheid was het Frankrijk geoorloofd ‘initiatrice des peuples et libératrice des 

nationalités’ te zijn. Terwijl hij hieraan toevoegde dat het zijn wens was dat dit 

republikeinse ideaal voor zíjn land morgen en voor Europa de dag erna in vervulling 

zou gaan.
191

  

    Tegen deze politieke achtergrond wordt ook duidelijk waarom Hugo een 

tegenstelling creëerde tussen ‘la vieille Europe féodale, monarchique et papale’ dat 

in 1815 was gerestaureerd en ‘l’union de l’Europe et la fédération démocratique du 

continent’ die volgens hem aanstaande waren.
192

 Eén ding stond voor hem als een 

                                                           
188 Over de verhouding tussen liberaalkatholieken en ultramontanen in Frankrijk, zie Henk 

van den Berg, In vrijheid gebonden. Negentiende-eeuwse katholieke publicisten in Nederland 

over geloof, politiek en moderniteit, Nijmegen, 2005, 96-102. 
189 Om het ongenoegen van de Franse regering niet verder op te wekken, besloot de Belgische 

regering Hugo het land uit te zetten. Hierop vertrok hij naar het eiland Jersey en later naar 

Guernsey waar hij tot de politieke ondergang van Napoleon III in 1870 in ballingschap 

verbleef. Zie William VanderWolk, Victor Hugo in Exile. From Historical Representations to 

Utopian Vistas, Lewisburg, USA, 2006, 67-109. 
190 Victor Hugo, Napoléon le Petit, Londres, 1852, 252.  
191 Hierbij verwees Hugo naar zijn Littérature et Philosophie mêlées uit 1830. 
192 Victor Hugo, Napoléon le Petit, 316 en 358-360. 
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paal boven water en dat was de historische betekenis van 1848. Dit revolutiejaar had 

volgens Hugo namelijk het graf gegraven voor ‘le cadavre du passé’. Wat twintig 

generaties Europeanen en driehonderd jaar Europese geschiedenis aan religieus, 

filosofisch en universeel onderzoek en aan belangwekkende figuren als Luther, 

Descartes en Voltaire hadden opgeleverd, kon door een ‘auto-da-fé des idées’ niet 

meer in rook opgaan. Voor een republikeinse Europeaan als Hugo was Lodewijk 

Napoleon niet de bevrijder der naties zoals hij zich in Des Idées Napoléoniennes had 

gepresenteerd.
193

 Dat was de boodschap, zo kan worden samengevat, die hij met dit 

boek wilde meegeven.  

 

Ook in Nederland had de staatsgreep van Lodewijk Napoleon diepe indruk gemaakt. 

Desondanks stelde het kabinet-Thorbecke zich voorzichtig op en sloeg de pers een 

gematigde toon aan. Dit veranderde toen Frankrijk in het voorjaar van 1852 

tegenover België een dreigende houding aannam. Als gevolg hiervan stuurde 

Thorbecke persoonlijk aan op een nauwere samenwerking van Nederland met België 

en Engeland en was hij zelfs bereid een coalitie met hen te sluiten. Deze 

koerswijziging in het buitenlandse beleid werd enerzijds ingegeven door de 

‘Europese zaak en het Nederlands belang’, anderzijds door ‘ideologische motieven’. 

Dit laatste omdat de constitutionele en nationale vrijheden van de zuiderburen op het 

spel zouden staan.
194

 In zijn liberale missie werd Thorbecke evenwel ernstig 

gehinderd door koning Willem III, die een vurig bewonderaar van de Franse 

president was en zich pas op de lange duur bij de nieuwe beleidslijn zou neerleggen. 

Nadat het Keizerrijk plechtig de vrede had bezworen, werd een anti-Franse coalitie 

niet meer noodzakelijk geacht.  

    Scherpe en ondubbelzinnige veroordelingen van de staatsgreep konden wat de 

pers betrof, echter wel worden beluisterd in de Arnhemsche en de Utrechtsche 

Courant. Zo toonde de Arnhemsche Courant van 3 januari 1852 zich over de recente 

gebeurtenissen uitermate verrast en sprak van een ‘onverwachte ontknooping’ van 

het ‘wild hartstogtelijk drama’ dat in 1848 aan de eentonigheid van de Europese 

geschiedenis een einde had gemaakt. Dat de binnenlandse orde in Frankrijk was 

hersteld, zei volgens de krant nog niets over de prijs die Europa hiervoor zou moeten 

betalen. In de Utrechtsche Courant van 7 december 1851 schreef de hoogleraar 

rechtsgeleerdheid G.W. Vreede verontwaardigd dat het de ‘pligt der drukpers’ was 

het door Lodewijk Napoleon ‘schaamteloos vertreden regt’ onder de algemene 
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194 Over deze koerswijziging in de internationale politiek, zie J.C. Boogman, Rondom 1848, 

120-122. 
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aandacht te brengen.
195

 Ook hield hij alvast rekening met het feit, dat bij een 

gunstige afloop voor de couppleger, Lodewijk Napoleon vroeg of laat plaats zou 

nemen onder ‘de gekroonde hoofden van Europa’. Hierbij benadrukte de Utrechtse 

volkenrechtsgeleerde dat het oordeel over recht en onrecht ten opzichte van 

Frankrijk nooit afhankelijk mocht worden gemaakt van de vrees voor socialisten en 

communisten en van de onzekere afloop van de machtsstrijd.  

    Dat de Arnhemsche Courant de staatsgreep in negatieve zin als ‘anti-

revolutionair’ betitelde, getuigde volgens de politieke beschouwer van De 

Vereeniging: Christelijke Stemmen van regelrechte onkunde.
196

 Wanneer Lodewijk 

Napoleon orde ten koste van vrijheid en recht handhaafde dan was dit niet anti- maar 

‘contra-revolutionair’. Werd een president die ‘het meest mogelijke revolutionaire 

beginsel’ vertegenwoordigde vervolgens om redenen van stabiliteit de hand boven 

het hoofd gehouden, dan toonde dit de praktijk en niet de bestrijding van de 

revolutieleer. Wat het woord contrarevolutionair in dit verband inhield, bleek 

volgens de beschouwer uit de houding van de Europese diplomatie en de roomse 

geestelijkheid in Frankrijk. Zo hadden de mogendheden in hun waardering voor 

Lodewijk Napoleon ‘als eenen goeden Directeur van Policie’ niet geappelleerd aan 

het Franse rechtsgevoel en de bezworen traktaten van 1815. Terwijl de roomse 

geestelijkheid in Frankrijk, als de president keizer wilde worden, de kerkelijke 

‘wijding’ reeds had toegezegd alsof de dictatuur van Lodewijk Napoleon synoniem 

was aan recht en orde.  

    In de katholieke krant De Tijd van 8 december 1851, dat als Buitengewoon 

Nummer vrijwel geheel aan de staatsgreep was gewijd, oordeelde de commentator 

dat het ‘van Europeesch belang’ was dat Lodewijk Napoleon de oprichting van een 

‘roode republiek’ in zijn land wist te voorkomen.
197

 Bevreesd als hij was dat de 

‘heillooze aanslagen’ van de revolutiepartij een domino-effect in Europa zouden 

veroorzaken. Te beginnen in Frankrijk, vanuit Frankrijk in Rome en tenslotte vanuit 

Rome in Italië en de christenwereld. Ter toelichting op het commentaar volgden 

uitvoerige citaten uit de ultramontaanse L’Univers, waarin de staatsgreep volop 

werd verdedigd. Daarnaast had de krant ook kritiek op de couppleger. Het was 

immers ‘zonneklaar’ dat Lodewijk Napoleon zich aan de constitutie had vergrepen 

en het beoogde doel maakte de revolutionaire middelen nog niet heilig. Hooguit 

mocht, gezien de gespannen binnenlandse toestand, begripvol van ‘circonstances 

                                                           
195 ‘De Coup d’État van Lodewijk Napoleon’, in: G.W. Vreede, Anti-Napoleontische 

vertoogen, Utrecht, 1859, 1-3. 
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atténuantes’ oftewel van verzachtende omstandigheden worden gesproken. Enkele 

weken later sloeg De Tijd hoofdzakelijk een positieve toon aan. Er waren 

aanwijzingen, zo merkte de commentator op, dat de president om maatschappelijke 

redenen de godsdienst wilde bevorderen en dat zou zijn providentiële missie ‘dubbel 

nuttig’ maken.
198

   

 

   

Tijdens de jaren van zijn presidentschap was de buitenlandse politiek van Lodewijk 

Napoleon erop gericht internationale kwesties geheel binnen de bestaande Europese 

machtsverhoudingen op te lossen. Aan dit conservatieve beleid verbond hij echter 

één voorwaarde: de mogendheden moesten, indien nodig, een zekere 

inschikkelijkheid tonen om de traktaten van 1815 te wijzigen.
199

 Dat de president 

bereid was om de Europese orde intact te laten, ook al was het met bijbedoelingen, 

bleek onder meer uit zijn standpunt ten opzichte van Oostenrijk als tegenwicht voor 

Rusland en uit zijn interventie in Italië ten gunste van de paus. Toen in de loop van 

1852 de gedachte aan een restauratie van het bonapartistische keizerrijk steeds 

populairdere vormen begon aan te nemen, besefte de president maar al te goed dat 

hij met deze tweede Rubicon een volkenrechtelijke grens zou overschrijden.
200

 Uit 

de brede diplomatieke erkenning die hem als keizer ten deel viel, kon hij in elk geval 

afleiden dat het volkenrecht van 1815 geen wet van Meden en Perzen was. Voor een 

aanhanger van het oude Europa als tsaar Nicolaas I vormde de leuze ‘L’Empire c’est 

la paix’ evenwel een extra aansporing zich nog eens grondig in Des Idées 

Napoléoniennes te verdiepen.
201

    

    Dat in deze subparagraaf de buitenlandse politiek van Napoleon III als één geheel 

zal worden behandeld, heeft vooral te maken met het gegeven dat Groen tussen de 

Europese ideeën en de Europese feiten van de keizer een onlosmakelijk verband zag. 

Een praktijk die volgens hem bewees dat deze ideeën onverenigbaar waren met 

vrijheid en vrede en waarvoor hij, zoals eerder duidelijk werd, de diplomatie 

medeverantwoordelijk hield.
202

 Tegelijkertijd heeft Groens tekst laten zien dat hij 

door de complexiteit van de feiten minder vat kreeg op de voorspelbaarheid van de 

bonapartistische politiek. Wat het opinieklimaat betreft, zal het onderzoek zich 
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voornamelijk richten op de wijze waarop hierin tegen de Europese ideeën en de 

Europese feiten van Napoleon III werd aangekeken.  

 

 

Volgens de Franse publicist J.-B. Fellens lag de belangrijke betekenis van het 

herstelde keizerrijk in het feit dat Napoleon III nu eindelijk bij machte was zijn 

langgekoesterde idealen in de praktijk te brengen. In zijn populaire en rijk 

geïllustreerde biografie Louis-Napoléon, sa vie politique et privée uit 1853 

benadrukte hij dat voor het verstaan van deze idealen ‘une grande importance’ moest 

worden toegekend aan Des Idées Napoléoniennes.
203

 Uit dit vroegere oeuvre kon 

immers worden opgemaakt dat de keizer, ondanks de overwinning ‘du vieux 

système européen’ over ‘le système napoléonien’ in 1815, zich bij de uitvoering van 

zijn politiek geïnspireerd wist door de overal ontkiemde ideeën van zijn oom. En dat 

niet alleen ten bate van Frankrijk, voegde Fellens hieraan toe, maar ook van ‘les 

diverses nations de l’Europe’. 

    Uit publicaties als van Fellens wordt duidelijk dat Groen bepaald niet de enige 

was die Des Idées Napoléoniennes als het uitgangspunt van de politiek van 

Napoleon III beschouwde. Het genre laat in het bijzonder zien hoe bonapartistische 

schrijvers zich hebben ingezet om de keizer voor de ogen van het volk als bevrijder 

der naties te portretteren. Voor de contextuele verklaring van Groens commentaar op 

het herleefde keizerrijk lijkt in Fellens portrettering een belangrijk aanknopingspunt 

te liggen. Temeer omdat Groen de vredelievendheid van het rijk vanwege zijn 

revolutionaire karakter wantrouwde en de erkenning ervan om volkenrechtelijke 

redenen verwierp. Omdat zijn oog hiervoor niet minder gescherpt was, zal ook 

worden nagegaan hoe in het opinieklimaat van ultramontaanse kant tegen Napoleon 

III werd aangekeken.  

 

 

Hoewel Europa het herstelde keizerrijk het voordeel van de twijfel gunde, was er 

echter maar weinig voor nodig om het sluimerende wantrouwen weer actief te 

maken. Dit bleek met name bij de commotie over de brochure Les limites de la 

France van Al. Le Masson van december 1852.
204

 De belangrijkste boodschap die 

de ex-generaal onder Napoleon I hierin aan de nieuwe keizer meegaf, was dat hij de 
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natuurlijke grenzen van Frankrijk in ere moest herstellen.
205

 Hoewel de Franse 

regering via de Moniteur universel in alle toonaarden ontkende als inspiratiebron 

voor de oudgediende te hebben gefungeerd, droegen de meeste Parijse kranten, zij 

het in gematigde bewoordingen, de brochure een warm hart toe. In de Engelse 

kranten werd evenwel met afschuw op de publicatie gereageerd. Volgens de Daily 

News was het bij de Franse regering kennelijk een gewoonte eerst de voelhorens uit 

te steken alvorens zij in actie kwam. Terwijl de krant hieraan toevoegde dat het 

algemeen bekend was dat de keizer voorheen soortgelijke ‘notions’ als in de 

brochure koesterde.
206

 De Economist sprak met betrekking tot het voorval in 

misprijzende zin over ‘military tastes, passions for glory’, die vergezeld gingen van 

de ambitie om de ‘European Commonwealth’ diplomatiek te overheersen.   

 

Ook in het Nederlandse opinieklimaat werd de vredesbezwering van de nieuwe 

keizer sceptisch ontvangen. Zo stelde de Arnhemsche Courant zich op het standpunt 

dat er bij de diplomatieke beantwoording van de vraag ‘kan hij het, mag hij het?’ 

noodgedwongen van de binnenlandse toestand van Frankrijk moest worden 

uitgegaan.
207

 Wat de krant ondanks de pragmatische opstelling erg hoog zat, was dat 

de constitutionele staat met de machtswisseling van 1851 was afgeschaft.
208

 Voor 

G.W. Vreede daarentegen vormde erkenning van het Tweede Keizerrijk een 

‘question de droit’. In het pamflet La Renaissance de l’Empire Français et la liberté 

de l’Europe verwees hij met instemming naar Gentz die had gesteld dat geen enkele 

soeverein een akkoord mocht sluiten met een revolutie die goddelijke en menselijke 

wetten schond.
209

 Wat de conservatieve volkenrechtsgeleerde de meeste vrees 

inboezemde, was dat de diplomatie haar dure plicht zou verzaken en Europa overgaf 

aan het ‘système fédératif’ dat de auteur van Des Idées Napoléoniennes voor ogen 

had gestaan. Dat de Nederlandse regering bereid zou zijn de ‘geheel overbodigen’ 

aanspreektitel van prins Lodewijk Napoleon weldra door keizer Napoleon III te 

vervangen, meende Vreede te kunnen afleiden uit het feit dat zij een vertaling van 

                                                           
205 Volgens Masson diende de keizer een ‘union intime’ tussen Frankrijk, Spanje en Italië als 

representanten van het Latijnse ras tot stand te brengen en deze vervolgens door sterke 

geografische barrières van de rest van Europa af te scheiden. Al. Le Masson, Les limites de la 

France, Paris, 1853, 151.  
206 Ook Isser is van mening dat, hoewel vele ‘ideas’ in de brochure ‘Napoleonic sentiments’ 

reflecteerden, er geen bewijs is waaruit zou blijken dat de keizer en de ex-generaal hadden 

samengewerkt.  
207 Arnhemsche Courant, 17 oktober 1852. 
208 Arnhemsche Courant, 11 januari 1853. 
209 G.W. Vreede, La Renaissance de l’Empire Français et la liberté de l’Europe, Utrecht, 

1852, 59-68. 
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Hugo’s Napoléon le Petit verbood.
210

 Wat hem met het oog op dit verbod vooral 

stak, was dat aan het keizerschap ‘vergodende’ boekjes geen strobreed in de weg 

werd gelegd.
211

    

    De politieke beschouwer van De Vereeniging: Christelijke Stemmen belichtte met 

name de religieuze aspecten van het keizerschap. Zo wees hij op het merkwaardige 

gegeven dat Napoleon III zich zowel met de titel ‘Keizer door den wil des volks’ als 

met de titel ‘Keizer bij de gratie Gods’ had laten tooien.
212

 Dat Napoleon III ‘in den 

waan’ verkeerde zich ook een godsdienstige waardigheid te kunnen laten aanmeten, 

moest volgens de politieke beschouwer hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de 

houding van de ultramontaanse geestelijkheid in zijn land. Per slot van rekening had 

die de keizer als ‘den door God beschikten Vorst’ vereerd. 

    De katholieke De Tijd zag in deze bewieroking bepaald geen reden om Napoleon 

III sacrosanct te verklaren. Zo maakte de redactie van de krant zich nog tot eind 

januari 1853 regelmatig zorgen over de ideologische kleur van het Tweede 

Keizerrijk en vreesde zij een bonapartistische overheersing van de Katholieke Kerk 

in Frankrijk.
213

 Argwaan bestond er ook ten aanzien van de buitenlandse politiek. 

Versterkt als dit werd door de oorlogsdreiging in België en de verschijning van Les 

limites de la France. Dat de bonapartistische dynastie in beginsel onbetrouwbaar 

was, kwam volgens de redactie omdat deze ‘door het revolutionnair volksregt’ was 

opgeworpen. Pas vanaf februari 1853 liet De Tijd zich in positieve bewoordingen 

over de keizer uit. Illustratief hiervoor is het gegeven dat de redactie Groens scherpe 

kritiek op Napoleon III in De Nederlander typeerde als ‘beleedigende 

qualifikatien’.
214

  

 

 

                                                           
210 G.W. Vreede, Anti-Napoleontische vertoogen, 15-22. Het betrof hier twee artikelen van 21 

en 29 november 1852 die Vreede in de Utrechtsche Courant had laten plaatsen. Ook de 

Arnhemsche Courant, die het werk van Hugo bekritiseerde, werd door hem gekapitteld. 

Vooral omdat de commentator in eerdere artikelen, volgens Vreede ‘met kracht van redenen’, 

op het gevaar van het keizerrijk voor de vrijheid van Europa had gewezen. 
211 Vreede doelde met deze karakterisering onder andere op het anonieme L’Empire devant 

l’Europe (1815-1852) uit 1852, waarin aan het ‘kettersch’ Groot-Brittannië en andere 

protestantse staten de oorlog werd verklaard. 
212 De Vereeniging: Christelijke Stemmen, VII, 1853, 449-450. 
213 M. Bossenbroek duidt het commentaar van De Tijd op Napoleon III in de periode 1848-

1853 als ‘Twijfel’. In de eerste maanden van het Keizerrijk leverde de ultramontaanse Cramer 

een geringe bijdrage aan de krant en werden de commentaren vrijwel uitsluitend geschreven 

door de hoofdredacteur Smits. M. Bossenbroek, ‘Een jammerlijk uiteinde van een verleidelijk 

begin’: De Tijd over Napoleon III’, in: Tijdschrift voor geschiedenis, 94, Groningen, 1981, 

225-229.  
214 De Tijd, 1 maart 1853. Een soortgelijke afschuw sprak de krant ook uit over de anti-

bonapartistische commentaren van Vreede. De Tijd, 11 en 19 mei 1853.  
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Tot nu toe was Napoleon III in het nastreven van zijn Europese ambities weinig 

succesvol geweest. Omdat het dreigement richting België de anti-Franse coalitie van 

1814-1815 nieuw leven had ingeblazen, besloot hij in de hoop op meer succes de 

koers van zijn buitenlandse politiek van het westen naar het oosten te verleggen. Het 

directe voordeel van het aanzwengelen van de Oosterse kwestie was dat Rusland in 

een kwaad daglicht zou kunnen worden geplaatst.
215

 Of zijn claim op het 

beschermheerschap van de katholieke gelovigen in Turkije nu wel of niet werd 

aanvaard, het oprakelen van dit eeuwenoude twistpunt, wist Napoleon III, vormde 

voor de tsaar in elk geval een regelrechte uitdaging.
216

 Twee omstandigheden 

hadden voor hem de doorslag gegeven: Nicolaas I was niet bereid het Tweede 

Keizerrijk op voet van gelijkheid te erkennen en de afwijzing had als een nieuw anti-

bonapartistisch bindmiddel voor de Heilige Alliantie gewerkt. Slaagde hij er echter 

in de greep van Rusland op Europa te doen verslappen, dan was Oostenrijk niet 

meer in staat een vuist tegen de revolutie te maken en kreeg Pruisen ruim baan voor 

zijn klein-Duitse idealen.  

    Dat de opleving van de Oosterse kwestie door tegengestelde Europese waarden 

werd gevoed, kwam allereerst in Engeland aan het licht. Vanaf het moment dat 

Rusland de Donauvorstendommen bezette, was er in het Engelse opinieklimaat 

namelijk een felle ideologische discussie ontstaan die haar weerslag had op de 

Engelse diplomatie. Zo sprak de minister van Buitenlandse Zaken G.W.F. Clarendon 

in navolging van toonaangevende dagbladen als de Times over de oorlog als ‘the 

battle of civilization against barbarism, for the independence of Europe’.
217

 Nog 

tijdens de onderhandelingsfase verscheen het bonapartistische pamflet La révision 

de la carte d’Europe, waarin in naam van de ‘civilisation européenne’ een 

herziening van de kaart van Europa werd bepleit. Hoewel het anti-Russische 

vlugschrift slechts in beperkte oplage werd uitgegeven, zorgde het desondanks voor 

                                                           
215 Volgens Bridge en Bullen was Napoleon III met het aanzwengelen van de Oosterse 

kwestie niet uit op oorlog, maar op prestigevergroting. Ook Echard nuanceert de gedachte dat 

de keizer bewust op een militair conflict met Rusland zou hebben aangestuurd. Dit zou 

volgens hem de binnenlandse positie van Napoleon III vanwege de slechte economische 

omstandigheden hebben ondermijnd en door het buitenland als een bevestiging van de 

oorspronkelijke napoleontische politiek worden opgevat. F.R. Bridge & Roger Bullen, The 

Great Powers, 114-115 en William E. Echard, Napoleon III, 31. 
216 Over dit beschermheerschap als aanleiding tot de Krimoorlog, zie David Wetzel, The 

Crimean war, 39-44 en David M. Goldfrank, The Origins of the Crimean War, 75-90. 
217 Asa Briggs, Victorian People. A Reassessment of Persons and Themes 1851-1867, 

Chicago, 1975, 156. Over de wisselwerking tussen de publieke opinie en de Europese 

diplomatie in de ‘Crimean war crisis’, zie J.L. Richardson, Crisis Diplomacy. The Great 

Powers since the Mid-Nineteenth Century, Cambridge, 1994, 69-105.  
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de nodige opschudding onder de gezantschappen. Het zal duidelijk zijn dat in dit 

soort context de motieven voor Groens commentaar op de Oosterse oorlog moeten 

worden gezocht. Een commentaar dat, zoals we zagen, vrijwel volledig werd 

bepaald door zijn Europabeeld en overwegend anti-bonapartistische kenmerken 

droeg.  

 

 

Terwijl de Oosterse kwestie in Engeland volop in de algemene belangstelling stond, 

toonde de publieke opinie in Frankrijk vooralsnog weinig betrokkenheid. Hierin 

kwam verandering toen Napoleon III begon in te zien dat Europese ambities als een 

diplomatieke invloedssfeer en een aanpassing van de orde van 1815 zonder 

oorlogvoering niet te verwezenlijken waren. Om de geesten in binnen- en buitenland 

alvast met het idee van een oorlogvoerend keizerrijk vertrouwd te maken had hij het 

bovengenoemde pamflet La révision de la carte d’Europe laten publiceren. Centraal 

in het anonieme pamflet stond de gedachte dat de annexatiepolitiek die Rusland in 

het oosten bedreef, de opmaat vormde voor een overheersing van het westen.
218

 Om 

een Russisch overwicht en daarmee een verlies aan beschaving te voorkomen drong 

de auteur erop aan dat Pruisen, Oostenrijk, Zweden en Turkije via een herziening 

van de Europese kaart hun vitale belangen behartigden. De meest geëigende weg tot 

territoriale aanpassingen, zo adviseerde hij, was het bijeenroepen van een ‘congrès 

européen’.  

    Nadat de bonapartistische propagandamachine was opgestart, verschenen er 

soortgelijke publicaties op de markt.
219

 Een uitgave waarin de ideologische 

controverse tussen het westen en het oosten veel scherper werd getekend dan in La 

révision was Guerre à la Russie!!! État de l’Europe en 1854 van de bekende Franse 

geograaf en historicus J. Belin de Launay. In dit geschrift uit 1854, waarvan enkele 

weken later al een Nederlandse vertaling verscheen, werd de verantwoordelijkheid 

voor het uitbreken van de oorlog volledig op de schouders van Rusland gelegd. Dat 

het vredelievende Keizerrijk tot oorlogshandeling was overgegaan, zo stelde de 

auteur, had alles te maken met de wijze waarop het tsarenrijk zich ‘de 

opperheerschappij over Europa aanmatigde’.
220

 Dit was volgens hem een gevolg van 

                                                           
218 Over het auteurschap is verschillend geoordeeld. De Parijse correspondent van de Times 

geloofde dat de bekende bonapartistische publicist Granier de Cassagnac het pamflet had 

geschreven, terwijl latere historici van mening waren dat Napoleon III de auteur was. Natalie 

Isser, The Second Empire and the Press, 32-33. Voor de weergave van het pamflet en de 

citaten, zie La révision de la carte d’Europe, Paris, 1854, 6-7, 9 en 10-16. 
219 J.L. Richardson, Crisis diplomacy, 83-85. 
220 J. Belin de Launay, De oorlog met Rusland, toestand van Europa in 1854, Amsterdam, 

1854, 14 en 21-22. 
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het feit dat er grosso modo maar twee Europese politieke partijen bestonden.
221

 Tot 

de ene partij moesten, los van alle verschillen in vrijheid en gelijkheid voor de wet, 

alle ‘vertegenwoordigende’ staten worden gerekend, tot de andere partij, met 

Rusland als het kristallisatiepunt, alle ‘absolute’ staten.  

    Dat een oorlog tussen beide partijen als een ‘onvermijdelijke worsteling’ moest 

worden beschouwd, kwam volgens Belin de Launay omdat hun politieke 

verdeeldheid op een onverzoenlijke tegenstelling berustte.
222

 Om dit te 

verduidelijken gaf hij een vergelijking tussen de politiek van Napoleon I en die van 

Alexander I. Terwijl de Franse keizer als de ‘gekroonde vrijheid’ Europa had 

verrijkt met wetten en instellingen, kunsten en wetenschappen, had de Russische 

tsaar als de ‘verpersoonlijkte alleenheersching’ niets anders vertoond dan 

huichelarij, onwetendheid, barbaarsheid en slavernij. Met het pleidooi voor een 

‘vrije en openbare staatkunde’, concludeerde Belin de Launay, trad Napoleon III dan 

ook volledig in de voetsporen van zijn illustere oom.
223

 Verder benadrukte hij dat 

indien men het absolutisme voorgoed de mond wilde snoeren een ‘blijvend 

geregtshof’ moest worden opgericht, omdat een Europees congres hiervoor 

ontoereikend was. Een soort Heilige Alliantie, aldus het Europese ideaal van de 

bonapartist, maar ditmaal gericht tegen de ‘moscovitische heerschzucht’ en met het 

uiteindelijke doel om Rusland naar de geografische randen van Europa terug te 

drijven.
224

    

    

 

Hoezeer Europese maatstaven in het becommentariëren van de Oosterse oorlog van 

doorslaggevende betekenis waren, blijkt met name uit het Nederlandse 

opinieklimaat. Zo stelde de anonieme auteur van het vlugschrift Rusland, Engeland 

en Turkije dat het militaire conflict weliswaar een begrijpelijke poging van Rusland 

was om de monopoliepositie van Engeland in de wereldhandel te doorbreken, maar 

waarschuwde hij tegelijkertijd dat dit ‘het geheele evenwigt van het op losse 

schroeven staande statenstelsel van Europa zou verbreken’.
225

 Om een Russisch 

overwicht te voorkomen moest Turkije volgens hem blijven voortbestaan.  

                                                           
221 J. Belin de Launay, De oorlog met Rusland, 70-87. 
222 De kwaliteiten van Belin de Launay als geograaf kwamen vooral tot uiting in zijn 

statistische vergelijkingen tussen beide partijen. Vanwege hun militair, economisch en 

demografisch overwicht gaf hij de constitutionele staten een goede kans van slagen om uit 

deze worsteling als overwinnaar tevoorschijn te treden.  
223 J. Belin de Launay, De oorlog met Rusland, 107. 
224 J. Belin de Launay, De oorlog met Rusland, 112 en 120.  
225 Rusland, Engeland en Turkije, Amsterdam, 1854, 3-4 en 6-7. 



346 

 

    Een opmerkelijk Europees commentaar gaf de anonieme auteur van de uit het 

Frans vertaalde publicatie De Oostersche oorlog in zijne oorzaken en gevolgen door 

een bewoner van het vasteland van Europa. Temeer omdat de continentale 

Europeaan Rusland vanuit een conservatiefkatholiek en anti-Engels oogpunt als de 

‘natuurlijke bondgenoot’ van Frankrijk aanbeval en hij een anti-Russische houding 

als nadelig voor Europa beschouwde.
226

 Volgens de auteur had de geschiedenis 

bewezen dat de toetreding van het tsarenrijk tot ‘het gezin van de Europesche 

Staten’ tot zegen van het statenstelsel was geweest. Omdat zij de twee armen van dit 

continentale staatkundige lichaam waren, spoorde hij Frankrijk en Rusland aan zich 

in het oosten in naam van het ‘Christelijk gezin’ voor de beschaving en de 

vooruitgang in te zetten. In dat licht bezien beoordeelde de auteur de anti-Russische 

houding van het westen als hoogst onverstandig, omdat de tsaar hierdoor in de 

verleiding kon worden gebracht om Europa de rug toe te keren en op zijn ‘oud 

Oostersch stelsel’ terug te vallen. Dat de westerse mogendheden aan een 

‘wederopwekking’ van een islamitische staat de voorkeur gaven boven een 

christelijke vernieuwing van het oosten was voor hem onverteerbaar.
227

       

    Volgens de Arnhemsche Courant viel moeilijk te ontkennen dat de Turken in het 

christelijke Europa ‘een vreemd element’ waren en dat de openbare mening zich 

lange tijd voor hun uitwerping uit Europa had ingespannen. Dat ‘de Porte’ 

desondanks door Frankrijk en Engeland werd bijgestaan, vormde het bewijs dat 

beide mogendheden vanuit ‘weldoordachte redenen van staatkunde’ handelden.
228

 

Wat de ‘dieper liggende oorzaken’ van het conflict betrof, wees de commentator op 

‘een worsteling tusschen beginselen, die elkander de wereldheerschappij betwisten’ 

oftewel ‘de Westersche beschaving tegenover het despotisme en de heerschzucht 

van het Oosten’. Tegen die achtergrond moest de strijd, zo voorspelde hij reeds in 

februari 1854, ‘vroeger of later’ tot een uitbarsting komen. Toen in 1855 in Wenen 

over vrede werd onderhandeld, sprak de krant zich uit voor een voortzetting van de 

oorlog en achtte het wenselijk dat Engeland daarbij het voortouw zou nemen.
229

 Dat 

een hernieuwde strijd ‘in het belang van het Europesche evenwigt’ niet noodzakelijk 

was, zoals het Franse Journal des Débats beweerde, wees de commentator om twee 

redenen van de hand: een ‘wezenlijke’ machtsinperking van Rusland door middel 

van traktaten leek ‘ondenkbaar’ en een Frans overwicht in het westen moest te allen 

tijde worden voorkomen.  

    De politieke beschouwer van De Vereeniging: Christelijke Stemmen zocht de 

oorzaken van het conflict echter in een geheel andere richting. Los van het feit dat 

                                                           
226 De Oostersche oorlog in zijne oorzaken en gevolgen door een bewoner van het vasteland 

van Europa, Amsterdam, 1855, 2, 73-74 en 138. 
227 De Oostersche oorlog, 96-97. 
228 Arnhemsche Courant, 8 en 14 februari 1854. 
229 Arnhemsche Courant, 11 april 1855. 
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de Franse deelname aan de strijd volgens hem bewees dat Frankrijk een 

‘oorlogzuchtige’ natie was en een Bonaparte steeds een oorlog nodig had, viel er in 

de politiek van Napoleon III nog wat anders te ontdekken.
230

 Hoe meer men immers 

de gang van zaken in het Keizerrijk naging, hoe meer men gewaar werd dat ‘het 

geestelijk en wereldlijk despotismus’ elkander hierin ontmoetten. Om die reden 

vatte de beschouwer de woorden ‘L’Empire c’est la paix’ liever op als ‘L’Empire 

c’est le Pape’. Frankrijk wilde namelijk, zo giste hij, Rusland ‘fnuiken’ om later zijn 

invloed in Duitsland te doen gelden en samen met Oostenrijk ‘onder Pausselijken 

invloed’ Pruisen, de protestantse invloed en de ware vrijheidsgeest doden. 

Sympathie opbrengen voor een autocratische staat als Rusland, dat bovendien de 

‘alleenzaligmakende waarheid’ weerde, was voor een land als Nederland 

vanzelfsprekend ongepast. De Nederlandse regering deed er dan ook goed aan 

‘onzijdigheid’ te bewaren. Hoewel onzijdigheid geen ‘lijdelijkheid’ was. 

    In de katholieke De Tijd werd de onrust in het oosten hoofdzakelijk aan de 

‘overheerschende politiek’ van Rusland geweten. De krant nam het de tsaar vooral 

kwalijk dat hij onder het ‘voorwendsel’ van op te komen voor de belangen van de 

oosterse christenen de toekomst van de Europese christenen op het spel had gezet.
231

 

Voor Napoleon III en zijn optreden in het oosten, had zij veel lof.
232

 Deze 

handelwijze, zo rechtvaardigde zij haar eerbetoon, was in de eerste plaats voor de 

‘handhaving van de eer der Katholieke Kerk’ bedoeld. Toch was de krant ook 

kritisch over de oosterse politiek van de Franse keizer. Het meest zorgelijk in dit 

verband achtte zij de positie van de kleine staten.
233

 Een oorlog ‘zoogenaamd’ 

aangevangen ‘om het Europeesch evenwigt te bewaren’, had alle kans te eindigen 

‘met de vernietiging van dat evenwigt’. Sinds vroegere verdelingen in het 

‘Europeesche Statenregt’ de onafhankelijkheid en de rechten der volken in het recht 

van de sterkste hadden veranderd, moest bij calamiteiten met een volgende verdeling 

worden rekening gehouden.  

 

 

Dat Napoleon III in 1854 samen met Engeland aan Rusland de oorlog had verklaard, 

betekende nog niet dat zijn ‘rêve napoléonienne’ in rook was opgegaan.
234

 In een 

poging zijn machtspositie in Europa te versterken mobiliseerde hij enerzijds een 

‘patriotisme européen’ tegen het tsarenrijk en appelleerde hij anderzijds aan het 

                                                           
230 Voor het commentaar van de politieke beschouwer op de Oosterse oorlog, zie De 

Vereeniging: Christelijke Stemmen, VIII, 1854, 603-604, 682 en IX, 1855, 326-327 en 825.  
231 De Tijd, 12 oktober 1853. 
232 De Tijd, 20 februari 1854. 
233 De Tijd, 25 januari 1854. 
234 William E. Echard, Napoleon III, 38-39. 
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bijeenroepen van een congres ‘pour régler la carte de l’Europe’. Om dit 

congresideaal breed onder de aandacht te brengen gaf de keizer opdracht om de 

propagandamachine op volle toeren te laten draaien. Een pamflet dat in dit verband 

het nodige opzien baarde, was D’une nécessité d’un congrès pour pacifier l’Europe 

uit 1855.
235

 Volgens de anonieme auteur vereiste het stichten van een permanente 

Europese vrede niet alleen een effectieve oplossing van de Oosterse kwestie, maar 

ook van de problemen die voortvloeiden uit de orde van 1815.
236

 Het organiseren 

van een congres zou echter alleen tot het gewenste resultaat kunnen leiden als in de 

besprekingen rekening werd gehouden met de ‘opinion générale de l’Europe’. Dat 

was nu precies, zo besloot de bonapartist zijn betoog, het ideaal van de Franse 

keizer.  

    Hoewel het Congres van Parijs van 1856 niet tot de revisie had geleid die 

Napoleon III voor ogen had gestaan, was zijn Europese politiek nog niet op een 

mislukking uitgedraaid. Zo werd de naleving van de orde van 1815 als gevolg 

hiervan naar het tweede plan verwezen en voltrok zich een diepgaande verandering 

in de relatie tussen Frankrijk en Rusland.
237

 Dat beide mogendheden in hun 

buitenlandse politiek geen vorm van samenwerking nastreefden, kwam omdat 

Frankrijk zijn relatie met Engeland niet op het spel wilde zetten. Niettemin legden 

zij elkaar in dat opzicht geen strobreed in de weg. Een herziening van de kaart van 

Europa leek hierdoor alsnog binnen handbereik van de Franse keizer te liggen.  

 

 

De algemene roep om coûte que coûte de orde van 1815 in stand te houden 

verdween in de jaren vijftig steeds meer naar de achtergrond.
238

 Gewapende 

conflicten konden worden beperkt en gelokaliseerd, zo hadden de revoluties van 

1848 en de Krimoorlog aangetoond. Dit ervaringsinzicht had tot gevolg dat 

oorlogvoering als een acceptabele en soms noodzakelijke fase in het 

beschavingsproces werd beschouwd. Na de Vrede van Parijs in 1856 begonnen 

Engeland en Rusland zich in toenemende mate aan hun Europese 

verantwoordelijkheid te onttrekken.
239

 Omdat de eerste vleugelmacht hoofdarchitect 

                                                           
235 Kort nadat dit pamflet op 17 december 1855 te Parijs was verschenen, werd duidelijk dat 

de saint-simonistische Ch. Duveyrier hiervan de auteur was. Bijna alle Parijse dagbladen 

schonken uitvoerig aandacht aan het pamflet. Natalie Isser, The Second Empire and the Press, 

34-36. 
236 D’une nécessité d’un congrès pour pacifier l’Europe par un homme d’état, Paris, 1855, 7 

en 13-15. 
237 F.R. Bridge & Roger Bullen, The Great Powers, 124-125. 
238 F.R. Bridge & Roger Bullen, The Great Powers, 126-146. 
239 Bridge en Bullen wijzen erop dat de terugtrekking van Rusland als ‘gendarme of Europe’ 

niet alleen het gevolg was van onvrede over de Zwarte Zeeclausules en het Verdrag van 
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was van de anti-Franse en de tweede van de Heilige Alliantie, gaf deze terugtrekking 

Napoleon III de kans opnieuw een hoofdrol in de internationale betrekkingen te 

spelen. De eerste kwestie die hiervoor in aanmerking kwam, was de politieke 

eenwording van Italië. Door op 20 juli 1858 met Cavour, de eerste minister van het 

koninkrijk Sardinië, het geheime Verdrag van Plombières te sluiten trof hij de 

nodige voorbereidingen voor een volgende oorlog.
240

   

    Eén van deze voorbereidingen bestond uit het inschakelen van de 

propagandamachine. Zo verschenen begin 1859 twee anonieme pamfletten waarin 

een ‘plan de confédération’ werd aanbevolen dat een revolutie in Italië kon 

voorkomen en tevens de ‘ordre européen’ intact zou laten.
241

 Volgens de auteur van 

Est-ce la guerre; est-ce la paix? was er in 1856 een diplomatieke weg ingeslagen 

waardoor elke wijziging van de Europese kaart voortaan via een congres kon 

worden gesanctioneerd. In het pamflet L’Empereur Napoléon III et l’Italie, dat ook 

in een Nederlandse vertaling uitkwam, werd een Italiaanse statenbond zelfs als 

tegenwicht voor het behoudzuchtige Oostenrijk aangeprezen.
242

 Dat Groen in deze 

oplossing van de Italiaanse kwestie een revolutionaire aantasting van de Europese 

orde had gezien, lijkt in dit soort publicaties het contextuele aanknopingspunt te 

vinden.  

 

 

Fel tegenstander van een confederaal Italië was de voormalige Belgische staatsman 

en publicist A. Dechamps. Dit blijkt in het bijzonder uit zijn eerder aangehaalde 

brochure Le Second Empire uit 1859.
243

 Hierin verkende Dechamps een drietal 

politieke ‘systèmes’ als grondslag voor het toekomstige Italië en ijkte dit vooral aan 

Europese maatstaven.
244

 Zo verwierp hij het republikeinse systeem van Mazzini en 

Garibaldi met het argument dat dit het risico van een ‘révolution européenne’ met 

zich meebracht. Het liberaal-constitutionele systeem van Cavour, zoals aanbevolen 

door de auteur van L’Empereur Napoléon III et l’Italie, achtte Dechamps 

                                                                                                                                        
Parijs. De oorlog met de geïndustrialiseerde westerse staten had tevens de tekorten en 

zwakten van het land als grootmacht pijnlijk blootgelegd. F.R. Bridge & Roger Bullen, The 

Great Powers, 128. 
240 Voor Napoleon III en de Italiaanse kwestie, zie A.J. P. Taylor, The struggle for mastery, 

99-125. 
241 Natalie Isser, The Second Empire and the Press, 67-70. 
242 Auteur van dit pamflet was de bonapartistische politicus A.D-H. de la Guéronnière. Dit 

was een hernieuwde editie van een eerdere uitgave uit 1853. De Nederlandse vertaling luidde 

Keizer Napoleon III en Italië (’s-Gravenhage, 1859).  
243 Zie 4.1.4. 
244 A. Dechamps, Le Second Empire. Dialogues Politiques. Fragment, Premier Dialogue, 

Bruxelles, 1859, 86-93. 
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onrealistisch en ronduit gevaarlijk. Frankrijk zou zich dan, buiten de Europese 

diplomatie om, op bilateraal niveau met Oostenrijk moeten verstaan en dat zou de 

pijlers onder de orde van 1815 vandaan halen. Terwijl een beperkte oorlog tegen 

Oostenrijk snel kon escaleren tot een ‘guerre générale’. Een solider systeem zag hij 

in een ‘politique de sagesse et de raison’, waarbij de Italiaanse vorsten en de paus 

een actieve, maar vooral hervormende rol moesten spelen.  

    De brochure van Dechamps was echter vooral gericht tegen de Europese politiek 

van het Tweede Keizerrijk. Zo betichtte hij de Franse keizer ervan ‘visiblement’ te 

streven naar de ‘suprématie européenne’.
245

 Toch vroeg Dechamps zich af of 

Napoleon III bij een avontuur als in Italië, waarbij hij steeds meer in de positie van 

een revolutionaire keizer zou worden gemanoeuvreerd, zijn hand niet overspeelde. 

Door Oostenrijk te verzwakken werd immers ‘l’Europe conservatrice’ weer tot leven 

gewekt en door de macht van de paus in Italië aan te tasten ‘l’Europe chrétienne’. 

Een Italiaanse oorlog, zo waarschuwde Dechamps, zou Europa meer verdelen dan 

ooit en bijgevolg aan een sociale en politieke chaos overleveren erger dan die van 

1848.
246

  

 

 

De mening dat Napoleon III door het ontketenen van een oorlog in Italië krachten 

had opgeroepen die voor hem onbeheersbaar waren, werd ook gedeeld door de 

anonieme auteur van het pamflet Wat heeft Europa en Nederland van den oorlog in 

Italië te duchten?. De strijd beginnen, stelde hij, betekende immers nog niet dat die 

op elk moment weer kon worden gestaakt. Vooral niet omdat de keizer hierbij de 

hand had gereikt aan een weliswaar machtige, maar tegelijkertijd gevaarlijke 

bondgenoot als de ‘omwentelingspartij’.
247

 De oorlog was per slot van rekening 

niets anders, zo verwees de auteur naar de Italiaanse rede van Stahl, dan het 

veertigjarige proces van het ‘Carbonarismus tegen Oostenrijk en de orde in Italië’. 

Het ‘spel’ dat Napoleon III in 1851 was gelukt, had nu geen schijn van kans. Wie 

het nationaliteitsbeginsel boven de traktaten plaatste, nam namelijk een 

grondprincipe aan dat de gehele wereldorde ‘noodzakelijk’ ondersteboven keerde. 

Met evenveel recht van spreken konden dan ook de wensen van de andere naties tot 

‘kwestie’ worden verheven.
248

   

                                                           
245 A. Dechamps, Le Second Empire, 24, 48, 58-59 en 119-129. 
246 A. Dechamps, Le Second Empire, 97-115. 
247 Wat heeft Europa en Nederland van den oorlog in Italië te duchten?, Amsterdam, 1859, 

40-48. 
248 Wat heeft Europa, 31-34.  
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    Onomwonden stelde de auteur dat Napoleon III in zijn Europese politiek altijd al 

een ‘mom’ had gedragen.
249

 De keizer beloofde immers vrede, maar voerde reeds 

ten tweede male oorlog. Hij verklaarde zich ‘den handhaver van het regt en de orde 

en het evenwigt in Europa’, maar eiste vervolgens ‘de verscheuring der verdragen 

van 1815’ waarop dit alles was gebouwd. Volgens de auteur mocht Europa daarom 

niet rustig blijven toezien hoe Frankrijk op Oostenrijk de zege behaalde. Hoewel hij 

ook niet geloofde dat zij het zover zou laten komen. Het ogenblik was in elk geval 

daar om zich te verzetten tegen de gevolgen van een ‘worsteling’ die van Italië had 

gemaakt wat Parijs in 1848 was. Dat wilde zeggen: ‘het uitgangspunt der algemeene 

omkeering’. In het pamflet Oostenrijk en Napoleon III van Philalethes werd 

eveneens een hard oordeel over de vredelievende bedoelingen van de keizer geveld. 

Napoleon III ‘a voulu et préparé la guerre’, zo vonniste hij, omdat oorlog voeren 

voor hem een ‘persoonlijk belang’ was.
250

 Toen de keizer volkomen onverwacht op 

11 juli 1859 een wapenstilstand sloot, zag de Arnhemsche Courant hierin een 

hoopvol teken dat Italië een ‘betere toekomst’ wachtte.
251

 Tenzij hij, voegde de krant 

eraan toe, zijn ‘overwigt’ misbruikte en Europa daarmee een duurzame vrede 

ontzegde.  

 

Voor Napoleon III was het sluiten van de wapenstilstand een poging geweest om via 

de diplomatie te bereiken wat, ondanks de eclatante overwinningen te Magenta en 

Solferino, op het slagveld uiteindelijk niet te verwezenlijken viel. Wat de Franse 

keizer daarbij voor ogen stond, was een confederaal maar niettemin politiek 

verdeeld Italië dat geheel binnen de Franse invloedssfeer zou blijven. Het feit dat 

Italië in 1861 een verenigd koninkrijk werd, moet gelet op zijn verdeel- en 

heerspolitiek voor hem een bittere pil zijn geweest.
252

 Na de zomer van 1859 had hij 

namelijk nog tal van initiatieven ontplooid om via een Europees congres de 

Italiaanse kwestie tot een goed einde te brengen en tevens de wens uitgesproken ook 

ten aanzien van andere Europese kwesties de koe bij de horens te vatten. Dat het 

congresideaal hoog op zijn agenda stond, wordt mede bevestigd door het feit dat de 

bonapartistische drukpers geregeld op volle toeren draaide.
253

 

 

                                                           
249 Wat heeft Europa, 23. 
250 Philalethes, Oostenrijk en Napoleon III, ’s-Gravenhage, 1859, 21-24. Philalethes was het 

pseudoniem van de conservatief geworden journalist I.J. Lion. Over het conservatisme van 

Lion, zie Ronald van Raak, In naam van het volmaakte, 160-163. 
251 Arnhemsche Courant, 14 juli 1859. 
252 F.R. Bridge & Roger Bullen, The Great Powers, 145-146. 
253 Van de hand van Edmond About verscheen in het voorjaar van 1860 La nouvelle carte 

d’Europe (Paris), terwijl Ch. Duveyrier in L’Empereur François-Joseph Ier et l’Europe 

(Paris,1860) zelfs een permanent congres voor Europese kwesties bepleitte. Zie William E. 

Echard, Napoleon III, 179-180. 
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Wat de context van Groen en de Poolse Opstand betreft, moet het uitgangspunt 

worden gezocht in Groens interpellatie over de protestnota. Uit de bespreking 

hiervan kwam allereerst naar voren dat hij de nota van de betrokken minister als een 

steunbetuiging aan de ‘manifestatie der groote Mogendheden tegen Rusland’ aan de 

kaak had gesteld. Vervolgens dat hij een enigszins paradoxaal beeld van Napoleon 

III had geschetst door hem enerzijds als een gevangene van diens eigen ideeën en 

anderzijds als een opzettelijk verstoorder van de Europese orde te zien. Voor de 

contextuele verklaring van het debat heeft dit enkele consequenties. Omdat het 

tekstmotief voor Groen primair in het optreden van de bewindsman lag, behoeft er 

minder aandacht te worden besteed aan het opinieklimaat. Daarnaast zal vanwege 

Groens complexe beeldvorming van de keizer worden nagegaan hoe in de hem 

bekende kranten en tijdschriften over Napoleon III en de Poolse Opstand werd 

geschreven.  

 

 

Volgens de Revue des Deux Mondes verkeerde de Franse natie in haar 

betrokkenheid op de Poolse Opstand in een soort van patstelling.
254

 Was er aan de 

ene kant sprake van betogingen waarin vriend en vijand getuigden van een nauwe 

verbondenheid met de Polen, zo leefde aan de andere kant bij velen het besef dat 

militaire interventie vanwege de internationale situatie geen schijn van kans had. 

Alleen een ‘action diplomatique’ bood naar het inzicht van de chroniqueur nog een 

uitweg.
255

 Dat Frankrijk hiertoe initiatieven ontplooide, achtte hij vanwege ‘le droit 

écrit européen’ en de sinds 1830 geschonden traktaten niet alleen begrijpelijk maar 

ook noodzakelijk.
256

 Gezien de complexiteit van het Poolse vraagstuk en met het 

oog op de veiligheid van Europa was een afhandeling door Pruisen en Rusland 

ontoereikend. Daarom moest temeer worden betreurd dat Frankrijk, Engeland en 

Oostenrijk diplomatiek gezien niet op één lijn zaten.  

    Dat de Engelse regering weer de voorkeur gaf aan ‘un concert européen’, kwam 

volgens de chroniqueur de Poolse zaak niet ten goede. Vooral niet omdat zij hieraan 

het karakter wilde verlenen van een conferentie waarop de ondertekenaars van de 

verdragen van 1815 aanwezig zouden zijn. Hoewel Engeland en Frankrijk naar zijn 

inzicht in hun kijk op Polen in de grond der zaak niet van elkaar verschilden, dreigde 

                                                           
254 Revue des deux Mondes, tome XLIV, 1863, 474-476. 
255 Dit schreef de chroniqueur op 13 maart 1863 en dus een maand vóór de overhandiging van 

de diplomatieke nota’s.  
256 Voor een toelichting op deze historische gegevens, zie voetnoot 142 van dit hoofdstuk. 



353 

 

met Rusland en Pruisen in de buurt elk onderscheid tussen hen te worden 

uitvergroot. Los van het feit dat de diplomaten hun stukken op 17 april 1863 

gezamenlijk in Sint-Petersburg hadden afgeleverd, was de Engelse nota afwijkend 

en naar de chroniqueur had vernomen ‘la plus énergique’.
257

 Congresvoorstellen, 

zoals hem later zou blijken, kwamen in de nota’s niet voor. Deze werden pas begin 

mei door Napoleon III aan tal van Europese staten, waaronder ook Nederland, 

verstuurd. Hiertegen rezen echter bezwaren, niet het minst van de kant van de 

mogendheden zelf, omdat Frankrijk meer kwesties dan de Poolse op de agenda 

wilde plaatsen.
258

   

    Opvallend aan de tweewekelijkse beschouwingen van de chroniqueur is dat hij 

niet of nauwelijks op de congresvoorstellen en de bezwaren hiertegen inging. Wel 

trok hij de conclusie dat het hoog tijd werd dat Frankrijk, Engeland en Oostenrijk 

hun Europese verantwoordelijkheid namen en gezamenlijk actie voerden.
259

 Daarbij 

sprak de chroniqueur de hoop uit dat ook de mindere mogendheden en de staten van 

de tweede rang hun bijdrage zouden leveren. Dan kon, zo legde hij zijn oproep uit, 

de grote transactie haar ‘caractère européen’ tot het einde toe behouden. 

 

 

Dit type Europese woorden was aan de commentator van de Nieuwe Rotterdamsche 

Courant niet besteed. Hij besefte namelijk maar al te goed dat wanneer de 

Nederlandse regering hieraan gehoor gaf, zij haar neutraliteitspolitiek verliet.
260

 In 

dat opzicht behoorde zij zich volgens hem ‘zooveel mogelijk te onthouden van 

iedere inmenging in de Europesche verwikkelingen’. Maar had de Nederlandse 

regering door op de uitnodiging van ‘bijna alle Europesche staten’ in te gaan nu 

werkelijk haar neutraliteit prijsgegeven, zoals ‘de heer Groen van Prinsterer’ 

beweerde?
261

 Door een afwijzing van dit verzoek, zo redeneerde hij, zou Nederland 

bepaald niet in de achting van Europa zijn gestegen en opnieuw de beschuldiging 

van ‘koud egoisme’ over zich heen hebben gekregen. Nog belangrijker was dat de 

Nederlandse regering dan, in afwijking van de meeste Europese regeringen, de eigen 

publieke opinie zou hebben verloochend. De mening was immers wijd verbreid dat 

de verdrukte en sinds jaren mishandelde Polen ‘een beter lot’ verdienden. Dat zij ‘de 

sympathie van geheel Europa’ opwekten, kwam omdat hun nationale strijd en hun 

                                                           
257 Revue des deux Mondes, tome XLIV, 1863, 1000. 
258 Zie hierover William E. Echard, Napoleon III, 155-160. 
259 Revue des deux Mondes, tome XLV, 1863, 242-243 en 476. 
260 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22 mei 1863.  
261 De commentator reageerde hiermee op het interpellatiedebat dat op de datum van 

verschijnen van de krant, nog gaande was. 
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poging zich aan een ijzeren hand te ontworstelen een diepe indruk maakten ‘op het 

gevoel van regt en billijkheid’.  

    Wat de commentator Groen nog het meeste kwalijk nam, was dat hij ‘uit de daad 

der aanbieding zelve’, dus zonder de nota te hebben ingezien, zijn conclusie had 

getrokken. Toen kort na de verspreiding onder de Kamerleden de krant ook een 

afschrift van de diplomatieke stukken ontving, werd dat in het bijvoegsel van de 

dageditie afgedrukt. Wanneer men alsnog de nota las, zo merkte de commentator in 

het postscriptum op, dan gaf men toe ‘dat de zaak werkelijk van te weinig gewigt’ 

was om er lang bij stil te blijven staan. Of het diplomatieke schrijven van de minister 

echt weinig om het lijf had, is een kwestie van interpretatie en komt in de volgende 

paragraaf opnieuw ter sprake. De uitspraak van de minister ‘Wij vermeenen niet 

beter onze denkwijs te kunnen blootleggen, dan ons met de denkbeelden te 

vereenigen, welke bij de regering van Z.M. den keizer der Franschen worden 

opgewekt door den staat van zaken in Polen’ loog er natuurlijk niet om.  

    Hoe de Franse keizer werkelijk over de Poolse Opstand dacht, was een zaak 

waarover de politieke beschouwer van De Gids in elk geval lange tijd in 

onzekerheid verkeerde.
262

 Dat Napoleon III aanvankelijk ‘niets’ van zich had laten 

horen en had verklaard dat ‘Frankrijk thans niets voor Polen kon doen’ was in zijn 

ogen des te vreemder wanneer men besefte dat de Franse natie zich steeds voor 

Polen in de bres had gesteld en de keizer zelf in 1831 bereid was geweest voor de 

‘sainte cause de la Pologne’ de degens te trekken. Dat hem ‘die heilige zaak’ 

momenteel ‘vrij wat minder’ ter harte scheen te gaan, kwam de Poolse belangen 

uiteraard niet ten goede. Temeer omdat Napoleon III nu ‘de beste gelegenheid’ had 

‘om zijn twee meest geliefkoosde maximes der buitenlandsche politiek: de 

erkenning der nationaliteiten, en de leer der natuurlijke grenzen’ in herinnering te 

brengen. Hoewel de beschouwer vol vertrouwen was dat de keizer dit alsnog zou 

doen, omdat zijn hele leven daarvoor garant stond.  

    De beschouwer liet echter geen mogelijkheid onbenut om te bewijzen dat de 

Poolse natie ‘alle recht’ had in opstand te komen. Wat zij in wezen vroeg, zo 

benadrukte hij, was handhaving van de internationale verdragen en erkenning van 

een eigen volksbestaan.
263

 Als Rusland Polen aan zich had willen verbinden dan had 

het ‘de weg der tractaten’ moeten volgen, de in 1831 ‘ontnomen en bezworen 

constitutie’ moeten teruggeven en het land onder het bestuur van de tsaar tot een 

onafhankelijk koninkrijk moeten hervormen. Dat de Polen bereid waren een strijd te 

voeren waardoor zij tegen ‘de ijzeren deur van het noodlot’ aanliepen, had volgens 

de beschouwer alles te maken met hun hoop ‘dat eindelijk Europa eens medelijden 

                                                           
262 Zie hiervoor De Gids, 1863, I, 553 en 557. Schrijver van het ‘Politiek Overzicht’ was de 

jurist H.P.G. Quack.  
263 De Gids, 1863, I, 549-552. 
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kreeg’. Terwijl Europa met alle naties, met Griekenland en met Italië in het 

bijzonder, had gedweept, had zij kennelijk nooit iets voor Polen over. Dat de Polen 

bij het grijpen naar de wapens hun hoop op Napoleon III hadden gesteld, moet de 

beschouwer als een algemeen feit hebben aangenomen. ‘De Polen hopen den strijd 

te kunnen volhouden’, zo schreef hij met het oog daarop enkele maanden later, 

‘totdat Frankrijks keizer begrijpt, dat hij zijn bemiddeling moet aanbieden’.
264

   

  

 

Nadat het congresverzoek van Napoleon III breed was afgewezen, ontstond er een 

diplomatieke impasse rond de Poolse kwestie. Om deze te doorbreken zonden 

Frankrijk, Engeland en Oostenrijk op 17 juni 1863 een tweede nota naar Sint-

Petersburg. Ditmaal verzochten de drie mogendheden unaniem om het organiseren 

van een conferentie op basis van een algemene amnestie voor de Poolse 

opstandelingen en om het stichten van een autonome Poolse staat. Het laatste 

uitgangspunt werd door Rusland met kracht van de hand gewezen met als 

hoofdargument dat een erkenning van Polen noch in overeenstemming was met de 

geest noch met de letter van de bestaande verdragen.  

    De bruuske afwijzing had onder andere tot gevolg dat in Franse dagbladen als het 

Journal des Débats en de Temps in steeds fellere bewoordingen de roep om een 

militaire interventie in Polen doorklonk. Volgens de Temps was oorlog, nu de 

diplomatie had gefaald, feitelijk de volgende stap.
265

 Naast dit soort geluiden werd 

de Franse publieke opinie in toenemende mate met de opvatting geconfronteerd dat 

het Poolse vraagstuk een ‘question européenne’ was en via overleg moest worden 

opgelost. Zo stelde de anonieme auteur van het in Frankrijk en daarbuiten met veel 

belangstelling gelezen vlugschrift L’Empereur, la Pologne et l’Europe, dat in 

staatszaken het hart door de rede moest worden beteugeld.
266

 Dat Napoleon III een 

‘renouvellement’ van de Heilige Alliantie had weten te voorkomen, betekende 

volgens hem nog niet dat Frankrijk in Europees verband unilaterale stappen kon 

zetten.
267

 De Times zag alleen maar heil in een diplomatieke missie en wilde niet dat 

het Engelse volk werd meegesleept in een oorlog of dat een onafhankelijk Polen 

werd gesticht door de ‘map of Europe’ te herzien.  

  

Begin november 1863 hield Napoleon III een redevoering voor het Corps législative 

waarin hij bekend maakte dat aan alle Europese heersers en regeringen 

                                                           
264 De Gids, 1863, II, 369. 
265 Natalie Isser, The Second Empire and the Press, 168-173. 
266 De auteur was, zoals later zou blijken, Granier de Cassagnac.  
267 L’Empereur, la Pologne et l’Europe, Paris, 1863, 15.  
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uitnodigingen waren verstuurd om een congres te houden.
268

 In de redevoering werd 

openlijk en ondubbelzinnig verkondigd: ‘Les traités de 1815 sont déchirés; Les 

traités de 1815 n’existent plus’. Verscheurd als de Wener traktaten volgens de 

Franse keizer waren door de politieke en nationale veranderingen in Griekenland, 

België, Frankrijk, Italië en de Donaugebieden. Door zijn ideaal van een nieuwe 

Europese orde nu volop in de openbaarheid te brengen hoopte Napoleon III via het 

pro-Poolse opinieklimaat, en met name via dat van Engeland, druk op de betrokken 

regeringen te kunnen uitoefenen. De koning van Pruisen trok er zijn eigen conclusie 

uit en schreef in een reactie op de invitatie dat de keizer kennelijk met de pen tot 

stand wilde brengen wat zijn oom met het zwaard had geprobeerd.  

    Bonapartistische kranten als Le Constitutionnel, Le Pays, La France en La Patrie 

prezen het congresidee in alle toonaarden aan, terwijl het semiofficiële pamflet 

L’Empereur Napoléon III et le congrès ronduit verklaarde dat alleen een congres de 

rust van Europa nog kon herstellen. Volgens de commentator van de Arnhemsche 

Courant werden ‘de idyllische woorden’ van de keizer door de meeste Europeanen 

echter in tegenovergestelde zin opgevat. Zij lazen tussen de regels door dat onder ‘ik 

verlang den vrede’ eigenlijk ‘ik wil den oorlog’ geschreven stond. Of deze opvatting 

juist was of niet liet hij in het midden. Het Amsterdamsche Handels- en Effectenblad 

was van mening dat dit een verstandige keuze was, omdat Napoleon III ‘stellig’ een 

vast doel voor ogen had maar om dit te bereiken naar de tijdsomstandigheden 

handelde.
269

 Terwijl de commentator eraan toevoegde dat vanwege de 

tegenstrijdigheid der belangen een congres of niet zou worden georganiseerd of niet 

tot het gewenste resultaat zou leiden. Enkele weken later werd het voorstel door de 

vier mogendheden verworpen en ging de Europese droom van de keizer in rook op. 

Kort daarna zou de crisis rond Sleeswijk-Holstein, uitvloeisel van de Duitse kwestie, 

de internationale aandacht opeisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
268 William E. Echard, Napoleon III, 193-202. 
269 Het Amsterdamsche Handels- en Effectenblad, 14 november 1863. Uit dit nummer is ook 

het citaat uit de Arnhemsche Courant afkomstig.  
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Nu de afzonderlijke onderzoeken naar tekst en context zijn afgerond, kan in deze 

paragraaf worden teruggekeerd tot de vraag hoe het ‘doing in saying’ van Groens 

commentaar uit de jaren 1848-1863 moet worden verstaan. Bij het verklaren van de 

tekstmotieven zal het hoofdaccent worden gelegd op de anti-bonapartistische 

ontwikkeling van zijn Europabeeld uit die tijd. Deze ideologie vormde voor Groen 

immers het reactionaire antwoord op de revoluties van 1848 en het dreigende gevaar 

voor de orde van 1815. In het tweede gedeelte van de paragraaf zal worden 

geanalyseerd welke geestelijke invloeden op zijn Europabeeld hebben ingewerkt. 

Vanwege de eerder vastgestelde geestverwantschap van Groen met Stahl zal 

uitvoerig worden stilgestaan bij Stahls eigen voorstelling van Europa.  

 

 

Uit de excurs van de vorige paragraaf kan in algemene zin worden afgeleid dat 

Groens buitenlandspolitieke commentaar veelal was ingebed in een brede en 

bewogen discussie. De ostentatieve aandacht voor Frankrijk als hartader van de 

revolutie, in het bijzonder na de bonapartistische staatsgreep van 1851, had hij 

bijvoorbeeld gemeen met tal van andere Europeanen. Ook deelde hij met vele 

commentatoren de veronderstelling dat de explosie van revoluties in 1848 Europese 

wortels verraadden. In tegenstelling tot de wetenschappelijke jaren daarvoor, 

droegen zijn teksten na 1847 naast een standvastig soms een zoekend karakter. Een 

kenmerk dat hoofdzakelijk werd veroorzaakt door de hectiek en dynamiek van het 

revolutieproces.  

 

 

Het opinieklimaat van 1848-1850 heeft Groen in het bijzonder duidelijk gemaakt dat 

zich in de commentaren op de revoluties een scheiding der geesten voltrok. Dat hij 

voor de verklaring van de omwentelingen van 1848 de publieke schijnwerper op de 

revolutieleer heeft gericht, is in belangrijke mate een reactie op de liberale pers 

geweest. Hierbij kan wat Frankrijk betreft aan de Revue des Deux Mondes worden 

gedacht en wat Nederland betreft aan de Arnhemsche Courant en De Gids. Dat het 

Franse tijdschrift de Februarirevolutie als een volslagen verrassing en een apolitieke 

omwenteling beschouwde, moet Groen als een totale miskenning van de 

doorwerkende kracht van de revolutiebegrippen hebben opgevat. Hoewel hij ook zal 

hebben doorzien dat de chroniqueur met deze voorstelling van zaken de 
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internationale aandacht van Parijs wilde afleiden. Dat de Arnhemsche Courant en De 

Gids de oorzaken van de voorjaarsrevoluties in tegenstellingen tussen vorsten en 

volken zochten, zal voor Groen een reden temeer zijn geweest om een nauwe 

verbinding tussen de revolutieleer en de revolutiepraktijk te schetsen.  

    Groens kritiek op de liberale beschouwingswijze was echter ook een reactie op 

het hiermee samenhangende Europabeeld. Dat de commentator van de Arnhemsche 

Courant de politieke koers van Frankrijk als een fait accompli aanvaardde en de 

mogendheden op grond van het ‘wetboek van het Europische staats- en volkenregt’ 

geen inmenging in de Franse aangelegenheden toestond, moet Groen als een 

versnelde uitholling van Europa als waardegemeenschap hebben beschouwd. Dit 

soort commentaren verklaart waarom hij met klem onder de aandacht bracht dat wie 

ook maar enigszins met de ‘gesteldheid van Europa’ bekend was, begreep dat de 

politieke veranderingen in binnen- en buitenland niet op zichzelf stonden. Vooral 

omdat de ‘Europésche Revolutie’ volgens hem in de kern voortkwam uit een 

‘verwarring uit ongeloof’ en niet uit het verzet van ‘de Volken tegen de Vorsten’. 

Dat de conservatieve Metternich een blokkade voor de politieke vooruitgang was en 

de ‘Europische maatschappij’ daarom in het voorjaar van 1848 een nieuw tijdperk 

was binnengetreden, zoals De Gids stelde, maakt duidelijk dat het verschil in 

beschouwingswijze tussen Groen en de liberale pers geen verband hield met de 

Europa-terminologie. 

    Dat Groen in zijn antirevolutionaire commentaren hoofdzakelijk op de liberale 

geesten reflecteerde, heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat hij in hun ogen de 

vaart der volken ophield. Dit bleek met name uit zijn reactie op het kritische artikel 

in De Gids waarin hem de politieke spiegel van Thorbecke, Tocqueville en Stahl 

werd voorgehouden. Daarnaast waren de liberalen in Groens perceptie opnieuw een 

gevaar voor het Europese staats- en volkenrecht, omdat zij claimden met hun 

‘voortgezette toepassing’ van het revolutiebeginsel de vragen van de tijd beter te 

verstaan en daarom bekwamer waren om de revolutiestroom in goede banen te 

leiden dan het juste milieu.
270

 Groens oriëntatie op het liberalisme kan tevens 

verklaren waarom hij zich minder verdiepte in figuren als Proudhon en Marx of, 

zoals in Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap, bij de radicalen hoofdzakelijk op hun 

antiliberale argumenten inging. Dat de liberale pers in de volksregering de panacee 

tegen omwentelingsgezindheid bleef zien, noemde Groen met een verwijzing naar 

de Revue des Deux Mondes mede om publicitaire redenen een ‘grande erreur’.
271

 

    Opmerkelijk is echter dat zowel de Arnhemsche Courant als De Gids rekening 

hield met een ‘tweede insurrectie’ in Frankrijk en wel in de persoon van Lodewijk 

Napoleon. Hoewel Groen zelf ten aanzien van een bonapartistische wending 

                                                           
270 Aantekeningen, in: Bescheiden, II, 205-206. 
271 Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek, 239. 
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publiekelijk het stilzwijgen bewaarde, kan hem dit geschrijf over een terugkeer van 

de neef van de keizer moeilijk zijn ontgaan. Frappant is ook dat de commentator van 

de Arnhemsche Courant in dit verband een zekere wetmatigheid veronderstelde. Het 

toont in elk geval aan dat het kardinale verschil tussen Groen en de liberale 

verklaring van het revolutieproces niet op het terrein van de periodisering, maar op 

dat van de beginselen lag.  

 

Dat De Gids Metternich als een obstakel voor de liberalisering van de Europese 

maatschappij beschouwde, had niet alleen betrekking op de staatsrechtelijke maar 

ook op de volkenrechtelijke toestand van Europa. Voor de ontwaking en strijd der 

nationaliteiten waren ‘de staatslieden en regelaars van Europa’ volgens het 

tijdschrift immers net zo goed verantwoordelijk als voor de uitbarstingen van de 

politieke radicaliteit. Dat het Congres van Wenen bij het hertekenen van de kaart 

ook naar Groens inzicht ‘willekeurig’ te werk was gegaan en met het ‘streven der 

nationaliteiten’ toen en daarna allesbehalve rekening was gehouden, moet als een 

antwoord op dit soort kritiek worden gezien. Op de conclusie van het Frankfurter 

Parlement, zoals hij uit de pers heeft kunnen vernemen, dat Europa van een 

‘Staatenkonzert’ in een ‘Gesellschaft von Nationen’ was veranderd, zal hij bepaald 

niet gerust zijn geweest. Hoewel Groen begrip had voor de Duitse wens tot eenheid, 

benadrukte hij om die reden dat de oplossing van de deutsche Frage slechts ‘de 

vierschaar der Mogendheden’ toekwam. Beangst als hij was dat een rigide 

toepassing van het ‘nationaliteitsbeginsel’ de sluizen openzette voor anarchie in het 

westen en despotisme in het oosten.  

    Groens beroep op ‘de vierschaar der Mogendheden’ laat zien dat hij in de jaren 

1848-1850 positiever over de Europese grootmachten was gaan denken dan in de 

periode daarvoor. De liberale en radicale Europabeelden die in het opinieklimaat aan 

de oppervlakte kwamen, moeten hem dusdanig hebben geschokt dat hij het belang 

van de orde van 1815 steeds meer in de openbaarheid is gaan brengen. Dat Groen 

anders dan De Gids in de liberale stappen van koning Friedrich Wilhelm IV geen 

hoopvolle verwachtingen ‘voor Duitschland en Europa’ koesterde, hing in sterke 

mate samen met zijn oriëntatie op het kompas van Stahl. Via de Kreuzzeitung met 

Stahls antirevolutionaire Europabeeld vertrouwd geraakt, ging Groen de publieke 

schijnwerper meer en scherper dan vóór 1848 op het conservatieve Europa richten. 

 

 

Het tekstmotief voor Groens commentaar op de bonapartistische machtsovername 

moet eveneens hoofdzakelijk in de liberale pers worden gezocht. Zijn verklaring dat 

de staatsgreep ‘en règle’ was, krijgt coloriet wanneer die bijvoorbeeld tegen de 
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achtergrond wordt geplaatst van het onbegrip en de afschuw hierover in de 

Arnhemsche Courant. De prikkelende uitleg dat de coup een herhaling van 1848 was 

en dus een logische ontwikkeling in het revolutieproces, was bedoeld om het deficit 

van de liberale partij te kunnen aantonen. De felheid waarmee Groen de couppleger 

veroordeelde, houdt direct verband met de diplomatie en haar interpretatie van het 

plebisciet. Doordat zij de volksraadpleging als ‘stem van de natie’ uitlegde en dit als 

een grond aanvoerde om Lodewijk Napoleon als staatshoofd te erkennen, voelde 

Groen zich gedrongen om de natie als historische natie onder de aandacht te 

brengen. Hoewel hij met het karakter van radicalen als Victor Hugo weinig op had, 

las hij diens geschrift Napoléon le Petit met een ‘zeker welbehagen’. Wat hij hierin 

beluisterde was een ‘kreet’ en een ‘protest’ tegen de bonapartistische ‘gruwelen’ 

waarin ‘bijkans iedereen’ stil en dankbaar berustte, omdat ze noodzakelijk werden 

geacht.
272

  

    Groens fixatie op Des Idées Napoléoniennes uit 1839 hangt niet alleen samen met 

zijn ideaaltypische geschiedbeschouwing, maar ook met de internationale 

belangstelling voor dit werk. Zijn welhaast excessieve alertheid op de 

napoleontische ideeën werd versterkt door de brede waardering die de president 

genoot als ‘Redder van Frankrijk en Europa’. Als gevolg hiervan groeide bij Groen 

de angst dat de Europese orde zowel in staatsrechtelijke als in volkenrechtelijke zin 

door het bonapartistische Frankrijk zwaar op de proef zou worden gesteld. Dit 

verklaart waarom hij aan de zinspreuk ‘L’Empire c’est la paix’ weinig geloof 

hechtte en waarom hij de opname van het Tweede Keizerrijk in de Europese 

statengemeenschap als een aantasting van de orde van 1815 beschouwde. Dat Groen 

met dit standpunt zwaar geschut in stelling bracht, moet hem onder andere zijn 

gebleken uit de internationale commotie rond de brochure Les limites de la France 

van de napoleontische oud-generaal.
273

 Zijn anti-bonapartistische commentaar zal 

zijn aangemoedigd, zo kan hierbij worden opgemerkt, door de volkenrechtelijke 

vertogen van Vreede.  

    Wat Groen niet minder zorgen baarde, was het ralliement tussen het bonapartisme 

en het ultramontanisme, zoals dat vanaf 1851 in Frankrijk gestalte kreeg. Dat hij dit 

bondgenootschap expliciet ter sprake bracht, heeft ongetwijfeld te maken met wat 

hij hierover las in katholieke dagbladen als L’Univers en De Tijd. Mede op grond 

van het feit dat de ultramontaanse pers het ralliement positief bejegende, raakte 

Groen ervan overtuigd dat Rome druk doende was haar politieke gezag in Europa te 

herstellen. Dat hij in zijn kritiek op het ultramontanisme verder ging dan Stahl en in 

De Nederlander zelfs begrippen als een roomse ‘kruistogt’ tegen het protestantisme 

                                                           
272 Groen aan C.J. van Assen, 16 september 1852, Briefwisseling, III, 105. 
273 Voor Groens verwijzing naar deze brochure, zie De Nederlander, 11 en 14 januari 1853. 
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niet schuwde, werd vermoedelijk door de antipapistische beschouwingen van De 

Vereeniging: Christelijke Stemmen gestimuleerd.  

 

 

Hoewel Groen de vredesbetuiging van Napoleon III al vanaf het eerste uur 

wantrouwde, nam zijn scepsis nog toe door geruchtmakende pamfletten als La 

révision de la carte d’Europe. Uit het feit dat de bonapartistische pers openlijk 

voorstelde om Rusland naar Azië te verdrijven, leidde hij af dat Frankrijk van plan 

was zich aan het ‘hoofd der Europésch-revolutionaire ontwikkelingen’ te plaatsen. 

Onaangenaam verrast door de felle anti-Russische sentimenten in politiek en 

maatschappij en in reactie op de daarin gegeven ideologische voorstelling van zaken 

begon Groen de Oosterse oorlog als een strijd van de revolutie tegen de christelijk-

historische beginselen van Europa te beschrijven. Deze ideologisering van het 

conflict verklaart waarom hij zich in De Nederlander sterk maakte voor de orde van 

1815 en daarbij met name wees op het belang van een Russisch tegenwicht om een 

Frans overwicht in het westen te voorkomen. Hierbij werd hij in het bijzonder 

geïnspireerd, zo bleek, door de oriëntaalse redevoeringen van Stahl, die op het 

terrein van de Europese staatkunde Groens opinieleider bij uitstek werd.  

    Dat Groen het bonapartisme als ‘denkbeeld’ en ‘wereldhistorische kracht’ aan de 

kaak stelde, vond een directe aanleiding in de vredesbesprekingen te Wenen in 1855. 

Hoofdoorzaak was de wijze waarop het congresideaal van Napoleon III van officiële 

zijde was gepresenteerd en door de pers werd ontvangen. Terwijl de bonapartistische 

propagandamachine deze brede vorm van diplomatiek overleg warm aanbeval, 

reageerden sommige kranten en tijdschriften enthousiast, andere voorzichtig en 

gelaten of afwijzend. Voor Groen moet de gematigde bijval en onzekerheid een 

reden temeer zijn geweest om nog eens met klem op de gevaren van een leidende rol 

voor Frankrijk in Europa te wijzen. Dat de Arnhemsche Courant oog had voor het 

risico van een Frans overwicht in het westen, zal hij hebben gewaardeerd, van de 

wens om onder aanvoering van Engeland de oorlog tegen Rusland voort te zetten, 

gegruwd.  

    Ofschoon Groen in aansluiting op Stahl de Oosterse oorlog in het perspectief van 

het bonapartisme heeft geplaatst, wees hij ook op godsdienstige kenmerken van de 

strijd. Dit werd onder andere duidelijk uit zijn verklaring van het bondgenootschap 

van Frankrijk met Oostenrijk in 1854. Door hierin een handreiking van de 

revolutiegeest aan het ultramontanisme te zien, wilde Groen de publieke opinie 

duidelijk maken dat de oorlog niet alleen een ‘krijg van beginselen’ maar ook een 

‘religie-krijg’ was. Een zienswijze die, zoals eerder werd aangegeven, met de 

Aprilbeweging van 1853 in verband stond en die door beschouwingen als in De Tijd 
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en De Vereeniging: Christelijke Stemmen werd versterkt. Waarbij de kanttekening 

kan worden gemaakt dat uitspraken in het orthodox-protestantse tijdschrift als 

‘L’Empire c’est le Pape’ Groen te ver zullen zijn gegaan. Meer dan zijn 

Reveilvrienden, zo moet worden gesteld, legde hij in zijn Europese commentaren 

het accent op politiek-ideologische aspecten.  

 

Ondanks het feit dat Groens commentaar op de Italiaanse Onafhankelijkheidsoorlog 

aan de hand van enkele brieven uit 1859 moest worden nagegaan, werd hieruit wel 

duidelijk dat hij een Europese regeling van dit conflict had bepleit. Dat Groen een 

regionale aanpak van het Italiaanse vraagstuk als een grove misvatting beschouwde, 

bleek in belangrijke mate samen te hangen met de deelname van Frankrijk aan de 

strijd. In dit verband kan worden verondersteld dat hij op de hoogte was van de 

bonapartistische pers en de daarin uiteengezette confederale plannen voor het 

nieuwe Italië. Ook is aannemelijk dat Groen zich in zijn Europese kijk op de oorlog 

op Stahls redevoering ‘die Italienische Frage’ heeft georiënteerd. Deze aanname zou 

mede kunnen verklaren waarom hij vermoedde dat Napoleon III er een verborgen 

agenda op nahield.  

    Niettemin heeft de tekstanalyse laten zien dat in Groens mening over de regie van 

de Franse keizer twijfel binnensloop. Dit teken van onzekerheid lijkt vooral te 

moeten worden herleid tot de brochure Le Second Empire van de Belgische ex-

staatsman Dechamps. Hierin las hij immers de ‘treffende aanwijzing’ dat Napoleon 

III zijn geluk ‘roekeloos’ aan het verspelen was. Een opmerking die als het begin 

van Groens minder consistente beoordeling van de bonapartistische politiek kan 

worden gezien. De signalering van onstandvastigheid in het Italiaanse optreden van 

de keizer, zo maakte de context duidelijk, deelde hij met tijdgenoten. Ook de 

schrijver van het pamflet Wat heeft Europa en Nederland van den oorlog in Italië te 

duchten? was bijvoorbeeld de mening toegedaan dat Napoleon III zijn greep op de 

oorlog was kwijtgeraakt. Wie immers met de ‘omwentelingspartij’ in zee ging, had 

niet alleen de hand gereikt aan een machtige maar ook aan een gevaarlijke en 

eigenzinnige bondgenoot. Dat in de samenwerking ‘Napoleon-Garibaldi’ profijt 

voor ‘vrijheid en Protestantisme’ lag, zoals Da Costa stelde, verwierp Groen vooral 

om volkenrechtelijke redenen. Dit Europese uitgangspunt verklaart waarom hij ook 

in zijn reactie op de protestantse kijk op de Italiaanse oorlog op het belang van de 

orde van 1815 wees.  

 

Of Groen zich in het interpellatiedebat van mei 1863 aan onzorgvuldigheid heeft 

schuldig gemaakt en onjuiste conclusies trok, zoals de Nieuwe Rotterdamsche 

Courant beweerde, valt echter te bezien. Dat hij de Nederlandse regering ervan 

betichtte met de protestnota de neutraliteitspolitiek te hebben verlaten, kan namelijk 
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niet los hebben gestaan van wat hij hieromtrent uit het Franse opinieklimaat vernam. 

Beschouwingen als in de Revue des Deux Mondes dat staten van de tweede rang, 

wanneer zij hun steun aan Frankrijk, Engeland en Oostenrijk betuigden, het 

Europese karakter van de diplomatieke actie versterkten, moeten Groen hebben 

duidelijk gemaakt dat het buitenland in de Nederlandse nota bepaald geen soloactie 

zag. In dat gegeven alleen al zal hij voldoende aanleiding hebben gezien om de 

minister van Buitenlandse Zaken over de nota eens flink aan de tand te voelen. 

Hieraan kan worden toegevoegd dat diens eerder geciteerde formulering ‘dan ons 

met de denkbeelden te vereenigen, welke bij de regering van Z.M. den keizer der 

Franschen worden opgewekt door den staat van zaken in Polen’ moeilijk als neutraal 

kan worden beschouwd.  

    Dat Groen nadrukkelijk stelde dat de nota om formele en inhoudelijke redenen 

niet in het belang van Polen was, moet eveneens vanuit het opinieklimaat worden 

verklaard. Het contextuele onderzoek heeft op dit punt duidelijk gemaakt hoezeer de 

publieke opinie in binnen- en buitenland voor de Poolse zaak in vuur en vlam stond. 

Terwijl de Revue des Deux Mondes schreef over betogingen door vriend en vijand, 

beklemtoonden de Nieuwe Rotterdamsche Courant en De Gids dat de Polen ‘alle 

recht’ hadden in opstand te komen en omschreven hen als martelaren die vanuit een 

underdogpositie de wapens opnamen tegen een overmachtig Rusland. Dat Groen de 

nota als een ‘nieuwe mystificatie’ kwalificeerde, heeft met deze voorstelling van 

zaken te maken. Wat hij in de gepassioneerde vorm van steunbetuiging echter vooral 

gevaarlijk vond, was dat zij de orde van 1815 op het spel zette. Deze Europese 

beschouwingswijze verklaart ten diepste waarom Groen zo kritisch over de nota 

was. Zij verklaart tegelijkertijd waarom hij zich zo afwijkend in het debat opstelde. 

Om het argument te ontkrachten dat de Poolse strijd ‘de sympathie van geheel 

Europa’ opwekte, zoals in de Nederlandse pers werd betoogd, onderstreepte hij 

namelijk dat dit ‘revolutionaire sympathien’ betrof.
274

   

    Wat de pers Groen niet minder zal hebben duidelijk gemaakt, is dat Napoleon III 

aanvankelijk weinig initiatieven voor de Polen ontplooide. Dit heeft hij bijvoorbeeld 

kunnen lezen in de Revue des Deux Mondes, waarin de Franse regering werd 

aangespoord tot een ‘action diplomatique’ of in De Gids, waarin werd opgemerkt 

dat de keizer de ‘sainte cause de la Pologne’ nauwelijks ter harte nam. Groens 

vermoeden dat Napoleon III het ‘liefst’ vrede wilde, omdat hij door de Europese 

realiteit op non-actief werd gesteld, moet dan ook in het licht van dit opinieklimaat 

worden verstaan. Dat hij ondanks deze relativering in Napoleon III een gevaar voor 

de Europese orde bleef zien, heeft hoofdzakelijk met zijn ideaaltypische 

geschiedbeschouwing te maken.  

                                                           
274 Interpellatie van den heer Mr. G. Groen van Prinsterer, 11. 
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    De conclusie dat Napoleon III een gevangene van zijn eigen denksysteem was, 

moet Groen ook hebben getrokken, toen de keizer in november 1863 verkondigde 

dat de traktaten van 1815 hadden afgedaan. Groen sprak namelijk wel in algemene 

zin over de actuele gevaren van Napoleon III voor Europa, maar repte met geen 

woord over de felle kritiek die de buitenlandse politiek van de keizer in Frankrijk 

zelf ontmoette. Terwijl de context aantoonde dat Napoleon III met zijn 

congresideaal de oorlogspartij de wind uit de zeilen wilde nemen, bleef Groen 

daarentegen de bonapartistische politiek omschrijven als een streven naar vrijheid en 

vrede ‘langs den zonderlingen omweg van willekeur en krijg’.
275

 Dat de keizer in dit 

streven volop met binnenlandse weerstand te maken had, vatte hij kennelijk niet op 

als teken van zwakte, maar als bewijs dat de idealist verstrikt zat in zijn eigen 

napoleontische gedachtespinsels.  

 

 

Wat de ontwikkeling van Groens Europabeeld in de periode 1848-1863 betreft, is in 

dit hoofdstuk meermalen gewezen op zijn nauwe aansluiting bij Stahl. De 

aansluiting manifesteerde zich, zo bleek, zowel op het terrein van het staats- als op 

dat van het volkenrecht. Nu is de overgang in Groens staatsleer van het 

privaatrechtelijke denken van Haller naar het publiekrechtelijke van Stahl een 

algemeen feit en lijkt een nieuw onderzoek op voorhand weinig zinvol. Hierbij moet 

echter worden opgemerkt dat deze omslag slechts in geringe mate en dan nog veelal 

onopzettelijk in een Europees raamwerk werd geplaatst.
276

 Hoezeer Groen zijn bij 

Stahl verworven inzichten op het Europese staatsvormingsproces betrok, bleek al uit 

zijn eerder aangehaalde parafrase van Star Numan dat de staat volgens Stahl niet 

meer was, ‘gelijk in Europa voorheen, eene res privata, maar, bij toeneming en in 

hoogeren zin, publica res’ werd.
277

 Dat hij ook in volkenrechtelijke kwesties op 

Stahls kompas voer, werd vooral duidelijk uit zijn commentaar op de Oosterse en 

Italiaanse oorlog en de Poolse Opstand. In het licht van de in dit hoofdstuk opgedane 

onderzoeksresultaten lijkt het alleszins gerechtvaardigd uitvoerig bij de invloed van 

Stahl op Groen stil te staan. Een aantal aspecten van Stahls Europabeeld zal, om de 

grenzen van het onderzoek niet te overschrijden, hoofdzakelijk worden belicht 

vanuit Groens perceptie van de Pruisische denker. Tevens zal in deze subparagraaf 

worden nagetrokken welke invloeden Groens Europabeeld in de onderzochte 

periode nog meer heeft ondergaan.  

                                                           
275 1813 in het licht der volkshistorie herdacht, 68. 
276 Een gunstige uitzondering hierop, zoals ook in de Inleiding is aangegeven, vormt Zelfbeeld 

en wereldbeeld van R. Kuiper.  
277 Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek, 258. Zie ook voetnoot 27 van dit hoofdstuk.  
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In 1862, een jaar na Stahls overlijden, verscheen Groens Ter nagedachtenis van 

Stahl. Naar eigen zeggen bedoeld als bijdrage ‘ter meer billijke waardering van een 

begaafden tijdgenoot, vooral ook in Nederland miskend, wiens verdiensten in leer en 

praktijk van het Staatsregt door zeer weinigen geëvenaard’ waren.
278

 Tegelijkertijd 

lijkt Groen zijn necrologie te hebben geschreven om rekenschap af te leggen van 

zijn eigen levensbeschouwelijke verhouding tot de conservatieve Pruis. Niet voor 

niets attendeerde hij op het feit dat men hem smadelijk ‘een volgeling van Stahl’ of 

‘le Stahl de la Hollande’ had genoemd.
279

  

    Dat beïnvloeding door Stahl zich allereerst op staatsrechtelijk terrein voordeed, 

was het directe gevolg van de constitutionele veranderingen die zich in 1848 in 

binnen- en buitenland hadden voltrokken. Of dit revolutiejaar als demarcatie of als 

‘nadere profilering’ van een stahliaanse Groen ten opzichte van een halleriaanse 

Groen moet worden opgevat, is een vraag die los van de staatsrechtelijke 

controverse tussen Groen en Koenen niet kan worden beantwoord.
280

 Hierbij dient in 

herinnering te worden geroepen dat in Groens beschouwing over het Europese 

staatsvormingsproces een discrepantie aan het licht kwam tussen een statisch 

staatsgezag en een dynamische maatschappijvisie. Ook moet worden opgemerkt dat 

de kwestie Haller-Stahl wanneer deze niet in een historische context wordt geplaatst, 

moeilijk kan worden opgelost.
281

  

 

 

Met het argument dat hij het staatsgezag ‘blootelijk in abstracto’ bezag, had 

Koenen, zo zagen we in het vorige hoofdstuk, Groen verweten een ruimhartiger 

toepassing van het staatsrecht in de weg te staan.
282

 Dat Groen deze kritiek niet 

afdoende kon weerleggen en daarmee een spanning tussen zijn staats- en 

maatschappijvisie liet voortbestaan, moet bij de stahliaanse omslag van 1848 hebben 

doorgewerkt. Tekst en context hebben daarbij laten zien dat de donderslagen van het 

                                                           
278 Ter nagedachtenis van Stahl, 1.  
279 Ter nagedachtenis van Stahl, 19.  
280 Kirpestein is van mening dat Groens staatsbeschouwing in Ongeloof en Revolutie nog niet 

was volgroeid en door de werken van Stahl tot een ‘nadere profilering’ werd gebracht. Met 

deze interpretatie nam Kirpestein bewust afstand van Zwaan die volgens hem ten onrechte 

van een ‘antithese’ tussen een halleriaanse en een stahliaanse Groen uitging. Zie J.W. 

Kirpestein, Groen van Prinsterer als belijder van Kerk en Staat, 85-87 en J. Zwaan, Groen 

van Prinsterer en de klassieke oudheid, 215 en 274.  
281 Zowel Zwaan als Kirpestein heeft een historisering van het vraagstuk Haller-Stahl 

achterwege gelaten. 
282 Zie 3.1.1. 
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revolutiejaar hem voor nieuwe uitdagingen plaatsten en tot een adequaat en 

eigentijds antwoord noopten. Tevens zijn er aanwijzingen in Groens correspondentie 

met Star Numan dat hij Stahls belangrijke werk Rechts- und Staatslehre auf der 

Grundlagen christlicher Weltanschauung pas enkele maanden na de 

Februarirevolutie voor het eerst of opnieuw ter hand heeft genomen en erdoor werd 

‘aangegrepen en geëlectriceerd’.
283

 Overvloedige bewijzen van een grondige 

bestudering van Stahls staatsrecht komen namelijk pas voor in zijn niet-

gepubliceerde Aanteekeningen vóór het begin van de Kamerwerkzaamheid, 

waarmee hij vermoedelijk in de nazomer van 1848 is begonnen. 

    Opmerkelijk is nu dat de naam Haller in de Aanteekeningen, die Groen nota bene 

als vervolg op Ongeloof en Revolutie had bedoeld, maar één keer voorkomt en dan 

nog slechts in verwijzende zin.
284

 Plausibel is dat de inhoudelijke kritiek van Stahl 

op Hallers Restauration der Staatswissenschaft stevig bij Groen heeft doorgewerkt 

en dat hij om die reden in een fase van heroriëntatie was aanbeland. Uit Ter 

nagedachtenis, maar vooral uit Groens onuitgegeven Studiën over Stahl, wordt 

duidelijk hoe hij de relatie tussen Haller en Stahl is gaan zien.
285

 Volgens Groen 

bestond er tussen beide staatsrechtsgeleerden behalve veel verschil ook ‘veel 

overeenkomst’. Zo zou Stahl ‘welverdienden lof’ hebben gegeven aan Hallers 

betoog dat de staat geen kunstmatig gewrocht was van menselijk overleg en 

afspraak, maar ‘veel eer uit de zamenleving zelve, als haar eigenaardige vorm, als 

natuurproduct in het gebied van regt en zedelijkheid’ was ontsproten en gegroeid. 

Ook had Stahl benadrukt, aldus Groen, dat niemand zo scherpzinnig als Haller ‘den 

oorspronkelijken patrimoniëlen aard der Europesche Rijken’ had ingezien. Juist op 

dit punt van Europese staatsvorming vermeed de eerste ‘de dwaling’ waarin de 

laatste verviel.  

    Volgens Groen lag de kwintessens van Stahls oppositie tegen Haller in het 

blootleggen van de ‘echt-Germaanschen en Européschen grondtrek’ van het 

staatsvormingsproces. De ‘vooruitgang’ van het staatsrecht lag daarom 

welbeschouwd in het ‘van lieverlede gewijzigd’ zijn van de ‘oorspronkelijken 

                                                           
283 Over deze correspondentie, zie ook 4.1.1. Groen heeft Star Numan waarschijnlijk kort vóór 

diens brief van 15 juli 1848 geschreven dat Stahls Rechts- und Staatslehre hem ‘bij 

uitnemendheid’ was bevallen en hierbij tevens de wens uitgesproken om na het lezen van dit 

tweede deel van Stahls Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht (2e druk, 

Heidelberg, 1847) nu ook Geschichte der Rechtsphilosophie, dat hiervan het eerste deel was, 

in handen te krijgen. Opvallend is ook dat in Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap, waarvan de 

laatste aflevering in juni 1848 verscheen, geen verwijzingen naar Stahl voorkomen. 
284 Bescheiden, II, 211. 
285 Ter nagedachtenis van Stahl, 9-10, 97 en 121-123 en Stahl. Studiën. Ten vervolge of in 

verband met het geschrift ‘Ter nagedachtenis van Stahl’, in: Bescheiden, II, 365-367. Zwaan 

karakteriseert dit opstel meer als voorstudie dan als vervolg en dateert het begin ervan in 

1861. Bescheiden, II, 354. 
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karaktertrek’ en dat maakte het privaatrechtelijke uitgangspunt ongeschikt voor een 

hedendaagse staatsopbouw. In Stahls behandeling van Hallers staatsleer overheerste 

echter de kritiek en werd het gronden van het staatsgezag op de natuurwet van de 

sterkere ‘völlig falsch’ genoemd, omdat hieraan een ‘höhere Ordnung’ ontbrak.
286

 In 

Ter nagedachtenis liet Groen deze ‘Irrthum Hallers’ links liggen en belichtte het 

privaatrecht veeleer als een door de tijd achterhaalde zaak.  

    Dat deze ‘oorspronkelijken karaktertrek’ van het Europese staatsrecht volgens 

Stahl een idealisering was van wat in wezen ‘een gebrek’ moest worden genoemd, 

accentueerde Groen in de Studiën daarentegen veel sterker dan in de necrologie. 

Hoewel Stahl erkende, zo voegde hij hieraan toe, dat Haller niet van vorstelijk 

absolutisme kon worden beschuldigd. Helderder dan met de typering uit de Studiën 

heeft Groen Stahls kritiek op Haller, maar daarmee impliciet op zichzelf, niet 

kunnen verwoorden. Het dynamische spoor dat hij vóór 1848 traceerde, had hij 

immers afgebakend voor het waarborgen van de maatschappelijke vrijheden en niet 

voor het verwerven van het staatsgezag. Het is evident dat met zijn overstap van 

Haller naar Stahl één van de belangrijkste pijlers van het staatsrechtelijke denken in 

Ongeloof en Revolutie was ingestort en die gewaarwording publiekelijk bekend 

maken was voor Groen kennelijk een hard gelag.  

   

Wat Stahl als de ‘vooruitgang’ van het Europese staatsrecht zag, sloeg op de 

zogenaamde ‘Mitherrschaft’. Een begrip dat Groen in zijn polemiek met De Gids 

had uitgelegd als ‘Volksinvloed’ om door ‘toezigt en veto’ de willekeur van de vorst 

tegen te gaan. Uit Grondwetherziening en Eensgezindheid wordt duidelijk hoe 

Stahls staatsleer hem een uitweg bood uit de impasse waarin hij door de liberale 

behoeften van zijn tijd verzeild was geraakt.
287

 Hoewel Groen bereid was het 

grondwettig koningschap in verband met ‘de wijziging der tijden en 

omstandigheden’ als ‘de ontwikkeling’ van het vaderlandse staatsrecht te erkennen, 

gaf hij aan daarbij aansluiting te willen zoeken bij het programma van de ‘gematigde 

behoudende partij’ in Pruisen. Terwijl hij met een verwijzing naar Stahls Die 

Revolution und die constitutionelle Monarchie uit 1848 hieraan toevoegde dat het 

beperken van het gezag van de koning niet ten koste mocht gaan van zijn ‘wezenlijk 

gezag’. Dat dit werk volgens hem een grote verdienste bezat, kwam omdat het niet 

alleen geschikt was voor Pruisen, maar ‘insgelijks voor Nederland’.  

    Groens vertolking van zijn ideale staatsvorm als ‘de vereeniging van gezag en 

vrijheid’ en ‘van Volksinvloed en krachtig beheer’ lijkt een bewuste poging de 

                                                           
286 F.J. Stahl, Die Philosophie des Rechts, Erster Band: Geschichte der Rechtsphilosophie, 

Dritte Auflage, Heidelberg, 1854, 560-568. Groen heeft zowel voor Ter nagedachtenis als 

voor Stahl. Studiën gebruik gemaakt van deze derde druk.  
287 Grondwetherziening, 185-186. Opmerkelijk is overigens Groens foutieve weergave van de 

titel als ‘die Constitutionnelle Monarchie und die Republik’. 



368 

 

continuïteit in zijn staatsrechtelijke denken te beklemtonen.
288

 Stahls beschouwing 

over het republikeinse karakter van de staat als grondtrek in de Europese 

staatkundige geschiedenis zag Groen namelijk als geëigend om een flexibeler 

politiek standpunt in te nemen dan voorheen.
289

 Tegelijkertijd benadrukte hij dat uit 

Stahls politieke gedragslijn in de jaren 1848-1850 kon worden opgemaakt dat de 

Pruisische parlementariër bij de beweeglijkheid van het ‘republikeinsche karakter’ 

van de staat de betrekking van Pruisen tot Duitsland en Europa niet uit het oog had 

verloren.
290

 De geestdrift voor een ‘eenig Duitschland’ onder Friedrich Wilhelm IV 

deelde hij met het Frankfurter Parlement, zo legde Groen uit, maar wel met Pruisen 

als ‘banierdrager van geregtigheid en trouw’ en met behoud van zijn ‘Europeschen 

invloed’. Voor Stahl was de antirevolutionaire bijdrage van Pruisen aan het 

Europese staats- en volkenrecht, zoals eerder werd opgemerkt, onopgeefbaar. Het 

zou het Europabeeld van de Hollandse Stahl in toenemende mate een Pruisisch 

perspectief verschaffen.  

 

 

In de perceptie van Groen werd het hele tijdperk van Stahls parlementaire 

werkzaamheid op het terrein van de Europese politiek slechts door één feit beheerst, 

te weten: ‘de herleving van het Napoleontische Keizerrijk’. Door Stahl kortweg 

geduid, aldus Groen in zijn Studiën, als ‘imperialisme’.
291

 Wat de Pruisische denker 

onder dit begrip verstond, lichtte hij toe aan de hand van diens studie over de 

rechtsfilosofie. In één van de delen hiervan was namelijk een afzonderlijk hoofdstuk 

gewijd aan de absolute monarchie, waarin een onderscheid werd gemaakt tussen een 

absolutisme op patrimoniale en feodale en een absolutisme op revolutionaire 

                                                           
288 Hoezeer Groen de discontinuïteit met zijn privaatrechtelijke voorgeschiedenis wilde 

opheffen in de continuïteit van een antirevolutionair ‘spoor’, kan worden afgelezen uit de 

volgende passage: ‘Hij acht dit niet vreemd, zegt hij, in den volgeling van Stahl. Zijn 

volgeling? Nu ja, ik ben trotsch op dezen titel; hoewel ik, om mijn regt op zelfstandigheid niet 

te verliezen, herinner dat ik in 1847 naauwelijks bij name met den uitnemenden tijdgenoot 

bekend was, en dat ik, ten gevolge der kennismaking, tot dus ver niet op een ander spoor 

geraakt, maar, zoo ik meen (en daarvoor zal ik hem steeds erkentelijk zijn) op denzelfden 

weg, met meer vastheid en overtuiging, met meer inzigt in de toepasselijkheid mijner 

beginsels, vooruitgegaan ben’. Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek, 221. 
289 Cf. Stahl. Studiën, in: Bescheiden, II, 367. 
290 Ter nagedachtenis van Stahl, 17-19 en Stahl. Studiën, in: Bescheiden, II, 400-403.  
291 De gegevens over Stahl en het Tweede Keizerrijk zijn vooral ontleend aan de Studiën. 

Groen gaf in dit opstel een uitvoerige toelichting op Stahls anti-bonapartistische standpunten. 

Stahl. Studiën, in: Bescheiden, II, 404-412.  
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grondslag.
292

 Dat Stahl deze tweede vorm als imperialisme betitelde, had volgens 

Groen alles te maken met de omstandigheid dat dit absolutisme in zijn bestrijding 

van de revolutie het uitgangspunt in de revolutie zelf oftewel in de revolutionaire 

beginselen zocht. Dit had tot gevolg dat de hele staatsorde werd gevestigd op 

‘mechanische, in plaats van op organische en zedelijke kracht’. Dat dit imperialisme, 

zoals het in Frankrijk ‘vooral’ onder Napoleon I en ‘nog meer’ onder Napoleon III 

gestalte had gekregen, voor ‘geheel Europa’ gevaarlijk was, kwam omdat een 

‘centralisatie’ die stelselmatig elke vorm van oppositie vernietigde aan de regeringen 

‘navolgenswaard’ scheen.  

    Een belangrijke verklaring voor Stahls preoccupatie met het herleefde keizerrijk 

lag volgens Groen in het feit dat hij in het bonapartistische imperialisme geen 

persoon of dynastie, maar ‘een denkbeeld, een stelsel, eene wereldhistorische kracht’ 

zag. Daarom lag de uitkomst van de keizerlijke politiek niet in verklaringen en zelfs 

niet in goede bedoelingen, maar in de macht die ‘van eigenaardige ontwikkeling’ het 

gevolg was. Als voortzetting van het eerste Keizerrijk dat ‘de historisch-

volkenregtelijke orde in Europa’ en ‘de oude grondslagen der maatschappij’ 

vernietigd had, was het tweede dan ook niet de ‘vrede’ maar de ‘verovering’, niet 

het ‘behoud’ van de denkbeelden der revolutie maar de ‘propaganda’ ervan. Met als 

het onberekenbare gevaar dat Europa door bondgenootschappen met Frankrijk aan te 

gaan ‘de overleveringen van het vorige keizerrijk’ als vanzelf weer tevoorschijn 

riep.  

    In zijn uiteenzetting van Stahls parlementaire optreden tijdens ‘de oorlog tegen 

Rusland’ in 1854-1856 en ‘de Italiaansche krijg’ in 1859 schetste Groen het beeld 

van een betrokken Europeaan die opkwam voor de handhaving van de Heilige 

Alliantie en de internationale orde. Dit Europese engagement van Stahl besprak hij 

in het laatste stuk van de Studiën aan de hand van de vraag: ‘Wat of Stahl zelf over 

den afloop en den toestand van Europa in 1861 gedacht heeft?’ Waarop Groen als 

antwoord gaf dat de Europese toestand zich volgens Stahl kenmerkte door ‘de 

voorbeeldelooze afval van het geloof aan Gods openbaring’, wat in politieke zin tot 

uiting kwam in de ‘prijsgeving van het denkbeeld van overheid’ en ‘van verbindend 

volkerenregt aan den volkswil’.
293

 Naar de mate waarin dit nieuwe politieke beginsel 

in Europa vorm kreeg, werden ‘alle andere welgevestigde regten’ en dus ook die van 

de kerk prijsgegeven. Omdat de kern van deze ‘wereldbeweging’ vijandschap tegen 

                                                           
292 Voor dit hoofdstuk, zie F.J. Stahl, Die Philosophie des Rechts, Zweiter Band: Rechts- und 

Staatslehre auf der Grundlage christlicher Weltanschauung, Zweite Abtheilung, Dritte 

Auflage, Heidelberg, 1856, 454-473. 
293 Groen ging bij het beantwoorden van deze vraag vooral in op Stahls toespraak op de 

‘Pastoral-Conferenz’ te Berlijn die hij twee maanden voor zijn dood in 1861 had gehouden. 

Stahl. Studiën, in: Bescheiden, II, 412-416. Cf. F.J. Stahl, Ansprache zur Eröffnung der 

Berliner Pastoral-Conferenz in der Trinitatiswoche 1861, Berlin, 1861. 
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Gods Openbaring, ordening en gebod was, achtte Stahl het de roeping van de kerk 

van Christus om tegen deze beweging ‘in haar geheel en tegen haar diepste 

beginselen’ te strijden en niet voor politieke instellingen en vormen of 

onderdrukkende overheden partij te kiezen. 

 

Uit het bovenstaande kan vrij eenvoudig worden afgeleid waarom Groen zich nauw 

met de volkenrechtelijke standpunten van Stahl verwant heeft gevoeld. Wat hem 

hierin vooral aansprak was Stahls gedecideerde concentratie op het bonapartistische 

Frankrijk als een gevaar voor de Europese orde. Opvallend in dit verband is Groens 

aandacht voor Stahls ideële benadering van de bonapartistische feitelijkheid. De 

belangrijkste verklaring voor zijn waardering voor Stahl lijkt te moeten worden 

gezocht in diens antirevolutionaire kijk op de Europese ontwikkelingen. De 

vertaalde aanhalingen uit Stahls beschouwing over de toestand van Europa in 1861 

maken duidelijk dat de conservatieve Pruis evenals Groen een rechtstreeks verband 

tussen ongeloof en revolutie legde. Uit Groens tekst is echter gebleken dat hij zijn 

periodisering van de revolutieleer onder invloed van de tijd minder schematisch 

heeft vormgegeven. Deze aanpassing roept allereerst de vraag op hoe zich dat 

verhoudt tot Stahls beschouwingen over de revolutie en vervolgens of Groen ook in 

dat opzicht Stahls invloed heeft ondergaan.  

 

In Was ist die Revolution?, een voordracht van 8 maart 1852, omschreef Stahl de 

revolutie in algemene zin als ‘die bestimmte politische Lehre, welche seit 1789 als 

eine Weltbewegende Macht die Denkart der Völker erfüllt und die Einrichtungen 

des öffentlichen Lebens bestimmt’.
294

 Vroeg men echter naar haar idee en wezen 

dan was de revolutie volgens hem ‘die Gründung des ganzen öffentlichen Zustandes 

auf den Willen des Menschen statt auf Gottes Ordnung und Fügung’. De oorsprong 

van deze ‘Emancipation des Menschen von Gott’ lag naar Stahls inzicht in het 

zeventiende-eeuwse rationalisme.
295

 Omdat zij een uittreden van de mens uit God 

was en daarmee een bewuste poging om op zichzelf te staan, moest deze 

denkrichting als ‘Gegenglaube’ worden beschouwd en niet als onschuldig ongeloof 

of terugval in het heidendom. Dit verklaarde waarom rationalisme en revolutie in de 

wereldgeschiedenis geen terugkerende verschijnselen waren, maar ‘die reine scharfe 

                                                           
294 F.J. Stahl, Was ist die Revolution? Ein Vortrag auf Veranstaltung des Evangelischen 

Vereins für kirchliche Zwecke am 8 März 1852 gehalten, Berlin, 1852, 4-5. Hiervan 

verscheen in hetzelfde jaar te Utrecht een Nederlandse vertaling onder de titel Wat is de 

revolutie?. Voor een uitzetting van Stahls beschouwingen over de revolutie, zie ook G. Fafié, 

Friedrich Julius Stahl, 50-59.  
295 F.J. Stahl, Was ist die Revolution?, 11-15.  
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Herausstellung des bösen Princips’ en als zodanig teken van intrede ‘in die 

apokalyptische Zeit’. In dat licht bezien werd tegelijkertijd duidelijk dat de revolutie 

geen eenmalige gebeurtenis was en daarom niet door het mechanische geweld van 

het bonapartisme kon worden bedwongen. Omdat het bonapartisme de revolutie in 

wezen consolideerde, was dit stelsel volgens Stahl ‘nur eine andere Phase der 

Revolution’.
296

 De revolutie in Europa, zo betoogde hij tot slot, kon maar door één 

macht worden gestuit en dat was het christendom.
297

 

    Een vergelijking van Stahls beschouwingen over de revolutie met die van Groen, 

zelfs uit de tijd dat diens geschriften hem nauwelijks bekend waren, laat een aantal 

fundamentele overeenkomsten zien. Allereerst betreft dit de ideële en godsdienstige 

verklaring ervan. Groens bekende omschrijving van de revolutie als ‘de geheele 

omkeering van denkwijs en gezindheid in de terzijdestelling en verachting van 

vroeger beginselen over geheel de Christenheid openbaar’ stemt inhoudelijk overeen 

met die van Stahl. Ook herinnert Stahls apocalyptische en postchristelijke duiding 

van de aangebroken revolutietijd aan Groens Bijbelse beeld van Europa als een huis 

bewoond door boze geesten.
298

 Vervolgens valt op dat beiden nadrukkelijk wezen op 

het permanente karakter van de revolutie en daarom betuigden dat haar opmars 

alleen door de christelijke beginselen kon worden tegengehouden.  

    Toch zijn er ook enkele belangrijke verschillen. Zo legde Stahl een veel nauwer 

verband tussen het rationalisme van de zeventiende eeuw en de revolutie dan Groen 

die met betrekking tot deze periode alleen sprak van staatsrechtverbastering.
299

 Een 

aanzienlijker verschil doet zich echter voor op het punt van de fasering. Hoewel 

Stahls aanduiding van het bonapartisme als een andere ‘Phase’ van de revolutie bij 

Groens bekende tijdperken uit Ongeloof en Revolutie lijkt aan te sluiten, ontbreekt 

bij Stahl, los van enkele verwijzingen naar periodes als de Terreur en het Keizerrijk, 

een schematische weergave van het revolutieproces.
300

 Nu kon Groen wel schrijven 

dat Stahl ‘de onvermijdelijkheid eener uitbarsting’ als die van 1848 had voorspeld, 

maar van een logische inkleding is in Stahls geschriften uit die tijd geen sprake.
301

 

Met het verband tussen ‘das Naturgesetz’ en de revolutie heeft Stahl namelijk alleen 

willen beklemtonen dat geen enkele ‘gefeierte Revolution’ vanaf 1789 tot duurzame 

                                                           
296

 Stahls voordracht moet worden begrepen tegen de achtergrond van de bonapartistische 

staatsgreep van december 1851.  
297 F.J. Stahl, Was ist die Revolution?, 15-19. 
298 Voor deze metafoor van Europa, zie 3.1.3.  
299  Cf. Stahls Die Philosophie des Rechts (I, 90-110) met Ongeloof en Revolutie (131-140).  
300 In de Nederlandse uitgave van Stahls toespraak over de revolutie werd de uitspraak over 

het bonapartisme weergegeven als ‘het Bonapartisme is slechts eene andere gedaante der 

revolutie’. Wat is de revolutie?, Utrecht, 1852, 21. 
301 Zelfs in het uitvoerige voorwoord van de derde druk van Die Philosophie des Rechts (II-2), 

waarin Stahl naar ‘die Katastrophe von 1848’ verwees, ontbreekt elk spoor van schematisme.  
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en bevredigende resultaten had geleid.
302

 Om te begrijpen waarom Stahl de 

ontwikkeling van de revolutieleer niet in logisch opeenvolgende periodes heeft 

verdeeld, moeten we het antwoord in zijn rechtsfilosofie zoeken.  

  

In het eerste deel van Die Philosophie des Rechts belichtte Stahl het Griekse denken 

vanuit het perspectief van de ‘Ideale und empirische Rechtsphilosophie’. Hierbij 

tekende hij Plato als hoofdrepresentant van de idealistische en Aristoteles als 

hoofdrepresentant van de empiristische denkrichting.
303

 Wat beide denkers gemeen 

hadden, zo sprak Stahl in waarderende zin, was het verstaan van de gerechtigheid als 

een ‘Zustand von Menschen’ en niet als een ‘System von Regeln’. Dit was volgens 

hem een gevolg van het feit dat zij hun denkbeelden niet schiepen uit de menselijke 

rede, maar ‘aus dem Gegenstande’. Wat Plato door ‘Anschauung des Geistes’ aan 

inzichten ontvangen had, stond namelijk model voor een praktische uitwerking in de 

samenleving.
304

 Bij Aristoteles was er in zijn bepaling van het politieke telos 

weliswaar sprake van ‘Abstraktion’, maar enkel op grond van de zintuiglijke 

waarneming. Hoewel de ‘sinnliche Anschauung’ zonder begrips- en oordeelvorming 

ontoereikend was, vormde zij als ‘Grundlage’ van de geschapen menselijke natuur 

wel de basis voor kennisverwerving.
305

      

    Stahl bespeurde echter ook een ‘Mangel des geschichtlichen Princips’ in de 

rechtsfilosofie van Plato en Aristoteles. Door de zedelijke wereld aan de ‘Herrschaft 

der Ideen’ te onderwerpen, dit was bij Plato het volmaaktheidideaal en bij 

Aristoteles het doel van de natuur, veranderden zij de geschiedenis louter in ‘ein 

Seyendes von Ewigkeit zu Ewigkeit’. Dit verklaarde volgens hem waarom zij de 

staat en de instandhouding daarvan belangrijker vonden dan de ‘Wohlerhaltung’ en 

zedelijke vervulling van de mens.
306

 Deze ideële en onhistorische benadering van de 

                                                           
302 F.J. Stahl, Die Revolution und die constitutionelle Monarchie, Berlin, 1848, 8-9. 
303 F.J. Stahl, Die Philosophie des Rechts, I, 8-35. 
304 Stahl typeerde Plato door diens ‘Anschauung des Geistes’ allereerst als ziener. Logische 

gevolgtrekking van geschouwde ideeën door Plato als denker, achtte hij een legitieme functie 

van de rede en niet vergelijkbaar met de abstracte begripsvorming in de moderne staatsvisies. 

F.J. Stahl, Die Philosophie des Rechts, I, 9-12. 
305 Hoewel Stahl in zijn filosofie drie kennismethoden met elkaar trachtte te verenigen, lag het 

hoofdaccent voor hem niet op de ‘Wesensschau’ of op de begrips- en oordeelsvorming, maar 

op de ‘sinnliche Anschauung’ die hij met een verwijzing naar Locke als de basis van de 

menselijke kennis zag. Het ‘Centrum’ voor kennis van de goddelijke dingen lag voor Stahl in 

de Openbaring. Over ‘das menschliche Erkennen’ bij Stahl, zie Die Philosophie des Rechts, 

Zweiter Band: Rechts- und Staatslehre auf der Grundlage christlicher Weltanschauung, Erste 

Abtheilung, Dritte Auflage, Heidelberg, 1854, 56-59.  
306 Door zoals Christian Wiegand over Stahls ‘Rekrutierung’ van Plato als vroege strijder 

tegen een agressief rationalisme te spreken, wordt deze fundamentele kritiek van Stahl op 

Plato onvoldoende verdisconteerd. Christian Wiegand, Über Friedrich Julius Stahl (1801-

1862). Recht, Staat, Kirche, Paderborn, 1981, 52-61. In de titel is Stahls geboortejaar 

overigens abusievelijk weergegeven.  
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werkelijkheid achtte Stahl volkomen in strijd met de Joodse voorstelling van een 

persoonlijke God. ‘Geschichte ist nur das Werk des Handelnden’, betoogde hij in dit 

verband en geen noodlot of abstracte ontvouwing van ideeën waaraan de beslissing, 

de daad en de vooruitgang ontbraken. Daarom zag het Jodendom de geschiedenis 

niet alleen als de uitkomst van menselijke lotgevallen, maar ook als de uitkomst van 

een beschikkende God. ‘Resultat der Wechselwirkung’, verklaarde Stahl, van het 

vrije handelen van de mens tegen God en het niet minder vrije handelen van God 

tegen de mens. Of zoals hij het samenvattend verwoordde: ‘Die jüdisch-christliche 

Erzählung im Ganzen stellt sich als ein großes überdachtes Drama dar, das Urbild 

aller Tragödie, weil es die göttliche Tragödie ist’.  

    Dat Stahl de geschiedenis als resultaat van een wisselwerking tussen God en mens 

opvatte, hing alleszins samen met zijn ‘christliche Philosophie’. Terwijl het begrip 

op zichzelf reeds aangaf dat hij geen absolute tegenstelling tussen geloof en rede 

zag, was hij van mening dat theologie en filosofie zelfs met elkaar verenigd konden 

worden.
307

 Hun ‘wahre Einheit’ behoorde volgens Stahl slechts dan tot stand te 

worden gebracht wanneer de filosofie de Openbaringsleer als verlossende sleutel 

beproefde en in overeenstemming met haar eigen wetten bevond. Zij het dat hierbij 

wel de noodzakelijke zelfstandigheid tussen beide wetenschappen in acht moest 

worden genomen. Waar de theologie zich immers alleen behoorde te richten op de 

soterische ‘Einigung des Menschen mit Gott’, diende de filosofie zich te 

concentreren op het wijde bereik van de ‘göttliche Manifestation in der Schöpfung’, 

zoals deze tot uiting kwam in de logica, de ontologie, de natuur, de taal en de 

politiek.  

    Deze verschillende gerichtheid en hogere eenheid konden volgens Stahl ook op de 

geschiedenis worden toegepast. Terwijl de filosofie hierin een ontvouwing van 

menselijke plannen en toestanden zag, herleidde de theologie de loop van het 

wereldgebeuren tot God en de uitbreiding van Gods koninkrijk. Hoewel een 

‘vollständige Einheit’ onbereikbaar was, kon wanneer de filosofie de theologie in 

haar verklaring van de geschiedenis betrok, ook op dat terrein de synthese tussen 

beide wetenschappen tot stand worden gebracht.
308

 Dit was volgens Stahl het geval 

wanneer de geschiedfilosofie de historische werkelijkheid toetste aan de hand van de 

christelijke Openbaring en daarmee inzicht kreeg in de tweespalt van het menselijke 

bestaan, het goddelijke plan van de wereldgeschiedenis en de zedelijke orde in haar 

volmaaktheid en eeuwige overeenstemming.  

    Door in de geschiedfilosofie van een transcendente ‘Persönlichkeit Gottes’ uit te 

gaan die zich in de mens als ‘fryer persönlicher Geist’ openbaarde, werd volgens 

Stahl tevens duidelijk hoe zich ‘in der göttlichen Providenz’ de geschiedenis 

                                                           
307 F.J. Stahl, Fundamente einer christlichen Philosophie, Heidelberg, 1846, 173-202.  
308 F.J. Stahl, Die Philosophie des Rechts, II-1, XX-XXI . 
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voltrok.
309

 Als ‘Ebenbild Gottes’ werd de mens namelijk in een ‘Ik-Gij-relatie’ 

geplaatst en was het zijn roeping hieraan in de twee ethische sferen van religie en 

zedelijkheid, ‘immer unterschiedbar, doch untrennbar’, gestalte te geven.
310

 Met 

betrekking tot dit zedelijke rijk maakte Stahl een onderscheid tussen het subjectieve 

ethos van de ‘Einzelmoral’ en het objectieve van de ‘Gemeinschaftsmoral’, zoals dat 

vorm kreeg in de staat en in het recht. Hoewel alle rechtsinstellingen hun oorsprong 

uiteindelijk in de Openbaring vonden, verwezenlijkten zij zich vanuit het volk als 

een gegeven ‘Einheit’. Elk volk en elk tijdperk zag hij in dit verband als de drager 

van een goddelijke gedachte en belast met een goddelijke opgave in de ‘Fortbildung’ 

van de mensheid. Dit was ‘sein weltgeschichtliches Princip’. Met dien verstande dat 

de wereldgeschiedenis steeds door ‘Gottes Fügung’ moest worden voortgestuwd 

naar ‘ein vollendetes Ganzes’, waarin het Godsrijk zijn voltooiing vond.  

    De positieve bijdrage van de mens aan zijn eigen geschiedenis beperkte Stahl tot 

een toenemende ‘Selbstbewußtheit’ van zeggenschap over de intellectuele krachten 

en over de natuur. Alleen in dat opzicht werd de ontwikkeling van de mensheid 

gekenmerkt door ‘eine stete Perfectibilität’. Van een morele vooruitgang was 

volgens hem geen sprake. Hoe meer de mens zich cultiveerde en daarmee zijn 

primitiviteit verloor, hoe meer hij in evenredigheid ontaardde. Om de mens in zijn 

verhouding tot God wezenlijk te veranderen was naar Stahls godsdienstige 

overtuiging een ‘Eingreifen der ewigen jenseitigen Welt’ in de ‘diesseitige’ 

noodzakelijk. Dat dit goddelijke ingrijpen voor de menselijke ‘Gesittung und 

Bildung’ en dus voor de ontvouwing van de geschiedenis niet zonder gevolgen was 

gebleven, bleek uit de invloed van het christendom. 

 

Groen onder invloed van de tijd en van Stahl 

 

Maar hoe verhoudt Stahls rechtsfilosofie zich nu tot Groens revolutieleer en in het 

bijzonder tot de periodisering ervan? Een kritische kanttekening kan al worden 

gemaakt bij Groens weergave van Was ist die Revolution?. De omschrijving van 

Stahls antwoord op deze vraag als ‘De Revolutie is de stelselmatige omkeering van 

begrippen, waardoor, in plaats van de ordeningen Gods, de eigenwijsheid en 

willekeur van den mensch ten grondslage van Staat en Maatschappij, van regt en 

waarheid, gelegd wordt’ doet wat het eerste gedeelte betreft leerstellig aan.
311

 Iets 

soortgelijks kan worden gezegd over Groens mening dat de kracht der polemiek 

                                                           
309 Volgens Fafié was Stahls transcendente ‘Persoonlijkheid Gods’ vooral bedoeld als reactie 

op de filosofie van Hegel. Zie G. Fafié, Friedrich Julius Stahl, 43-46. 
310 In wezen een filosofische verwerking van Luthers tweerijkenleer. Over Stahls 

personalisme, ethiek en kijk op de verhouding tussen kerk en staat, zie G. Fafié, Friedrich 

Julius Stahl, 46-50 en 64-65.  
311 Ter nagedachtenis van Stahl, 27. 
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tegen de revolutie ‘ook van Stahl’ het eerst zou worden gevoeld in de 

‘onwederlegbaarheid’ van de historische beschouwing.  

    Dat Groen het revolutieproces nog altijd logicistisch verwoordde, wordt ook 

duidelijk uit het geschrift Le Parti Anti-Révolutionnaire et Confessionnel uit 1860.
312

 

Hierin sprak hij bijvoorbeeld over ‘le cours naturel’ van een goddeloze en fatale leer 

en over de revolutie die in haar ontwikkeling ‘logique’ was geweest. Zelfs leek hij, 

door zijn duiding van de revoluties van 1789, 1793 en 1830 als ‘les phases diverses 

d’un seul phénomène’, weer terug te grijpen op de strakke periodisering uit 

Ongeloof en Revolutie.
313

 Bij de beschrijving van het revolutiejaar 1848, enkele 

bladzijden verder, haalde Groen echter weer zijn toen opgedane ervaring met het 

revolutieproces aan. De val van de Julimonarchie was immers het signaal geweest 

van een ‘da capo de la première révolution’, waarin alle ‘phases’ in een versneld 

tempo werden afgewikkeld. Door vervolgens te stellen dat het onnodig was hiervan 

een opsomming te geven, maakte hij zich wel heel gemakkelijk van het wisselende 

verloop van de revolutie af. Dat hij met de voorspelbaarheid niet goed raad wist, kan 

mede worden afgeleid uit de onsamenhangende weergave van de historische feiten 

die hij op de stelling liet volgen.  

    In welke mate Groen de greep op de periodisering van de revolutie was 

kwijtgeraakt, blijkt in het bijzonder uit de Narede van vijfjarigen strijd. In dit 

geschrift uit 1855 vatte hij het revolutionaire tijdperk namelijk als volgt samen: ‘Wat 

is, sedert de opkomst der revolutie-begrippen, de geschiedenis van Europa, zoo niet 

een overgang telkens van Revolutie naar Reactie, van anarchie naar autocratie en 

vice versâ een gestadig verbuigen, een telkens weder verbreken van hooggeroemde 

Staatsregelingen geweest?’
314

 Wat Groens beschouwing over het revolutieproces 

betreft, moet daarom worden gesteld dat deze in de periode 1848-1863 nog altijd 

logicistisch werd verwoord, maar dat de periodisering was aangepast.  

    Wanneer we nu Groens revolutieleer vergelijken met Stahls Was ist die 

Revolution? dan valt op dat de revolutie in de voordracht veelmeer als innerlijk 

verzet tegen God werd getekend dan als anti-historisch leerstelsel. De verklaring 

hiervoor kan het beste worden gezocht in Stahls rechtsfilosofie. Daaruit werd 

duidelijk dat hij de mens als een vrije persoonlijkheid voor het aangezicht van God 

plaatste en de geschiedenis als een wisselwerking tussen het vrije handelen van het 

schepsel en de Schepper zag. Met name deze antropologische en filosofische 

interpretatie van de historische werkelijkheid vloeide Groen, bij al zijn 

antirevolutionaire verwantschap met Stahl, maar moeizaam uit de pen. Zo besteedde 

                                                           
312 Le Parti Anti-Révolutionnaire et Confessionnel dans L’Église Réformee des Pays-Bas. 

Étude d’histoire contemporaine, Amsterdam, 1860, 34-48.  
313 Groen citeerde in dit verband Fiévée. Over Fiévée en zijn periodisering van de revolutie, 

zie 3.3.2. 
314 Narede van vijfjarigen strijd, 49. 
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hij aan Stahls ‘wetenschappelijk standpunt der persoonlijkheid Gods’ welgeteld één 

alinea en dan nog in de niet-gepubliceerde Studiën.
315

  

    Of dit negeren theologisch moet worden verklaard, Groen was per slot van 

rekening calvinist en Stahl lutheraan, is een vraag die buiten de kaders van dit 

onderzoek valt.
316

 Feit is dat Groen in zijn antirevolutionaire beschouwingswijze 

weinig plaats heeft ingeruimd voor Stahls personalisme. Dat is des te opmerkelijker, 

omdat de Pruisische denker hieraan zijn rechtsfilosofische uitgangspunten voor de 

publiekrechtelijke kijk op Europa ontleende en Groens Aanteekeningen van 1848-

1849 doorademd waren van Stahls Die Philosophie des Rechts.
317

 Niettemin kan 

worden gesteld dat Stahls rechtsfilosofie hem, mede onder invloed van de tijd, 

voorzichtiger heeft gemaakt in het periodiseren van de revolutieleer. Verbindingen 

met Plato’s degeneratietheorie, die gezien de noodzakelijkheid van de 

opeenvolgende staatsvormen een vrije ontwikkeling van het publiekrecht in de weg 

stond, kwamen in Groens geschriften vanaf 1848 daarom niet meer voor. Ook werd 

de spanning tussen de rationalistische en empiristische premissen van zijn Proeve 

over de middelen, zoals dat tot uiting kwam in een statisch staatsgezag en in een 

dynamische maatschappij, beduidend minder. Publiekrechtelijke ontwikkelingen 

heeft hij onder invloed van Stahl, die hierin de ‘echt-Germaanschen en Européschen 

grondtrek’ van het staatsvormingsproces zag, als ‘gangen der Voorzienigheid’ 

gewettigd. Om die reden nam Groen, naar eigen zeggen, in de revolutie eerst het 

positieve en historische gevolg waar en daarna ‘op haar beurt, de oorzaak der 

Europésche ontwikkeling’.
318

  

    Toch lijkt zich op het punt van een personalistische Stahl en een gematigd 

intellectualistische Groen nóg een tegenstrijdigheid voor te doen. Dit betreft in het 

bijzonder hun beider oordeel over Napoleon III. Dat Groen de Franse keizer als een 

gevangene van diens eigen ideeën zag, werd immers met een beroep op Stahls 

beschouwing over het bonapartisme als wereldstelsel onderbouwd. Het valt moeilijk 

te ontkennen dat de Pruisische parlementariër geen enkel vertrouwen in het 

vredelievende karakter van het Tweede Keizerrijk bezat, omdat hij hierin ‘eine Idee, 

ein System, eine weltgeschichtliche Potenz’ en geen persoon of dynastie zag. Maar 

betekent dit nu ook dat hij dit in mindering heeft gebracht op de menselijke 

                                                           
315 Bescheiden, II, 357.  
316 Voor enkele aanzetten tot een theologische vergelijking tussen Groen en Stahl, zie G. 

Fafié, Friedrich Julius Stahl,153 en W.G.F. van Vliet, Groen van Prinsterers historische 

benadering, 63-71 en 80-81. Overigens laten beide auteurs in hun deelstudie over Groen en 

Stahl Groens negeren van Stahls personalisme geheel buiten beschouwing. 
317 Onder het kopje ‘Overzigt der wetenschap in haar revolutionaire afwijking’ schreef hij 

over de Griekse filosofie: ‘Ideale en empirische wijsbegeerte; Plato en Aristoteles. De staat 

het geheel, waarin de burger zich oplost’. Bescheiden, II, 207. 
318 Grondwetherziening en Eensgezindheid, 111. 
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verantwoordelijkheid of dat hij Napoleon III als een slachtoffer van een ideële 

ontwikkeling beschouwde?  

    Om deze vraag te kunnen beantwoorden kan in het bijzonder worden verwezen 

naar Stahls voordracht Was ist die Revolution?. Hierin benadrukte Stahl dat het 

Keizerrijk van Napoleon I een rijk was ‘auf Menschenwillen gegründet, durch 

Menschenverstand in allen seinen Theilen gemacht, nur Menschenwillen 

dienend’.
319

 Nog meer dan in de daaraan voorafgaande revolutionaire republiek 

ontbrak volgens hem aan deze regeringsvorm ‘das Princip’ van de gebondenheid aan 

een van God geboden orde. Een beginsel, zo voegde hij er ter verduidelijking aan 

toe, dat ‘in dem einzelnen Menschen das Gewissen ist’ en dat ook het geweten ‘im 

Staate’ vormde. Ook al was Groens ‘necessité de position’ bedoeld om de liberale 

critici van Napoleon III de mond te snoeren, deze personalistische benadering van 

het bonapartisme zijn we in zijn commentaren niet tegengekomen. Op de menselijke 

verantwoordelijkheid binnen het revolutieproces heeft hij in tegenstelling tot Stahl 

geen accent gelegd.  

 

  

In 1853 verscheen Stahls Der Protestantismus als politisches Princip, een serie 

voordrachten over de betekenis van het protestantisme voor de Europese politiek en 

cultuur. In het ‘Wesen des Protestantismus’, de eerste voordracht, ging hij nader in 

op de beschuldiging van Rome als zou de Reformatie het subjectivisme en bijgevolg 

de politieke revolutie hebben veroorzaakt.
320

 Volgens Stahl berustte deze aanklacht 

‘auf einer falschen Beweisführung’. Vrijheid en persoonlijkheid waren namelijk 

vruchten van de rechtvaardiging door het geloof en hielden als zodanig 

onvoorwaardelijke onderwerping aan de Openbaring in. Op grond van dit 

protestantse geloofsbeginsel, zo zette hij uiteen, kon in geestelijk opzicht het 

geweten worden gevormd en in politiek opzicht het goddelijk recht van de vorst en 

de vrijheid van de volken. Aangezien de gerechtvaardigde gelovige rechtstreeks 

onder God stond, was het de kerk niet toegestaan over zijn geweten te heersen. 

Zeggenschap over de wereldlijke overheid, die ook ‘unmittelbar’ door God werd 

geregeerd, viel eveneens buiten het domein van de kerk. Terwijl het ‘allgemeines 

Staatsbürgerthum’, waaronder Stahl de politieke vrijheid der volken verstond, tot het 

algemeen priesterschap der gelovigen moest worden herleid.  

                                                           
319 F.J. Stahl, Was ist die Revolution?, 14.  
320 F.J. Stahl, Der Protestantismus als politisches Prinzip. Vorträge auf Veranstaltung des 

evangelischen Vereins für kirchliche Zwecke zu Berlin im März 1853 gehalten, Berlin, 1853, 

1-37.  
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    Wat ‘die christliche, die Europäische Welt’ niet minder aan het protestantisme 

had te danken, zo betoogde Stahl in zijn tweede voordracht, was ‘das Gut der 

Gewissensfreiheit, der Duldung’.
321

 In dat licht bezien verweet hij het 

ultramontanisme in zijn poging om het wereldlijke gezag en het individuele geweten 

aan de heerschappij van de paus te onderwerpen, een onechte theocratie te willen 

verwezenlijken. Niettemin was Stahl van mening dat de geestelijke en de politieke 

onderdrukking niet ‘im Wesen des Katholicismus’ opgesloten lagen, maar met name 

werden gevoed door de ‘katholische Reaktion’ zoals die vanaf de zestiende eeuw in 

Europa had vorm gekregen.    

    Uit het vervolg van de tweede voordracht wordt helder waar Stahl met zijn 

historisering van het katholicisme nu eigenlijk naar toe wilde. Politieke vrijheden 

waren geen ‘Sondergut’ van het protestantisme, zo nuanceerde hij, omdat ook het 

katholicisme ‘das lebendige innerliche Christenthum’ nog altijd met zich meedroeg. 

Om die reden achtte Stahl het een betreurenswaardige vergissing wanneer de 

politieke wereld zou worden opgesplitst in een protestants en een katholiek deel. De 

repressieve praktijk waarmee de Europese volken rond de pauselijke stoel moesten 

worden verzameld, zag hij als het gevolg van ‘katholischen Interessen’ en niet van 

‘katholischen Grundsätzen’. Protestant en katholiek behoorden volgens Stahl op 

dezelfde grond te staan van autoriteit en op dezelfde grond van recht, vrijheid en 

gewetenstolerantie. Op basis van dit gemeenschappelijke uitgangspunt van de 

christelijke staat vormden zij naar zijn inzicht een uiterste tegenstelling met de 

revolutie. Hoofdvertegenwoordiger van het militante katholicisme was voor hem het 

jezuïtisme dat hij naar de titel van zijn vijfde voordracht enerzijds omschreef als 

‘Gegensatz zum Protestantismus’, anderzijds uitwerkte als ‘Extrem des 

Katholicismus’.
322

   

 

Dat Groen in Stahls Protestantismus als politisches Princip zijn eigen 

‘Protestantsche beginsel’ moet hebben herkend, lijkt onbetwistbaar.
323

 Ondanks het 

feit dat Stahl niet van ‘Kryptokatholicisme’ kon worden verdacht, was Groen echter 

van mening dat zijn geestverwant ‘gunstiger’ over Rome oordeelde dan hijzelf.
324

 

Dit baseerde hij op Stahls verwachting dat er voor de Rooms-katholieke Kerk 

‘welligt’ nog een grote roeping was weggelegd. Wat Groen moeilijk kon 

aanvaarden, had hij enkele jaren daarvoor geschreven, was dat de paus ooit afstand 

zou doen van de door hem nagestreefde wereldheerschappij of dat hij de 

verdragsbepalingen van Westfalen en Wenen over tolerantie tegenover de 

                                                           
321 F.J. Stahl, Der Protestantismus, 38-57. 
322 F.J. Stahl, Der Protestantismus, 94-113. 
323 Dit had Groen uitgewerkt in de Proeve van 1834. Over dit beginsel, zie 3.1.1. 
324 Ter nagedachtenis van Stahl, 58-61. 
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protestanten zou erkennen.
325

 Pas wanneer dat het geval was, konden katholiek en 

protestant volgens hem gezamenlijk de dwalingen der revolutie bestrijden. Vanuit 

dit standpunt wordt begrijpelijk waarom hij de zestiende-eeuwse duiding van de 

paus als antichrist, veel minder dan Stahl als historisch verschijnsel verklaarde.  

    Vanzelfsprekend moeten in dit accentverschil Groens verankering in het 

Nederlandse calvinisme en de nationale context worden meegewogen. Of vanuit 

Stahls positie gezien: diens lutherse en Pruisische achtergrond. Er kan echter ook 

een Europese verklaring voor dit accentverschil worden gegeven. Anders dan Groen 

was Stahl immers via Pruisen nauw betrokken op de Heilige Alliantie en haar 

betekenis voor de internationale orde. De gedeelde waarden en belangen met het 

katholieke Oostenrijk binnen dit verband kregen, omdat Pruisen en Oostenrijk 

tevens de belangrijkste pijlers van de Duitse Bond vormden, een dubbel accent. Ook 

moet Stahl door de herleefde deutsche Frage hebben gerekend met het feit dat een 

nationale eenwording met een co-existentie van protestantse en katholieke Länder 

gepaard zou gaan. Net als Groen zag Stahl in het actieve ultramontanisme een 

gevaar voor de politieke vrijheid van Europa. Veelmeer echter dan de Pruisische 

lutheraan kreeg Groen als Nederlandse calvinist in existentiële zin met de 

revitalisering van het papisme te maken. Zijn gedreven opkomen voor Nederland als 

‘Protestantsche Staat’ en zijn verwoording hiervan rond de Aprilbeweging van 1853 

tonen aan dat in zijn argumentatie geloof en emotie een belangrijke rol speelden. 

Wellicht was Stahls Protestantismus hem op dat punt te beschouwend van aard en 

was hij gevoeliger voor het religieuze taalgebruik van de Reveilvrienden. Groens 

Europabeeld, zo moet worden gesteld, vertoonde in vergelijking met Stahl ook een 

anti-ultramontaanse dimensie.
326

  

   

 

Groens diepgaande beïnvloeding door Stahl roept de vraag op wat hiervan het 

gevolg is geweest voor zijn verhouding tot andere verwante figuren en stromingen. 

Al eerder werd geponeerd dat de verminderde aandacht voor Plato rechtstreeks 

verband hield met zijn toe-eigening van Stahls staatsrecht. Ook werd hierbij 

opgemerkt dat de stahliaanse omslag in Groens denken tot een forse afname van het 

spanningsveld tussen een statisch staatsgezag en een dynamische maatschappij had 

geleid en dat hij om die reden publiekrechtelijke ontwikkelingen in Europa als 

                                                           
325 Le Parti Anti-Révolutionnaire et Confessionnel, 61-68. In Ter nagedachtenis van Stahl 

greep Groen op dit standpunt terug. 
326 Kuiper laat deze anti-ultramontaanse dimensie, die zich in de jaren vijftig bij Groen 

ontwikkeld heeft, vrijwel geheel buiten beschouwing. Hierdoor wordt een te grote 

tegenstelling met de Reveilvrienden gecreëerd. Zie R. Kuiper, Zelfbeeld en wereldbeeld, 58 

en 74-75.  
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‘gangen der Voorzienigheid’ kon wettigen. Hoezeer Groen onder invloed van Stahl 

rechtsgeleerden en politieke denkers was gaan herwaarderen en evalueren blijkt in 

het bijzonder uit zijn beoordeling van de Historische Rechtsschool, Burke en Guizot.  

 

Een politieke rehabilitatie van de Historische Rechtsschool 

 

Dat Groen weer in positieve zin aandacht aan de Historische Rechtsschool begon te 

schenken, lag vanwege Stahls ‘ingenomenheid’ met Savigny voor de hand. Deze 

herwaardering valt des te meer op, als in herinnering wordt geroepen dat in Groens 

jeugdgeschriften en in de Proeve over de middelen Savignys rechtsbeschouwing en 

Plato’s ideeënleer op gespannen voet met elkaar verkeerden.
327

 Uit de 

Aanteekeningen en de Studiën, twee opstellen in de geest van Stahl, blijkt waar 

Groen wetenschappelijk gezien nu werkelijk mee zat. Hieruit wordt tevens duidelijk 

waarom hij in de Proeve uit 1834 en in Ongeloof en Revolutie een ‘merkwaardig 

stilzwijgen’ over de Historische Rechtsschool bewaarde.
328

    

    Volgens Groen was het ‘eene karikatuur’ wanneer de Historische Rechtsschool, 

omdat zij opkwam voor de individuele staatsontwikkeling, werd geassocieerd met 

de eigenwettelijkheid van de geschiedenis. Ook zij wilde ‘het wezen der dingen’ en 

had haar algemene rechtsbeginselen die zij in de afzonderlijke staten historisch 

weerspiegeld zag.
329

 Dat Stahl van deze juristenschool ‘in allen deele haar 

geestverwant’ was, zoals Groen in de Studiën stelde, doet echter geen recht aan de 

inhoudelijke kritiek die hij haar in Die Philosophie des Rechts niet bespaarde.
330

 

Daarin noemde Stahl het op de voorgrond plaatsen van het recht als ‘Erzeugniß des 

Volksbewußtseyns’ zonder in gelijke mate naar het ethos van een hogere macht te 

verwijzen ‘ein wirklicher Mangel ihres Standpunktes’.
331

 Dat Groen van Stahls 

kritiek op de Historische Rechtsschool op de hoogte moet zijn geweest, blijkt met 

name uit zijn conclusie dat de verdienste van Savigny ‘vooral eene 

methodologische’ was, terwijl die van Stahl ‘in de vaststelling der grondbeginselen’ 

lag en ‘in den christelijk-wijsgeerigen grondslag dien hij aan de geschiedenis en het 

regt’ aanwees.
332

    

    Door te benadrukken dat Stahl erin geslaagd was de Historische Rechtsschool op 

‘christelijk-historischen grondslag’ te vestigen, valt tegelijkertijd licht op het feit dat 

                                                           
327 Zie hierover 1.3.2 en het slot van 3.3.2.  
328 Hoewel Van Vliet in navolging van H. Dooyeweerd terecht spreekt over een ‘merkwaardig 

stilzwijgen’ over de Historische Rechtsschool in deze belangrijke geschriften, geeft hij 

hiervoor geen verklaring. W.G.F. van Vliet, Groen van Prinsterers historische benadering, 

36. 
329 Bescheiden, II, 209-210. 
330 Bescheiden, II, 368-369. 
331 F.J. Stahl, Die Philosophie des Rechts, I, 588. 
332 Ter nagedachtenis van Stahl, 66-67. 
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dit Groen niet gelukt was. Dat hij een statisch staatsgezag niet met een dynamische 

maatschappij had kunnen verenigen, verklaart waarom hij Savigny in de periode 

1834-1847 minder ter sprake bracht.333 Aangezien hij de Historische Rechtsschool 

vóór 1848 slechts benutte voor de ontwikkeling van de maatschappij, leverde Stahls 

publiekrechtelijk geduide ‘vooruitgang van het Europesche Staatsregt’ hem nu de 

ruimte Savignys gedachtegoed ook in politieke zin toe te passen. Waar dat bij zijn 

lutherse geestverwant mee te maken had, besefte Groen, gelet op zijn verklaring van 

Stahls incorporatie van Savigny, maar al te goed. Door ‘van het begrip eens 

persoonlijken Gods’ uit te gaan, leerde de rechtsfilosoof ‘in de geschiedenis zelve 

zijn openbaring, in den Staat zijn gewrocht, in het regt zijn ordening’ te zien.  

   

 

De invloed van Stahl op Groen lijkt ook gevolgen te hebben gehad voor zijn kijk op 

Burke. Opvallend is namelijk dat Groen in de periode 1848-1863 Burke vooral heeft 

belicht als ziener en bestrijder van de revolutiebegrippen, maar veel minder aandacht 

heeft besteed aan diens staatsleer.
334

 Dat deze nuancering tot Stahl kan worden 

herleid, wordt onder meer duidelijk uit Groens Studiën. Hierin attendeerde hij op 

‘een wenk van Stahl omtrent hetgeen aan de theorie van Burke’ ontbrak.
335

 In 

tegenstelling tot in Ter nagedachtenis wees Groen er in zijn onuitgegeven opstel op 

dat Stahl ‘teregt’ had opgemerkt dat er aan Burkes leer ‘een gebrek’ kleefde. Te 

weinig had de ‘zuiverste vertegenwoordiger van het conservatisme’ gelet op de 

‘ware denkbeelden’ waardoor de revolutie ook werd veroorzaakt én op de daardoor 

‘noodzakelijk geworden uitbreiding der staatsleer’.  

    Dit werd, aldus Groens parafrase van Stahls behandeling van Burke, veroorzaakt 

door het feit dat Burke er geen wijsgerige beschouwing op nahield en de historische 

werkelijkheid alleen praktisch benaderde. Twee verschillende ‘werkzaamheden’ die 

zelden ‘tegelijk’ aan één mens werden opgelegd. Hoewel Burkes leer hierin van ‘zoo 

zuiver aanschouwing’ was dat ze daardoor tevens tot ‘een zedekunde’ en ‘eene 

staatsfilosofie’ werd. Waarmee Groen wilde zeggen dat Burke in de ogen van Stahl 

meer afbreker van de revolutie dan hervormer was geweest. Of om dit oordeel over 

Burke met Stahls eigen woorden weer te geven: ‘Das Erhalten, das die Aufgabe ist, 

erfüllt er vollkommen; aber in das Fortbilden, das auch die Aufgabe ist, geht er nicht 

im gehörigen Maaße ein’. 

                                                           
333 Zie ook voetnoot 29 van dit hoofdstuk. 
334 Cf. Le Parti Anti-Révolutionnaire et Confessionnel, 42-44. 
335 Bescheiden, II, 361-362. Cf.  Die Philosophie des Rechts, I, 553-560, waar Stahl Burke 

behandelde in de categorie ‘die Schriftsteller der Kontrerevolution’. 
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    Groens instemming met Stahls aanmerkingen op Burkes conservatisme leidt 

echter tot de vraag of zij zelf als hervormers kunnen worden geboekstaafd. De 

constatering dat Groen na 1848 als Nederlander een ‘veel beweeglijker politicus’ 

was dan als Europeaan, kan in elk geval worden bijgevallen.
336

 Dit laat onverlet dat 

hij gezien zijn kritiek op de Europese orde, waarin hij verder ging dan Stahl, in zijn 

denken over Europa wel degelijk bewoog. Door hun concentratie op het 

bonapartistische Frankrijk zijn ook Groen en Stahl, zo moet worden gesteld, aan het 

‘fortbilden’ van Europa ‘op den voormaligen grondslag’ niet meer toegekomen. Wat 

zij met het oog op Burke een gebrek noemden, uitte zich bij hen in een gespannen 

verhouding tussen een volkenrechtelijke theorie en een volkenrechtelijke praktijk. 

Verwikkeld als zij hierbij waren in een strijd tegen het nationaliteitsbeginsel en de 

volkssoevereiniteit. Of Groen ná 1863 in zijn denken over Europa bewoog, is een 

vraag die in het volgende hoofdstuk ter sprake zal worden gebracht.  

  

 

Een andere herwaardering van Groen heeft betrekking op Guizot. Dit wordt vooral 

duidelijk uit het feit dat hij de Franse Doctrinair en ex-staatsman van de 

Julimonarchie in één adem was gaan noemen met Burke en Stahl en hem rekende 

‘onder de voorstanders der Anti-revolutionaire partij’. Op grond van Guizots De la 

démocratie en France uit 1849 nog met een slag om de arm, maar na diens Nos 

mécomptes et nos espérances uit 1855 met volle overtuiging.337 Of Guizot van 

fundamentele betekenis voor Groens Europabeeld is geweest, werd reeds in het 

vorige hoofdstuk betwijfeld, omdat de bron hiervan bij Heeren moet worden 

gezocht.338 Deze conclusie moet ook van toepassing worden geacht op de periode 

1848-1863. Groen lijkt Guizot namelijk meer te hebben gezien als bewijs voor het 

gelijk van de antirevolutionaire beschouwing dan als richtinggevend denker. Dit kan 

bijvoorbeeld worden aangetoond aan de hand van Groens uitspraak: ‘Het is 

duidelijk, dat, ook voor Guizot, de vermeende Oppermagt van den revolutionairen 

Volkswil de voornaamste bron der Europesche verwarring en jammeren is’.339 

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat hij zich met het oog op de revolutionaire 

ontwikkelingen in Frankrijk graag door hem liet voorlichten.  

                                                           
336 Zie R. Kuiper, ‘Groen van Prinsterer en 1848’, in: J. de Bruijn & G. Harinck (redactie), 

Groen van Prinsterer in Europese context, 101-106. 
337 Op grond van Nos mécomptes noemde Groen Guizot ‘een pur sang anti-revolutionair’. Zie 

Groen aan C.J. van Assen, 3 april 1855, Briefwisseling, III, 184-185. Wat zijn reserves ten 

opzichte van De la démocratie betreft, omdat hierin ‘reminiscentiën uit vroegere denkwijze’ 

voorkwamen, zie Grondwetherziening en Eensgezindheid, 219.  
338 Zie 3.3.2. 
339 Grondwetherziening en eensgezindheid, 225. 
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    Waarom Groen over Guizot de antirevolutionaire loftrompet was gaan steken, 

blijkt met name uit de Studiën over Stahl.
340

 Hoewel zijn Pruisische leermeester zich 

in Die Philosophie des Rechts gematigd-kritisch over de Franse Doctrinairen had 

uitgelaten, veronderstelde Groen dat indien Stahl zijn editie van 1856 op dit punt 

zou hebben gecorrigeerd hij ook op de ‘meerdere homogeneïteit’ van Guizots 

‘godsdienstigen grondslag’ zou hebben gewezen.
341

 Wat Groen namelijk enorm in 

de Franse protestant was gaan waarderen, was diens aandacht voor de ‘adulation 

idolâtre pour l’humanité’ van de achttiende eeuw en voor de ‘satanische grondtrek’ 

in de revolutie. In wezen stelde hij de verhouding tussen Stahl en Guizot als volgt 

voor: beiden hingen vóór 1848 de vooruitgang van het Europese staatsrecht aan, 

terwijl Guizot anders dan Stahl pas vanaf 1848 oog kreeg voor het antichristelijke 

karakter van de Franse Revolutie.  

    Door 1848 als een breuklijn te schetsen deed Groen met zijn veronderstelde 

homogeniteit tussen Stahl en Guizot echter tekort aan de continuïteit in het 

Europabeeld van de laatste. De rode draad in Guizots geschriften is ontegenzeggelijk 

dat de Europese geschiedenis in het algemeen en de Franse in het bijzonder door 

‘une idée’ werden geleid. Te weten: gerechtigheid en vrijheid voor iedereen. Met als 

belangrijkste verklaring voor de uitmonding van deze ‘progrès général’ in de 

moderne beschaving, zoals hij in Nos mécomptes verwoordde, dat dit idee 

voortvloeide uit de bron van het Evangelie.
342

 De doctrinaire constante in Guizots 

Europabeeld, zowel vóór als ná 1848, is evident en anders dan bij Groen niet 

apocalyptisch gekleurd. Gezien deze verschilpunten is het zeer de vraag of Stahl 

zich in Groens veronderstelling zou hebben herkend. Zeker als we Stahls Was ist die 

Revolution? hierbij in herinnering roepen. De herwaardering van Guizot lijkt 

desondanks een impuls te hebben gekregen door Groens kennismaking met Die 

Philosophie des Rechts.
343

 Per slot van rekening had Stahl om het met Groens eigen 

woorden te zeggen ‘de invloed van Burke’ op Guizot als ‘onmiskenbaar’ 

aangewezen.
344

  

 

 

                                                           
340 Bescheiden, II, 361-365. 
341 Stahl waardeerde Guizot om zijn ‘historisch-rechtliche’ fundering van de monarchie, maar 

miste een ‘sittliche Bedeutung’ oftewel een fundering ‘auf göttlicher Einsetzung’. F.J. Stahl, 

Die Philosophie des Rechts, I, 357-363. 
342 Nos mécomptes, Paris, 1855, 16-18. Cf. Guizots L’Église et la société chrétiennes en 1861, 

Paris, 1861, 10.  
343 Van Vliet spreekt in zijn vergelijking van Groen met Guizot, naast de vele 

overeenkomsten, terecht van fundamentele verschillen. Wat in deze grondige analyse echter 

achterwege blijft, is een belichting vanuit Stahl.  

W.G.F. van Vliet, Groen van Prinsterers historische benadering, 143-177.  
344 Bescheiden, II, 362.  
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De verrassende wendingen in Groens Europabeeld, mede het gevolg van zijn 

eclecticisme, maken het traceren van de invloeden hierop tot een complex vraagstuk. 

Met als bijkomend probleem dat hij het ‘lidmaatschap’ van de antirevolutionaire 

partij vereenvoudigde tot het kenmerk: hervorming op grond van onveranderlijke en 

hogere beginsels. Niettemin is het mogelijk op grond van dit ideële toelatingsbeleid 

een vast patroon in zijn denken over Europa af te tekenen. Dit kan worden 

verhelderd aan de hand van Groens polemiek in De Nederlander over de legitimiteit 

van de naam ‘antirevolutionaire partij’. Een reactie op het verwijt van ds. C.E. van 

Koetsveld dat deze benaming ‘groots en holklinkend’ was, aangezien de partij zich 

hiermee tot bestrijder van ‘elke omwenteling’ verklaarde.
345

   

    Deze pennenstrijd is vooral interessant, omdat hierdoor de continuïteit in Groens 

antirevolutionaire Europabeeld kan worden aangetoond. In zijn verdediging van dit 

begrip greep hij namelijk terug op het Handbuch van Heeren die het tijdperk 1786-

1820 als het ‘revolutionnaire tijdperk’ had gekarakteriseerd. Ter verklaring van 

Heerens karakterisering trok Groen wel een heel bijzondere parallel in het duiden 

van de revolutie tussen zichzelf en de Göttinger historicus. ‘En waarom?’, zo zette 

hij uiteen, ‘omdat Heeren zag op de revolutie, op de revolutieleer, op den 

revolutiegeest, op de geheele omkeering van denkwijze en gezindheid in de 

terzijdestelling en verachting van vroegere beginselen over geheel de Christenheid 

openbaar’. Hier werd nota bene het kernbegrip van Ongeloof en Revolutie en dat en 

plein public met Heeren in verband gebracht. Of anders gezegd: in de conceptuele 

doordenking van zijn Europabeeld bouwde Groen nog altijd voort op de methode 

van de Göttinger Schule en vulde hij de antirevolutionaire lijn Burke-Heeren vanaf 

1848 aan met Stahl.
346

 Een continuïteit waarbij de antirevolutionaire 

overeenkomsten zowel in publiekrechtelijke als in volkenrechtelijke zin tot uiting 

kwamen. Publiekrechtelijk, omdat allen in wezen voorstanders van een 

mederegering door het volk waren, volkenrechtelijk, vanwege hun nadruk op het 

Europese statenstelsel en bij Heeren en Stahl op de Heilige Alliantie.  

                                                           
345 De Nederlander, 19 januari 1853. 
346 Deze lijn komt onmiskenbaar tot uiting in een soortgelijke polemiek die Groen enkele 

jaren daarvoor voerde met de Amsterdamse rechtsgeleerde C.A. den Tex. Hierin schreef hij 

met het oog op ‘de strekking der tijden’: ‘Ik herhaal met een man die door helderheid van 

inzigten op historisch terrein uitgemunt heeft, met Heeren; door welken anderen naam dan 

van revolutionair zou dit Tijdperk kunnen worden gekarakteriseerd?’ Opmerkelijk is Groens 

bewijsvoering voor Heerens historische beschouwing vanuit dezelfde passage uit Ongeloof en 

Revolutie, waaraan hij een soortgelijk citaat uit Stahls Die Revolution und die constitutionelle 

Monarchie toevoegde. Het is plausibel dat Groen op deze uiteenzetting in zijn pennenstrijd 

met Van Koetsveld teruggreep. Grondwetherziening en Eensgezindheid, 484-485.  
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    Dat de Leidse historicus R. Fruin in Het antirevolutionaire staatsregt van Mr. 

Groen van Prinsterer ontvouwd en beoordeeld uit 1853 het verband tussen Heeren 

en de naam van de antirevolutionaire partij had verzwegen, werd hem onder andere 

kwalijk genomen door de publicist D. Koorders. Volgens Koorders, die in 1860 op 

Groens staatsrecht promoveerde, had Fruin ook uit ‘Heeren-zelf’ kunnen weten dat 

de benaming ‘antirevolutionaire partij’ door ‘den grooten geschiedvorscher’ voor 

het eerst ‘in zwang’ was gebracht.347 Koorders had gelijk. Ook dit gegeven toont aan 

dat Groen zich wat zijn kijk op Europa betrof, onverminderd schatplichtig wist aan 

Heeren. Een ander bewijs hiervoor blijkt uit zijn reactie op het voorstel van de 

examencommissie voor Nederlandse diplomaten. In zijn nota aan de secretaris 

hiervan schreef hij zich te kunnen verenigen met het advies van de commissie om 

Heerens Handbuch ‘tot grondslag’ voor de algemene geschiedenis te nemen.348  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
347 D. Koorders, De antirevolutionaire staatsleer, 25-26. De uitdrukking ‘in zwang’ ontleende 

Koorders naar alle waarschijnlijkheid aan een recensie van Fruins brochure in De Gids, 

waarin het begrip antirevolutionair eveneens met Heeren werd geassocieerd. De recensent 

voorzag zijn kritiek op Fruins beschuldigingen met uitvoerige citaten uit Groens Overzigt van 

de beginsels der Nederlandsche Gedachten. De Gids, 1853, II, 481-502. De verwijzingen naar 

Heeren waar Groen in De Nederlander rechtstreeks op teruggreep, spreken over de ‘anti-

revolutionären Grundsätze’ en de ‘Grundsätze der antirevolutionären Politik’ van William 

Pitt. A.H.L. Heeren, Handbuch, 1830, II, 185 en 248. 
348 Groen was eind 1860 tot lid van deze examencommissie benoemd. Zie Bescheiden, II, 319. 
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In de begripshistorische ontwikkeling van Groens Europabeeld in de periode 1848-

1863, zo heeft dit hoofdstuk duidelijk gemaakt, is de uitdrukking ‘Europesche 

revolutie’, in Ongeloof en Revolutie nog opgevat als postulaat, uitgegroeid tot een 

kernbegrip. Nu logen de revolutionaire feiten er natuurlijk niet om, terwijl Groen 

ook via het Europese opinieklimaat geregeld met deze uitdrukking in aanraking 

kwam. Aangezien de orde van 1815 door al deze ontwikkelingen op het spel werd 

gezet, lag een conservatieve reactie voor de hand. Hoewel hij de politiek der 

mogendheden vanwege haar ‘willekeur’ nog altijd negatief duidde, zag Groen zich 

door de toestand van Europa gedwongen zijn standpunt tegenover de ‘Europesche 

staatkunde’ in heroverweging te nemen. Het ‘politiek evenwigt’ werd in zijn ogen 

vooral door het ‘streven der nationaliteiten’ op de proef gesteld. Zij het dat hij dit 

streven op zichzelf genomen legitiem achtte.  

    Dat uitdrukkingen als ‘Europesche Diplomatie’ en ‘Europesche kwestie’ in 

toenemende mate Groens Europese taalgebruik gingen beheersen, hing vooral samen 

met de opkomst van het bonapartistische Frankrijk dat zich, zo constateerde hij, 

opnieuw aan het hoofd der ‘Europesch-revolutionaire ontwikkeling’ had geplaatst. 

Europaconcepten als statenstelsel of statenmaatschappij werden door Groen 

weliswaar minder expliciet aan de orde gesteld, maar impliciet lagen zij nog volop 

ten grondslag aan zijn herhaaldelijk bepleite handhaving van het ‘Europesche Staats- 

en Volkerenregt’. Vanaf de stichting van het Tweede Keizerrijk kwam dat tot uiting 

in uitdrukkingen als de ‘tractaten van 1815’, terwijl hij tijdens de Oosterse oorlog 

regelmatig sprak over ‘het evenwigt van Europa’ en het ‘Christelijke Europa’. 

Opvallend hierbij is dat het begrip ‘Europesch belang’ semasiologisch gezien een 

positieve klank kreeg. Wat bij Groen vóór 1848 behoud van vrede ten koste van 

recht betekende, was voor hem ná 1848 noodzakelijke instandhouding van de 

Europese orde geworden. Stahliaanse verwoordingen van Europa als 

‘Staatenfamilie’ en ‘Konzert’ laten zien hoezeer hij in dit verband op het kompas 

van zijn Pruisische geestverwant voer. Wat de godsdienstige status van Europa 

betreft, blijft het frappant dat hij ondanks zijn felle waarschuwingen tegen het 

ultramontanisme en in afwijking van zijn Reveilvrienden uitdrukkingen als het 

‘Protestantsche Europa’ nauwelijks in de mond nam.
349

  

    Tot slot kan worden gewezen op het feit dat het contextuele onderzoek heeft 

verhelderd dat Groen in zijn Europese begrippentaal geen eenling was. In het 

politiek-ideologische spectrum van het in dit hoofdstuk bestudeerde tijdperk werd 

royaal gesproken over het christelijke Europa, de Europese beschaving, de Europese 

                                                           
349 Voor de wijze waarop Groens Reveilvrienden hem met deze uitdrukking confronteerden, 

zie bijvoorbeeld H.J. Koenen aan Groen, 21 juli 1859, Briefwisseling, III, 369. 
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revolutie, het evenwicht van Europa, de Europese volkenmaatschappij en het 

Europese statenstelsel. Ofschoon het de verstaanbaarheid lang niet altijd ten goede 

kwam, maakt het spraakgebruik wel duidelijk dat antirevolutionairen, 

conservatieven, liberalen en democraten, ondanks hun verschillende invulling ervan, 

hun Europabeeld op eenheidsconcepten baseerden. 
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In de periode 1864-1871 werd het hoofdaccent van Groens Europese commentaar 

van Frankrijk naar Pruisen verlegd. Een verandering van perspectief die alles had te 

maken met de eenheidspolitiek van de Pruisische kanselier Otto von Bismarck. 

Bismarcks oplossing van de deutsche Frage werd door Groen omschreven als een 

‘drama in drie bedrijven’ oftewel een ‘gansch niet toevallige aaneenschakeling der 

drie oorlogen, waarmeê de vrede van Europa, op telkens groter schaal’ was 

verstoord.
1
 Met de drie strijdtonelen verwees hij in concreto naar de oorlog van 

Pruisen en Oostenrijk tegen Denemarken in 1864, de Bruderkrieg van Pruisen tegen 

Oostenrijk in 1866 en de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871. Waar de eerste oorlog 

de Duitse Bond nog leek te versterken, leidde de tweede tot zijn definitieve 

ontbinding. Terwijl de oprichting van de Noord-Duitse Bond, die hiervan het directe 

gevolg was, bij de derde oorlog op zijn beurt opging in het Tweede Duitse 

Keizerrijk.  

    Voor Groens commentaar op Bismarcks eenheidspolitiek zijn we voor de jaren 

1862-1866 helaas aangewezen op een beperkt aantal brieven. Zijn oordeel over het 

aantreden van de kanselier in 1862 en de Deense oorlog van 1864 kan daarom niet 

scherp worden getekend. Bij de Bruderkrieg van 1866 ligt dit gelukkig anders. Voor 

een analyse van Groens beschouwing over het bismarckiaanse Pruisen rond die tijd 

zal onder andere gebruik worden gemaakt van zijn Parlementaire Studiën en 

Schetsen. Een periodiek over de binnenlandse politiek waarin hij, indien nodig, ook 

ruimte schiep voor de buitenlandse.
2
 Zijn twee Franstalige brochures uit 1867 

vormen echter de belangrijkste bronnen voor dit onderzoeksterrein. La Prusse et les 

Pays-Bas en L’Empire prussien et l’Apocalypse zijn vooral interessant, omdat Groen 

hierin zijn Berlijnse vrienden verzocht tekst en uitleg te geven over de wijze waarop 

zij Stahls politieke principes met Bismarcks Realpolitik meenden te kunnen 

verzoenen. Beide geschriften waren mede bedoeld, gezien de drieërlei plaatsen van 

                                                           
1 Nederlandsche Gedachten, II, 17 december 1870, 58.  
2 Deze commentaren kwamen van oktober 1865 tot november 1866 in opeenvolgende 

nummers uit.  
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uitgave en de Franse voertaal, om internationaal de aandacht te trekken en een 

Europese bezinning over politieke beginselen op gang te brengen.
3
  

    Met het oog op de Frans-Duitse oorlog kan rijkelijk worden geput uit de tweede 

serie van de Nederlandsche Gedachten, waarvan op 18 augustus 1869 het eerste 

nummer verscheen. Opmerkelijk in dit verband is dat Groens commentaren van juli 

1870 tot februari 1871, dus zes maanden lang, haast uitsluitend aan dit Europese 

vraagstuk waren gewijd. Hoewel ook de stichting van het nieuwe Duitse Keizerrijk 

binnen deze termijn gestalte kreeg, ging hij daar pas in een later stadium uitvoeriger 

op in. Om die reden zal dit thema pas in het volgende hoofdstuk ter sprake komen. 

Ook met betrekking tot Groen en het bismarckiaanse Pruisen geldt dat deze kwestie 

niet of slechts in geringe mate vanuit zijn Europabeeld is belicht.
4
 Wat de opbouw 

van de paragraaf aangaat, zal in het eerste gedeelte Bismarcks eenheidspolitiek van 

1862 tot 1867 centraal staan en in het tweede gedeelte de Frans-Duitse oorlog van 

1870-1871.  

 

 

De Pruisisch-Oostenrijkse oorlog van 1866 vormde voor Groen het onomstotelijke 

bewijs dat in Berlijn het imperialisme en niet de orthodoxie aan het ‘staatsroer’ 

stond. Althans, zo verhelderde hij, niet sinds 1858 en onder de leiding van 

Bismarck.
5
 Om deze conclusie te kunnen staven beriep Groen zich op Stahls 

oriëntaalse rede van april 1855, waarin Pruisen werd opgeroepen zich te vrijwaren 

van het imperialisme dat in Europa in opmars was.
6
 Dit appel tot ‘Erfüllung eines 

Europäischen Berufes’, dat Stahl zowel op de buitenlandse als op de binnenlandse 

politiek van Pruisen betrok, trachtte Groen ook in zijn Franstalige brochures bij zijn 

                                                           
3 De brochures werden uitgegeven te Amsterdam, Parijs en Genève.  
4 Over Groen en Bismarck zijn in de loop der tijd wel enkele artikelen verschenen, terwijl het 

thema soms een onderdeel vormde van een bredere studie. Zie F.J. Krop, Wat Protestantsch 

Frankrijk ons te zeggen heeft. Met een inleiding over Groen van Prinsterer en de Duitsche 

politiek, Rotterdam, 1918, 3-39, H. Smitskamp, ‘Groen van Prinsterer en de politiek van 

Bismarck’, in: Antirevolutionaire Staatkunde, X, Kampen, 1936, 162-193, F.R.J. Knetsch, 

‘Groen van Prinsterer over Bismarck’, in: Documentatieblad voor de Nederlandse 

Kerkgeschiedenis na 1800, 33, Kampen, 1990, 110-128 (dit artikel verscheen later als 

Inleiding op de facsimile-uitgave van Groens brochures uit 1867 onder de naam ‘Groen van 

Prinsterer en de Pruisische hegemonie in Duitsland’), J.W. Kirpestein, Groen van Prinsterer 

als belijder van Kerk en Staat, 123-138 en R. Kuiper, Zelfbeeld en wereldbeeld, 88-100. 
5 Een verwijzing naar de brochure De orthodoxie aan het staatsroer van C.W. Opzoomer uit 

1863. Parlementaire Studiën en Schetsen, II,’s-Gravenhage, 1866, 228-230. Met het jaartal 

1858 doelde Groen op de liberale koers die de Pruisische regering onder het regentschap van 

de latere koning Wilhelm I was ingeslagen. Over deze ‘Neue Ära’, zie Thomas Nipperdey, 

Deutsche Geschichte 1800-1866, 697-704.  
6 Groen schreef hier abusievelijk ‘April 1853’. 
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Berlijnse vrienden in te scherpen.
7
 Twee aandachtspunten voor de analyse van zijn 

Europabeeld kunnen van dit beroep op Stahl reeds worden afgeleid: Bismarcks 

politiek moest worden getoetst aan de beginselen van Stahl en de Pruisische 

oplossing van de deutsche Frage in 1866 diende niet alleen als een nationale maar 

ook als een Europese zaak te worden beschouwd. Voordat Groens commentaar op 

deze vraagstukken zal worden geanalyseerd, wordt eerst een poging gedaan zijn 

fragmentarische opmerkingen over de Pruisische regering in de periode 1862-1866 

te reconstrueren. Temeer omdat hij die vanaf het aantreden van haar conservatieve 

leider als onorthodox betitelde.  

 

 

Ondanks het feit dat we voor de reconstructie van Groens commentaar op Bismarcks 

eenheidspolitiek slechts op enkele brieven zijn aangewezen, vertonen zij wel een 

interessante karakteristiek. Zijn uitlatingen over de Pruisische kanselier zijn 

namelijk aarzelend en niet doortastend. Dit blijkt bijvoorbeeld uit zijn briefwisseling 

met de Reveilman en gezant te Berlijn J.P.J.A. van Zuylen van Nijevelt.
8
 Van 

Zuylen was van mening dat Groen in eigen land een regering als die van Bismarck 

onwelwillend zou hebben bejegend. Het Abgeordnetenhaus met een beroep op een 

‘Lücke’ in de grondwet volledig buiten spel zetten, bedoelde de gezant, moest een 

antirevolutionair als Groen te ver gaan.
9
 Groen gaf toe dat Bismarcks politiek, op 

grond van wat hij had vernomen, een ‘zeer merkbaren familie-trek’ met de 

napoleontische praktijk vertoonde. Verder durfde hij niet te gaan, omdat hij ‘te 

weinig’ met de staatsinrichting van Pruisen op de hoogte was. Wat hem evenwel de 

meeste zorgen baarde, was dat de Pruisische regering door dit conflict over de 

grondwet telkens voor een dilemma werd geplaatst dat de antirevolutionaire politiek 

niet ten goede kwam. Vanwege haar ‘deerniswaardigen toestand’ dreigde elke 

concessie aan de liberale oppositie immers als ‘zwakheid’ te worden uitgekreten en 

elke weerstand hiertegen als ‘tiranny’.  

                                                           
7 Zie L’Empire prussien et l’Apocalypse. A mes Amis de Berlin, Amsterdam, Paris, Genève, 

59-60.  
8 J.P.J.A. van Zuylen van Nijevelt aan Groen, 10 maart 1863 en Groen aan Van Zuylen, 17 

maart en 18 augustus 1863, Briefwisseling, III, 592, 596-597 en 620-621.  
9 Dit zogenaamde Verfassungskonflikt was ontstaan, omdat het Abgeordnetenhaus de door de 

regering voorgestelde legerhervormingen verwierp. Bismarck wist deze hervormingen echter 

alsnog doorgevoerd te krijgen door zich op een ‘gat’ in de grondwet te beroepen. Dit had tot 

gevolg dat hij vier jaren lang zonder goedkeuring van het parlement regeerde. Over ‘die 

Stunde Bismarcks’ en Bismarck als ‘Konfliktminister’, zie Lothar Gall, Bismarck. Der weisse 

Revolutionär, Frankfurt am Main, Berlin, Wien, 1980, 199-292.  
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    Hoewel Groen op zijn gebrek aan deskundigheid wees, was hij echter van mening 

dat ook Van Zuylen met te weinig kennis van zaken over de Pruisische politiek 

oordeelde. Zo vermoedde hij bij de gezant teveel ‘ingenomenheid’ met de Engelse 

monarchie. Een overplanting van de Engelse aristocratisch-republikeinse 

instellingen naar Pruisen achtte Groen om twee redenen onjuist. Allereerst lag dan 

vanwege de eigenaardigheid van de Pruisische volkshistorie een ‘da-capo’ van de 

ochlocratie van 1848 voor de hand. Ten tweede was ‘het overwigt der kroon’ de 

conditio sine qua non voor de nationale en christelijke vrijheden in Pruisen en 

tevens een helder tegengeluid voor de grondtoon der eeuw. Groens aarzelende 

houding tegenover het bismarckiaanse Pruisen lijkt echter nog anders te kunnen 

worden verklaard. In zijn ‘regtmatigen afkeer’ van het Junkertum vergat Van Zuylen 

volgens hem dat er onder de Pruisische adel nog andere mannen bestonden. Hiermee 

wees hij op conservatieve geestverwanten die ‘evenzeer’ als de gezant wars waren 

van absolutisme en ‘baatzuchtigen kastegeest’ en strijd leverden met de ‘geestelijke 

boosheden in de lucht’. Betekent dit dat Groen een hernieuwde streng-conservatieve 

invloed op de Pruisische regering niet uitsloot? Op deze vraag kan in dit stadium van 

het onderzoek nog geen antwoord worden gegeven.  

 

 

In Groens correspondentie met Van Zuylen ontbreekt een verwijzing naar Bismarcks 

buitenlandse politiek. Dat is vooral opvallend, omdat de kanselier al in september 

1862 in een redevoering had duidelijk gemaakt dat de grote vraagstukken van zijn 

tijd alleen konden worden opgelost ‘durch Eisen und Blut’. Deze toespraak was door 

hem bedoeld als een ‘Kooperationsangebot’ aan de liberalen voor het gezamenlijk 

voeren van een klein-Duitse politiek of zoals de Berliner Allgemeine Zeitung 

Bismarcks oplossing toentertijd verwoordde: ‘Auswärtige Konflikte zu suchen, um 

über innere Schwierigkeiten hinwegzukommen’.
10

 Dit on-Europese standpunt, zo 

kan worden aangenomen, moet Groen als zeer revolutionair in de oren hebben 

geklonken. Waar hij Bismarck als binnenlandse reactionair nog het voordeel van de 

twijfel gunde, doet een stilzwijgen over hem als buitenlandse revolutionair 

merkwaardig aan.  

    Een eerste voorbeeld van Groens kritiek op Bismarcks buitenlandspolitieke 

optreden is te vinden in zijn brief aan de Berlijnse hofprediker R.J.Th. Kögel. Zo 

schreef hij aan de voormalige predikant van de Duitse gemeente te Den Haag dat 

Stahl aangaande de Deense oorlog ‘noch etwas Anderes’ zou hebben gedaan dan de 

                                                           
10 Lothar Gall, Bismarck. Der weisse Revolutionär, 256-258. 
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kanselier.
11

 Kögel viel Groens veronderstelling over Stahls handelen bij en voegde 

eraan toe dat hoewel Bismarck de ‘Stahliner’ ooit als ‘Ideologen’ had afgeschilderd, 

de kanselier en de aanhangers van de Kreuzzeitung wel wat meer aandacht voor 

beginselen mochten hebben. Een soortgelijke visie op een onpraktische Stahl als van 

de bismarckianen werd Groen ook voorgehouden door de Pruisische ex-minister van 

Eredienst M.A. von Bethmann-Hollweg.
12

 Hoewel Bethmann-Hollweg er de nadruk 

op legde dat Stahl, omdat zijn kracht meer in de bestrijding van de revolutie dan in 

de ‘Neugestaltung der gegebnen Kräfte’ bestond, niet aansprakelijk kon worden 

gesteld voor de ‘innere und äussere Politik’ van Bismarcks regering. De 

conservatieve partij daarentegen, zo leek hij Groen te willen duidelijk maken, werd 

meer meegesleept door de ‘Thatkraft und Klugheit’ van de kanselier dan dat zij hém 

leiding gaf en ondersteunde.
13

  

    Groen werd echter ook op een voor hem onaangename wijze met de verhouding 

tussen Stahl en Bismarck geconfronteerd. Zo hield De Gids hem voor, zij het in 

bedekte termen, dat Stahl wel degelijk voor het optreden van de kanselier 

verantwoordelijk kon worden gehouden.
14

 Een opvatting waarmee de filosoof en 

jurist C.W. Opzoomer, enkele jaren eerder, Groen bijna letterlijk om de oren had 

geslagen.
15

 In Groens zelfperceptie gingen zijn critici zelfs zover dat zij Bismarck 

als zijn politieke ‘ideaal’ beschouwden.
16

 Hier wierp hij tegenin dat deze politiek 

‘gelijk men ze ten onzent afschildert’, onherroepelijk door Stahl zou zijn 

‘veroordeeld en verfoeid’. De comparatieve bijzin is veelzeggend. De wijze waarop 

het handelen van Bismarck door De Gids werd voorgesteld, getuigde volgens Groen 

van weinig inzicht in de ideologische betekenis van het huidige Pruisische bewind. 

Dat was immers niet ‘landsvaderlijk’, maar ‘reactionair’ van karakter. Alleen uit 

vrees voor ‘de ontwikkeling uwer vrijzinnige en straks radicale theorie’, zo draaide 

hij de tenlastelegging om, moest worden verklaard waarom een vrijheidslievende 

                                                           
11 Deze brief van Groen aan Kögel is niet meer teruggevonden. Hierdoor kon het exacte 

verband tussen Groens uitspraak en Bismarcks politiek niet worden achterhaald. In Kögels 

brief aan Groen werd namelijk uit deze eerdere brief van Groen geciteerd. Zie R.J.Th. Kögel 

aan Groen, 28 februari 1864, Briefwisseling, III, 665. Groen en Kögel kenden elkaar 

overigens van Haagse vriendenkringen en hadden in die tijd nauw contact met elkaar.  
12 M.A. von Bethmann-Hollweg aan Groen, 15 maart 1864, Briefwisseling, III, 671-672. 

Anders dan Stahl beschouwde Bethmann-Hollweg de verhouding tussen de revolutie en het 

christendom niet als antithetisch. De revolutie bracht in zijn ogen ook positieve politieke 

ontwikkelingen met zich mee. Zie Michael Behnen, Das Preußische Wochenblatt (1851-

1861). Nationalkonservative Publizistik gegen Ständestaat und Polizeistaat, Göttingen, 1971, 

183-191. 
13 Vermoedelijk heeft Groen in een niet teruggevonden brief van 28 december 1863 bij 

Bethmann-Hollweg naar de houding van de conservatieve partij tegenover Bismarck 

geïnformeerd.  
14 De Gids, 1866, I, 432. 
15 C.W. Opzoomer, De orthodoxie aan het staatsroer, Amsterdam, 1863, 8. 
16 Parlementaire Studiën en Schetsen, I, ’s-Gravenhage, 6 april 1866, 27-28.  
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bevolking een ‘op zich zelf ondragelijken toestand’ als onder Bismarck duldde. 

Door uit te varen tegen ‘napoleontischen of bismarckschen dwang’ sprak het 

liberalisme des te sterker het vonnis over zijn eigen politieke koers uit. 

    Naarmate de spanningen tussen Pruisen en Oostenrijk in het voorjaar van 1866 

toenamen, begon Groen Bismarcks eenheidspolitiek steeds duidelijker als een 

afwijking van Stahl te becommentariëren. Stahl zou, aldus Groen, geen ‘voorganger’ 

zijn geweest op het spoor waarlangs het Duitse vaderland in de richting van een 

‘burger- en broederkrijg’ werd geleid.
17

 Door ‘das einheitliche Band zu Oestreich’ te 

bewaren, zo verwees hij naar een uitspraak van Stahl uit 1849, werd niet alleen de 

kracht en eenheid van Duitsland bevorderd, maar ook ‘der grosze Wall’ tegen de 

Europese revolutie gehandhaafd. Niettemin bleef Groen, zelfs nadat de 

vijandelijkheden in de zomer van 1866 waren losgebarsten, een gematigde toon 

aanslaan. Op de vraag welke van beide mogendheden in haar recht stond, gaf hij als 

antwoord vooralsnog ‘zeer behoedzaam’ te willen spreken. Over de ware toedracht 

bestonden immers nog veel onduidelijkheden, terwijl ook zijn Duitse vrienden ‘zoo 

weinig opheldering van zooveel raadselachtigheid’ gaven.
18

 

 

 

De behoedzaamheid waarmee Groen de Bruderkrieg van commentaar voorzag, 

blijkt met name uit zijn genuanceerde kritiek op Pruisen. Ronduit gaf hij toe dat de 

Duitse Bond vanaf zijn ontstaan niet verschoond was geweest van ‘kleingeestige 

reactionaire politiek’.
19

 Met politieachtige maatregelen kon het monarchale gezag nu 

eenmaal niet worden afgedwongen, daartoe waren alleen ‘grosze moralische 

Impulse’ toereikend, zo verwees hij naar Stahl. Dat in het belang van Duitse eenheid 

en kracht bondshervorming een vereiste was en dat dit ‘een loffelijk doel’ was, 

daarvan was Groen nog altijd overtuigd. Ook durfde hij niet te ontkennen dat 

Oostenrijk Pruisen sinds 1848 menigmaal had verongelijkt en gesard.  

    Ondanks de inschikkelijkheid leken Groen de volgende punten in Bismarcks 

politiek ‘onverdedigbaar’: de wijze van ‘overmeestering’ van Sleeswijk-Holstein, 

het streven naar een scheiding tussen Oostenrijk en Duitsland, het traktaat met Italië, 

het zoeken van ruggensteun bij Parijs, het ‘spelen’ met het revolutionaire stemrecht 

en bovenal het ontsteken met lang voorbedachte rade van een burger- en 

broederkrijg. Groen verleende de punten, die hij in 1866 nog terloops in de 

                                                           
17 Parlementaire Studiën en Schetsen, I, 6 april 1866, 29-30. 
18 Groen was er om die reden zelfs dankbaar voor dat zijn parlementaire periodiek niet het 

karakter droeg van een krant, omdat hij de algemene politiek dan uitvoeriger en vooral 

scherper had moeten becommentariëren. Parlementaire Studiën en Schetsen, II, 193. 
19 Parlementaire Studiën en Schetsen, II, 193-194.  
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slotrubriek Varia aan de orde had gesteld, op dat moment het karakter van vragen ter 

opheldering. Ze vormden echter de opmaat voor zijn scherpe brochures van 1867. 

Verder vroeg hij zich af of de uitkomsten van de Bruderkrieg nu werkelijk in het 

voordeel van Pruisen waren. Door de vernedering van Oostenrijk en de onvrede bij 

de Zuid-Duitse staten dreigde het lot van Duitsland aan het oordeel van Napoleon III 

te worden onderworpen.
20

 ‘Aan het einde’, zo voorspelde Groen in de zomer van 

1866, ‘zijn we nog niet’.  

 

 

Op 30 maart 1867 verscheen Groens brochure La Prusse et les Pays-Bas. 

Aanleiding tot de uitgave was een ‘article extrêmement curieux’ in de Kreuzzeitung 

van 14 februari 1867.
21

 Hierin werd gesteld dat Nederland het restant van zijn 

nationale eigenaardigheden ‘nur im engsten Anschlusz’ aan Pruisen zou kunnen 

behouden. Wat Groen diep had geraakt, was dat dit vijandige artikel was opgenomen 

in een krant die nota bene door Stahl en zijn vrienden in 1848 ter bestrijding van de 

revolutie was opgericht. Dat een zeer nauwe aansluiting aan Pruisen in Nederland de 

nodige weerstand opriep, achtte hij gezien het nationale verleden alleszins 

verklaarbaar. Een verleden, zo zette hij uiteen, dat grote overeenkomsten met dat 

van Pruisen vertoonde.  

    Wat protestantse staten als Nederland en Pruisen volgens Groen samenbond, vond 

zijn oorsprong in de Europese politiek van stadhouder-koning Willem III.
22

 Deze 

had zich immers, naar het voorbeeld van prins Willem I, als verdediger opgeworpen 

van de ‘liberté religieuse et politique en Europe’. Een staatkunde waarbij ook de 

keurvorst van Brandenburg en latere koning van Pruisen, zo benadrukte Groen, 

nauw betrokken was.
23

 Met dit historisch exposé probeerde hij aan te tonen dat 

Pruisen in zijn bismarckiaanse vorm als een aberratie van zijn nationale 

geschiedenis moest worden beschouwd. Temeer omdat het centralistische en 

militaristische karakter van het bismarckianisme volgens hem onverenigbaar was 

met de vrede van Europa en de vrije ontwikkeling der naties. Voor Groen was des te 

pijnlijker dat een staat ‘essentiellement protestant et opposé à l’ultramontanisme’ 

hiermee zijn ware Germaanse aard verloochende. Hoewel het begrip protestants 

Europa niet uit zijn pen vloeide, verduidelijkte hij dat een samenwerking tussen 

                                                           
20 Parlementaire Studiën en Schetsen, II, 201-202 en 228-229. Waarschijnlijk refereerde 

Groen hier aan de wens van Napoleon III om door middel van een congres tot een driedeling 

van Duitsland te besluiten. Te weten: een Pruisisch noorden, een Zuid-Duitse confederatie en 

een onafhankelijk Oostenrijk. William E. Echard, Napoleon III, 218-236. 
21 Voor Groens bespreking van dit artikel, zie La Prusse, 1-7. 
22 La Prusse, 8-11. 
23 Frederik I werd in 1701 de eerste koning van Pruisen.  
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protestantse staten als Pruisen, Engeland, Hannover en Nederland, zelfs na 1848, 

nog mogelijk was geweest. Een ‘alliance naturelle’, zo legde hij uit, gericht tegen de 

welhaast periodieke driften van het revolutionaire Frankrijk.  

    Aan de in de brochure gestelde vraag hoe de Berlijnse vrienden ooit Stahls 

principes met Bismarcks politiek dachten te kunnen verzoenen vallen twee dingen 

op. De gevraagde opheldering werd namelijk in een historisch en in een Europees 

perspectief geplaatst. Dit tweeërlei gezichtspunt van de vraagstelling keert ook terug 

in Groens beoordeling van de Pruisische annexatiepolitiek van 1866. In het ‘chacun 

pour soi’ dat hierin tot uiting kwam, zag hij een afdwaling en miskenning van de 

traktaten, dit is het historische aspect, en een afkondiging van de ‘désordre 

européen’, dit is het Europese aspect.
24

 Wat Groen met zijn ‘Essai historique’ 

kennelijk wilde duidelijk maken, was dat Europa door de aanvaarding van ‘le 

système des faits accomplis’ haar eigen graf aan het graven was. Zonder het 

historische volkenrecht dreigde volgens hem een oorlog van allen tegen allen en viel 

de beschaving terug op de ‘confusion’ van de Middeleeuwen.  

 

 

Op 17 mei 1867 verscheen onder de titel L’Empire prussien et l’Apocalypse Groens 

tweede brochure aan zijn Berlijnse vrienden. Ditmaal lag de aanleiding in een 

kritische reactie van M. Rinck, predikant te Elberfeld, op de veronderstelde 

instemming van Groen met de apocalyptische beschouwing van de Hannoverse 

gezant in Nederland K.I.B. von Hodenberg. Onder de titel ‘Kinderkens wacht u voor 

de afgoden’ had Groen in zijn Parlementaire Studiën en Schetsen namelijk een 

opstel geplaatst, waarin zijn vriend en geestverwant Hodenberg Pruisen gelijk had 

gesteld aan de antichrist.
25

 Hoewel hij Hodenbergs ‘Die jüngste Ereignisse in 

Deutschland’ slechts ‘ter rectificatie’ aan zijn Berlijnse vrienden had voorgelegd, 

werd dit door hen als een regelrechte aanklacht tegen de Pruisische conservatieve 

partij opgevat. Dat zelfs ‘ein hochgestellter Man und entschiedener Bekenner Christi 

in Holland’ als Groen de lezing van deze ‘naive Sendschreiber’ serieus nam, schreef 

Rinck, bewees dat de Bijbelse leer van de antichrist totaal uit haar voegen was 

gerukt.
26

 In zijn repliek op deze kritiek nam Groen weliswaar afstand van 

Hodenberg, maar betuigde desondanks dat de Pruisische heerschappij frappante 

                                                           
24 La Prusse, 19. 
25 Parlementaire Studiën en Schetsen, II, 423-431.  
26 L’Empire prussien, 1-4 en 30. 
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analogieën vertoonde met de ‘tendances antichrétiennes’ uit het Bijbelboek 

Openbaring.
27

  

    Als bewijs voor de antichristelijke kenmerken van de tijd wees Groen op de 

explosieve toename van de elkaar tegensprekende leerstelsels en de snelle 

opeenvolging van de revolutionaire gebeurtenissen. Een helder signaal dat de 

‘révolte universelle contre l’Éternel’, die volgens de Bijbel aan de komst van de 

Zoon des mensen vooraf ging, zich in hoog tempo ontwikkelde. In Pruisen had deze 

algemene opstand tegen de eeuwige God zich gemanifesteerd in de vorm van een 

‘patriotisme idolâtre’, waaraan zelfs de heiligste beginselen werden opgeofferd.
28

 

Een zonde waarmee ook de vrienden van Stahl zich volgens Groen hadden besmet. 

Hoewel een aantal van hen, zo stelde hij vast, aan de ‘deux axiomes de droit public 

au point de vue chrétien’ trouw was gebleven. Dit christelijke gezichtspunt betrof in 

de eerste plaats de onderwerping van alle nationale belangen aan Gods wet en in de 

tweede plaats de belijdenis dat de antichrist, stelselmatig ontwikkeld door het 

rationalisme en de revolutie, zich openbaarde in een ‘idolâtrie du Moi’. Aan deze 

twee grondwaarheden van de christelijke politiek, die naar Groens opvatting ook de 

staatkundige gedragslijn van Stahl hadden bepaald, moest de ‘mission historique’ 

van Pruisen te allen tijde worden afgemeten.
29

 Scheiding van Evangelie en politiek 

achtte hij een ernstige dwaling, omdat die in het christelijke Europa met de opmars 

van het ongeloof gepaard was gegaan.  

    Wat Groen vooral had geschokt, was de wijze waarop Pruisen zijn historische 

roeping in vervulling had gebracht. Een ‘vermeende mission providentielle’, zo 

benadrukte hij, ‘van denzelfden aard als de hoofdgedachte ook der napoleontische 

politiek’.
30

 Om het megalomane en sluwe karakter van Bismarcks politiek des te 

scherper te doen uitkomen, confronteerde hij zijn Berlijnse vrienden met een 

redevoering van Stahl uit januari 1852. Hierin had Stahl, uit reactie op de 

staatsgreep van Lodewijk Napoleon, de boosaardige listen van het bonapartistische 

Frankrijk geduid met een aanhaling uit het bekende Lutherlied.
31

 Volgens Groen kon 

het citaat ‘Grosz Macht und viel List, sein grausam Rüstzeug ist’ in gelijke mate 

worden toegepast op het bismarckiaanse Pruisen. Wat namelijk in Pruisen in 1866 

had plaatsgevonden, was hoe verhuld ook verwoord, niets minder dan een ‘coup-

d’État diplomatique en Europe et anti-parlementaire en Berlin’.
32

 Verleid door het 

                                                           
27 Voor het verband tussen het moderne imperialisme en de antichristelijke tendensen beriep 

Groen zich op de irvingiaanse theoloog en predikant H.W.J. Thiersch. L’Empire prussien, 35. 

Zie ook H.W.J. Thiersch aan Groen, 2 augustus 1867, Briefwisseling, IV, 89. 
28 L’Empire prussien, 11. 
29 L’Empire prussien, 19-33.  
30 Cf. Parlementaire Studiën en Schetsen, II, 294-295.  
31 L’Empire prussien, 60. Cf. Parlementaire Studiën en Schetsen, II, 229-230. 
32 L’Empire prussien, 57-62. 
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‘Eritis sicuti Deus’ uit Genesis 3 om zijn nationale belangen hoe dan ook te 

verwezenlijken, deed Pruisen naar Groens overtuiging niet alleen afstand van zijn 

‘position européenne’, maar verzaakte het bovenal de ‘mission européenne’ waaraan 

Stahl zijn land meermalen had herinnerd.  

 

  

Bovenstaande Europese achtergrond verklaart waarom Groen grote moeite had om 

in de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog een godsdienstig conflict tussen Rome en de 

Reformatie te zien. Een vereenzelviging van het pausdom met het rijk van de 

antichrist typeerde hij, in overeenstemming met Stahl, als een ongelukkig 

‘anachronisme’.
33

 Door de revolutie in de strijd tegen Rome als ‘une chose 

secondaire’ af te doen zagen de protestanten in haar ten onrechte een wapen in 

dienst van het rijk van Christus. Dat Stahl van de weeromstuit de controverse tussen 

het protestantisme en het rooms-katholicisme van ondergeschikt belang achtte, liet 

Groen, die op dit punt niet met hem meeging, hier onbelicht.
34

 Wat hij zijn Berlijnse 

vrienden vooral wilde duidelijk maken, was dat hun ‘protestantsch oogpunt’ hen 

blind maakte voor de ‘Läugnung Gottes und seiner Offenbarung’ in Bismarcks 

politiek.  

    Voor Groen was de Bruderkrieg met het oog op Duitsland en Europa 

revolutionair en onverantwoord. Een opvatting waarmee hij bewust afstand nam van 

C. Schwartz, hoofdredacteur van het orthodox-protestantse weekblad De Heraut, die 

de oorlog beschouwde als een ‘soort van heiligen krijg’ ten behoeve van het 

protestantisme.
35

 Dat in de nederlaag van Oostenrijk een wraakoefening van 

hogerhand zichtbaar was, kon Groen beamen, maar dit gaf nog geen pas voor een 

lichtvaardig duiden van Gods hand in de geschiedenis. Niet wie vroeger onrecht 

bedreef moest volgens hem de maatstaf zijn, maar wie ‘thans’ in zijn recht stond. 

Door Pruisen simpelweg als ‘protestantsche staat’ voor te stellen, stapte men wel 

erg gemakkelijk over Bismarcks stelselmatige verloochening van beginselen heen.
36

 

Deze godsdienstige aanduiding achtte Groen des te schrijnender, omdat Stahl in zijn 

laatste geschrift had gewaarschuwd dat de revolutie druk doende was de ‘anerkannte 

Ordnung Europa’s’ te worden. Door de ‘providentiële taak’ die het protestantse 

Pruisen ten aanzien van Duitsland en Europa had, niet na te komen, werd de 

boodschap van Stahl volledig in de wind geslagen. Welke invulling Groen zelf aan 

                                                           
33 La Prusse, 13.  
34 Dit verschil van inzicht stelde Groen wel aan de orde in zijn Parlementaire Studiën en 

Schetsen (II, 194-195). Over de visie van Stahl op Rome, zie 4.3.2 onder het kopje ‘Het 

protestantisme als ‘politisches Princip’ voor Europa’.  
35 La Prusse, 12-15 en Parlementaire Studiën en Schetsen, II, 195-197. 
36 Parlementaire Studiën en Schetsen, II, 287-295. 
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de religieuze nationaliteit gaf, blijkt in het bijzonder uit de lezing die hij op 22 

augustus 1867 te Amsterdam op de vijfde algemene vergadering van de 

Evangelische Alliantie heeft gehouden.
37

  

 

Als éminence grise van het Europese Reveil hield Groen voor een internationaal 

gezelschap van protestantse geestverwanten een redevoering onder de titel La 

nationalité religieuse en rapport avec la Hollande et L’Alliance Évangélique.
38

 Een 

betoog dat vooral moet worden begrepen als een reflectie op de krachtige opleving 

van het ‘patriotisme idolâtre’ in Pruisen en elders in Europa. Groen waardeerde in de 

voorgaande sprekers dat zij veel aandacht hadden besteed aan Holland als het land 

der martelaren, als het toevluchtsoord der vervolgden en als beschermer en 

voorbeeld van vrijheid en onafhankelijkheid. Toch moest hem van het hart dat één 

karaktertrek van de Hollandse nationaliteit onvoldoende uit de verf was gekomen: 

zij was namelijk religieus in de volle kracht van het woord. Uit het bloed der 

martelaren werd immers de kerk geboren en uit de kerk de staat. De Nederlandse 

staat, zo betuigde Groen, kon daarom met recht ‘une création de l’Évangile’ worden 

genoemd.
39

  

    Dat de Hollandse nationaliteit vrucht was van het reformatorische geloof, kwam 

volgens Groen mede tot uiting in haar ontwikkeling. Telkens wanneer het machtige 

en welvarende Holland in verval dreigde te raken, werd door vluchtelingen omwille 

van het geloof aan dit staatsbeginsel nieuwe energie verschaft. Hierdoor kon de 

Republiek uitgroeien tot ‘centre d’activité’ van de protestantse christenheid en 

steunpunt worden van coalities in hun gemeenschappelijke strijd voor de vrijheid 

van geweten en de vrije dienst aan God.
40

  

    Groens aandacht voor de religieuze karaktertrek van de Hollandse nationaliteit 

lijkt echter vooral te zijn bedoeld om het moderne nationaliteitsbeginsel transparant 

te maken. Temeer omdat de vorige sprekers, veelal voorstanders van een vrije kerk 

in een vrije staat, hiervan volgens hem de belangrijke betekenis niet doorzagen.
41

 In 

                                                           
37 Deze vergadering vond plaats van achttien tot en met zevenentwintig augustus.  
38 Voor de indruk die Groen op de aanwezigen maakte, zie M. Cohen Stuart, Evangelische 

Alliantie. Verslag van de vijfde Algemeene Vergadering, gehouden te Amsterdam, 18-27 

Augustus 1867, Rotterdam, 1867, 531en 538 en T. de Vries, Mr. G. Groen van Prinsterer. 

Een bibliografie, 194-197. 
39 La nationalité religieuse, Amsterdam, Paris, Genève, 1867, 6-9. 
40 Cf. La Hollande et l’influence de Calvin, 27 Mai 1864, Amsterdam, 1864, 9-10.  
41 Volgens één van die sprekers, de ethische predikant D. Chantepie de la Saussaye, bestond 

er geen fundamentele tegenstelling tussen ‘le principe de la société moderne et le principe 

chrétien’. Op 21 augustus, de dag waarop La Saussaye sprak, stond het thema  ‘Christendom 

en de maatschappij’ centraal, op 22 augustus, de dag waarop Groen zijn lezing hield, het 
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de vraagstukken van de huidige tijd, zo benadrukte Groen, stond niet de scheiding 

tussen kerk en staat maar die tussen Evangelie en nationaliteit centraal.
42

 Wanneer 

diepzinnige filosofen, politieke geleerden en weldoeners van het moderne Europa de 

kracht van de natie in de utopische eenheid van grondgebied, taal en ras zochten, 

dan was dat een aanslag op de eeuwenoude christelijke en samenbindende wortels 

van de ‘société européenne’. Waar dat op uit was gelopen, werd zichtbaar in het feit 

dat naties in manipuleerbare massa’s en samenklonteringen van individuen waren 

ontaard. Hiermee was volgens Groen de crisis van de tijd getekend. Zij wees de 

Evangelische Alliantie op haar taak, zo lichtte de Reveilgeest in hem op, de stroom 

van stelselmatige goddeloosheid te weerstaan en onder de volken de ware 

christelijke nationaliteit te versterken.  

    

 

Groens commentaren op het bismarckiaanse Pruisen werden in wezen overheerst 

door wat hij zag als de onverzoenlijke tegenstelling tussen de beginselen van Stahl 

en de eenheidspolitiek van Bismarck. Aangezien vele Berlijnse vrienden hierover 

diepgaand met hem van mening verschilden, roept dit de vraag op welke 

interpretatie van Stahl de juiste is. Uit het voorgaande is inmiddels duidelijk 

geworden dat Groen hen, vanwege hun steunbetuiging aan Bismarcks politiek, 

regelmatig de Europese spiegel van Stahl heeft voorgehouden. Hierbij betoogde hij 

dat Stahl de bismarckiaanse oplossing van de deutsche Frage als een verzaking van 

de Europese roeping van Pruisen zou hebben opgevat. Dat Groen in zijn Europese 

kijk op het Duitse vraagstuk uit Stahls gedachtegoed extrapoleerde, de conservatieve 

leider was immers overleden vóór Bismarck kanselier werd, was hij zich terdege 

bewust. Een methodisch probleem dat zijn Berlijnse vrienden, zo moet worden 

opgemerkt, evenzeer parten speelde. Toch was Groen ervan overtuigd dat hij in zijn 

hypothetische onderbouwing consistenter redeneerde dan zij. Zo beriep hij zich op 

de ‘logique de la conscience’ met het argument dat Stahl zijn eigen grondbeginselen 

meermalen en op niet mis te verstane wijze uiteen had gezet.
43

 Met het syllogisme 

van de onverenigbaarheid van Stahl met Bismarck lijkt Groen het gelijk aan zijn 

kant te hebben. Een lastig punt is evenwel dat zijn autoriteit zelf een Pruis was en 

een dynamische ontwikkeling van de volken, althans geschiedfilosofisch, 

legitimeerde.   

                                                                                                                                        
thema ‘Christendom in de maatschappij’. M. Cohen Stuart, Evangelische Alliantie, 391-402 

en 501. 
42 La nationalité religieuse, 10-14. 
43 L’Empire prussien, 55. 
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    Verdedigers van de lijn Stahl-Bismarck daarentegen hadden met Stahls aansturen 

op een Duitse eenheid onder leiding van Pruisen zeker een bewijs dat hout sneed. 

Dat de coryfee van de conservatieve partij zich daarbij bepaald niet lijdelijk had 

opgesteld, kan onder meer worden afgeleid uit zijn bekende brochure Die deutsche 

Reichsverfassung van 1848.
44

 Hierin gaf Stahl aan hoe men uit kleine Duitse staten 

grote Duitse staatslichamen kon vormen. Tenminste wanneer hun regeringen zover 

durfden te gaan dat zij politiek asiel verleenden aan revolutionaire organisaties en de 

Duits-nationale betrokkenheid van hun inwoners verwaarloosden. Wel stelde Stahl 

als voorwaarde dat aansluiting bij een grootmacht alleen ‘durch sanften Druck auf 

gütlichem Wege’ mocht worden uitgeoefend.  

    Dit voorbeeld laat zien dat Stahl in zijn denken bewoog en beslist geen starre 

conservatief was. Het voert echter te ver hierin een zekere continuïteit met 

Bismarcks eenheidspolitiek te zien.
45

 Een sterk tegenargument van Groen is dat 

Stahl de nationale vraag steeds relateerde aan het volkenrecht. Temeer omdat de 

statenverdeling die het revolutionaire nationaliteitsbeginsel nastreefde aan alle 

‘Verträge und Herrschersrechte’ de genadeklap zou geven. Om die reden 

veronderstelde Groen dat Stahl de klein-Duitse oplossing van 1866 op de spits zou 

hebben gedreven door haar voorstanders voor de keuze te plaatsen van: ‘Heiligheid 

van Staats- en Volkenregt, of kroonontsteling (annexatie) en algemeene emancipatie 

der Nationaliteiten’.
46

  

    Een ander krachtig argument van Groen tegen de lijn Stahl-Bismarck heeft 

betrekking op Stahls waarschuwing dat Pruisen zijn gemeenschappelijke belangen 

met Oostenrijk niet uit het oog mocht verliezen. Het is daarom niet goed 

voorstelbaar dat Stahl de Duitse ‘Wall’ tegen een revolutionaire aantasting van het 

Europese staatsrecht door de Bruderkrieg zou hebben laten omverwerpen. Dit laat 

onverlet dat de Pruisische conservatief heel goed besefte dat Oostenrijk niet meer de 

antirevolutionaire bondgenoot was van voorheen. Dat Stahls verwijzing naar de 

‘letztentscheidenden weltgeschichtlichen Gang mit Oestreich’ de Bruderkrieg in 

zekere zin al aankondigde, laat zijn politiek van beginselen wel erg gemakkelijk 

buiten beschouwing.
· 
 

                                                           
44 F.J. Stahl, Die deutsche Reichsverfassung nach den Beschlüssen der deutschen 

Nationalversammlung und nach dem Entwurf der drei königlichen Regierungen, Berlin, 1849, 

22 en 25. 
45 Voor deze veronderstelde continuïteit, zie B. Michniewicz, Stahl und Bismarck, Berlin, 

1913, 126-131, 139-141 en 146-151. Ook Smitskamp is van mening dat Groens 

beargumenteerde discontinuïteit tussen Stahl en Bismarck niet ‘onaantastbaar’ is, hoewel hij 

toegeeft dat Groen in hoofdzaak het gelijk aan zijn kant had. Smitskamp beroept zich voor 

zijn nuancering overigens op de studie van Michniewicz. H. Smitskamp, Antirevolutionaire 

Staatkunde, X, 177-180.  
46 Nederlandsche Gedachten, II, 1 december 1870, 36-37. 
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    Uit Groens argumentatie wordt duidelijk hoezeer Stahls geschiedfilosofie hierin 

was verdisconteerd. Stahl was geen ‘Conservatief quand-même’ die het bestaande 

idealiseerde, zo schreef hij een zestal jaren later.
47

 In theorie en praktijk had hij er 

volop blijk van gegeven, aldus Groen, zowel oog te hebben voor ‘ontwikkeling’ als 

voor ‘behoud’. In het vorige hoofdstuk werd echter gesteld dat Groen en Stahl door 

hun bestrijding van het nationaliteitsbeginsel aan een hervormingsgerichte kijk op 

Europa niet meer waren toegekomen.
48

 Deze stelling geeft tegelijkertijd aan waarom 

noch Groen noch zijn Berlijnse vrienden in staat waren het vraagstuk Stahl-

Bismarck bevredigend op te lossen. De nationale uitdagingen waarmee Pruisen 

tussen 1862 en 1866 werd geconfronteerd, speelden immers ná Stahls dood. Hoe hij 

hierop zou hebben gereageerd, blijft om die reden een zaak van speculeren. Aan het 

feit dat Stahl zelf Groen tot zijn ‘medestrijders’ had gerekend, ontleende de 

Nederlandse antirevolutionair in elk geval het recht ook een stem in het kapittel van 

de Pruisische conservatieve partij te hebben.
49

 Groens vragen aan zijn ‘Amis de 

Berlin’, zo kan tot slot worden opgemerkt, vormden geen wetenschappelijk dispuut 

over de juiste interpretatie van Stahl, maar waren een gewetenskwestie over 

rechtsprincipes en hun betekenis voor Duitsland en Europa. Vooral dit laatste aspect 

lijkt erop te wijzen dat hij via zijn brochures indirect invloed heeft willen uitoefenen 

op de Pruisische regering en daarmee op de ontwikkelingen in Europa zelf. Een 

kwestie waarover het contextuele onderzoek wellicht meer helderheid kan 

verschaffen.  

   

 

Van juli 1870 tot februari 1871 heeft Groen zich in de Nederlandsche Gedachten 

‘bijkans uitsluitend’ met de Frans-Duitse oorlog beziggehouden.
50

 Dat hij zijn 

krachten zes maanden lang alleen aan dit ene onderwerp heeft gewijd, had tot doel 

‘de oorzaak en de hachelijkheid van den européschen toestand te waardeeren, in 

verband met het licht der Openbaring en met den grondtoon der eeuw’.
51

 De Frans-

Duitse oorlog werd door Groen namelijk van meet af aan beschouwd als een 

Europese kwestie van de eerste orde en door hem becommentarieerd met het oog op 

de ‘christelijk-historische beginselen over Staats- en volkerenregt’. In zijn 

begincommentaren trachtte Groen vooral de ‘hoofdlijnen’ van de revolutionaire 

ontwikkelingen te schetsen en paste die met name toe op de schuldvraag en het 

                                                           
47 Nederlandsche Gedachten, IV, 11 mei 1872, 158-159. 
48 Zie 4.3.2 onder het kopje ‘Heroverweging en nuancering van Burke’.  
49 Nederlandsche Gedachten, I, 1 november 1870, 397 en II, 9 november 1870, 5. 
50 De oorlog begon op 19 juli 1870 en werd bij de Vrede van Frankfurt op 10 mei 1871 

officieel beëindigd.  
51 Nederlandsche Gedachten, I, 26 augustus 1870, 326 en II, 22 februari 1871, 164.  
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volkenrecht. Deze schets wordt in het eerste gedeelte van de subparagraaf centraal 

gesteld. In het tweede gedeelte zal nader worden ingegaan op zijn commentaar ná de 

ondergang van Napoleon III, toen Duitsland de strijd volledig op de Franse natie 

concentreerde.  

 

 

Eén van de directe gevolgen van de Frans-Duitse oorlog waar Nederland mee werd 

geconfronteerd, was het vraagstuk van de neutraliteit. Hoewel afzijdigheid hier alom 

werd aanbevolen, sloot Groen een ‘gedaantewisseling’ naar bondgenootschap niet 

uit.
52

 Des te sterker de publieke opinie zich in het voor- of nadeel van Frankrijk of 

Duitsland uitsprak, des te meer moest volgens hem rekening worden gehouden met 

een alliantieverzoek van één van beide belligerenten. Zelf gaf Groen de voorkeur 

aan een partijdigheid voor ‘waarheid en regt’. Dat hij ‘opregte neutraliteit’ 

vooralsnog aanbeval, had enerzijds te maken met gebrek aan betrouwbare informatie 

en anderzijds met ‘valsche voorstellingen’ over de aard en toedracht der 

gebeurtenissen.  

    Om de toestand van Europa op voorhand te kunnen doorgronden traceerde Groen 

vijf revolutionaire ‘hoofdlijnen’. In hun onderlinge verband is niet zozeer sprake van 

rechtlijnigheid als wel van concentrische cirkelvorming. De ene ontwikkeling 

vloeide bij hem voort uit de andere met als gemeenschappelijk middelpunt een 

volkenrecht ‘naar revolutionairen trant’. Volgens Groen was Frankrijk weliswaar ‘de 

naaste oorzaak’ van de oorlog, maar dan als ‘de onvermijdelijke weêrslag’ op de 

triomf van Bismarcks politiek in 1866. Een overwinning die alleen kon worden 

gerealiseerd door ‘verstandhouding met Frankrijk’, die op haar beurt weer het 

gevolg was van de diplomatieke ‘regularisatie van het stand gekomen onregt’ sinds 

1852.
53

 Een gerevolutioneerd volkenrecht, zo rondde Groen af, waarbij 

‘eerbiediging der neutraliteit’ van kleine staten slechts uitstel van executie was. 

    Dat Groens ideële benadering niet altijd spoorde met het feitelijke verloop van de 

oorlog, blijkt uit zijn publieke discussie met de liberale parlementariër S. van 

Houten.
54

 Deze had in de Kamerzitting van 21 juli 1870 de mogelijkheid dat 

Nederland bij het gewapende conflict betrokken zou raken, een ‘schrikbeeld’ 

genoemd. Volgens Groen had Van Houten weliswaar terecht op matiging van 

                                                           
52 Nederlandsche Gedachten, I, 23 juli 1870, 309-311. 
53 Met het jaartal 1852 riep Groen de erkenning van het bonapartistische Keizerrijk in 

herinnering. 
54 Nederlandsche Gedachten, I, 3 augustus 1870, 318-324. Zie ook A. Doedens, Nederland en 

de Frans-Duitse oorlog. Enige aspecten van de buitenlandse politiek en de binnenlandse 

verhoudingen van ons land omstreeks het jaar 1870, Zeist, 1973, 116-117. De parlementariër 

zou later naamsbekendheid krijgen vanwege zijn befaamde Kinderwetje uit 1874. 
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militaire maatregelen aangedrongen, maar onderschatte hij het gevaar door de 

‘eigenaardige strekking’ van de botsing te miskennen. De dreiging voor Nederland 

lag immers niet in de losgebarsten oorlog, maar in de toekomstige 

vredesonderhandelingen. Naar Groens inschatting lag bij de gelijkwaardigheid van 

het Franse en Duitse leger een langdurige strijd voor de hand. Gezien de 

maximalisering van vechtlust en volkshaat die reeds in het treffen tot uiting kwam, 

was eindeloos doorvechten of beperkt winnen een onaantrekkelijk alternatief. Alleen 

landcompensatie leek dan nog een uitweg uit het dilemma te bieden. Voor Frankrijk 

moest hierbij aan België worden gedacht en voor Duitsland aan een ‘evenredig 

equivalent’ oftewel aan Nederland.    

    Eind augustus werd echter duidelijk dat Groen de militaire krachtmeting totaal 

verkeerd had ingeschat. Ronduit gaf hij toe door het ‘ongelooflijke succes’ van 

Pruisen te zijn verrast. In een poging zijn gezichtsverlies tegenover Van Houten 

enigszins te beperken typeerde hij zijn eerste oorlogscommentaren nadrukkelijk als 

‘dubia’.
55

 Dat hij Bismarck ervan zou hebben verdacht zonder slag of stoot België 

aan Frankrijk op te offeren, was een al te simplistische voorstelling van zaken. 

Veeleer waren zijn overwegingen bedoeld als waarschuwing tegen valse gerustheid 

over het rechtsgevoel van de mogendheden. Van Houten die het gelijk aan zijn kant 

voelde staan, wierp Groen tegen dat hij in zijn annexatievrees elke vorm van 

realiteitszin ontbeerde. Franse landcompensatie met België zou immers de positie 

van Duitsland verzwakken en Duitse landcompensatie met Nederland de positie van 

Frankrijk.  

    Stellen dat Groen aangaande de diplomatieke praktijk de plank volledig missloeg, 

gaat echter te ver. Dat ook de liberale Van Houten wist waar bij hem de schoen 

wrong, wordt duidelijk uit zijn openbare brieven aan Groen in het dagblad Het 

Noorden. Zo verweet hij zijn polemist in een ‘ideale wereld’ te leven met weinig 

oog voor de praktische eisen en behoeften van de tijd.
56

 ‘Daarom ook vooral’ 

miskende de antirevolutionair volgens Van Houten de Duitse beweging in haar ware 

betekenis, aangezien zij ‘ongetwijfeld’ dezelfde was als in 1848. Dat Groen de 

Frans-Duitse oorlog aanvankelijk uit het oogpunt van ‘staatkundig idealisme’ heeft 

beschouwd, valt moeilijk te ontkennen.
57

 Niet voor niets noemde hij het vertrouwen 

op diplomatieke beloftes een ‘gevaarlijke illusie’, omdat hij hierbij ‘het regt van den 

sterkste’ voor ogen had en de Europese toestand vanuit volkenrechtelijke principes 

bezag. Dit laat onverlet dat Groen met de antecedenten van de Europese Realpolitik 

wel degelijk rake klappen uitdeelde. Dat hij bij zijn voorspellingen de feitelijke 

                                                           
55 Nederlandsche Gedachten, I, 26 augustus 1870, 327-330 en 5 september 1870, 337-340.  
56 Het Noorden, nieuw Amsterdamsch handelsblad, 12 en 13 augustus 1870.  
57 Zie ook A. Doedens, Nederland en de Frans-Duitse oorlog, V-VI en 36-37. 



404 

 

realiteit enigermate uit het oog verloor of als zwart-wit afschilderde, is een gebrek 

aan nuance dat hem eerder parten heeft gespeeld.  

 

 

Een andere kwestie die Groen in de beginfase van de oorlog aan de orde stelde, 

betrof de schuldvraag. Dat hij niet alleen Napoleon III maar ook Bismarck voor het 

uitbreken van het conflict verantwoordelijk hield, bleek al uit de revolutionaire 

‘hoofdlijnen’. In zijn toelichting op de schuldvraag vergeleek Groen de keizer en de 

kanselier met ‘twee spelers’ die het wel- en aanzijn van hun naties op het spel 

hadden gezet.
58

 Napoleon III, zo luidde zijn conclusie, moest ‘revanche’ nemen. Dit 

motief vormde voor Groen de causa proxima van het feit dat de keizer, enkele jaren 

daarvoor, door Bismarck was ‘gedupeerd’. Dat Napoleon III hierdoor zijn laatste 

kaart aan het uitspelen was, was gezien de kunstgrepen waarmee hij zijn ‘weifelend 

en waggelend caesarisme’ in stand had willen houden, niet verbazingwekkend. 

Groen sprak in dit verband over de ‘schier belachelijke’ speculaties van 1866 en 

typeerde het Franse optreden in Mexico als een ‘treurspel’.
59

 Noodsprongen die hij 

duidde als ‘le commencement de la fin’. Hoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 

Groen het begin van Napoleons einde in zijn vroegere publicaties nauwelijks heeft 

aangeroerd.
60

 Terwijl op het tijdstip waarop hij dit schreef de ‘furia francese’, de 

spreekwoordelijke benaming voor de Franse aanvalsdrift, al was gesmoord. Dat de 

keizer met een slecht voorbereid leger Duitsland de oorlog had verklaard, weet 

Groen aan een verblinding van hogerhand.  

    Over Bismarck klonk Groen al niet positiever, althans niet in politiek-morele zin. 

Wat zijn diplomatieke kwaliteiten betrof, zo oordeelde hij, torende de Pruisische 

kanselier hoog boven de Franse keizer uit.
61

 Groen trok de ‘vredelievende 

bedoeling’ van Bismarck dan ook in twijfel en wel om twee redenen. Allereerst was 

te ‘voorzien’ dat het ‘komediespel’ met Napoleon III vroeg of laat tot een tragische 

uitkomst zou leiden. Ten tweede deed men ‘den scherpzienden en niets ontzienden 

staatsman’ geen onrecht door te veronderstellen dat indien hij oorlog had ‘gewild en 

gezocht’ de ‘vredebreuk met Frankrijk’ in elk geval doeltreffend was. Temeer omdat 

de voltooiing van de eenheid van Duitsland na 1866 nog een volgend bedrijf 

vereiste. Als grondslag van verbroedering was het bloed van stamgenoten immers 

                                                           
58 Nederlandsche Gedachten, I, 23 juli 1870, 311.  
59 Nederlandsche Gedachten, I, 26 augustus 1870, 329-330. Voor dit zogenaamde 

‘Mexicaanse avontuur’ (1861-1867), dat voor Napoleon III in een fiasco eindigde, zie 

Michele Cunningham, Mexico and the Foreign Policy of Napoleon III, New York, 2001.  
60 Een zekere uitzondering vormt Groens commentaar op de Italiaanse 

Onafhankelijkheidsoorlog. Zie 4.1.4.
61 Nederlandsche Gedachten, I, 5 september 1870, 335-337. 
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‘een bedriegelijk cement’. Voor aaneensluiting van de ‘meer dan ooit elkander 

vijandig geworden Duitschers’ en als voorwaarde van ‘Duitschlands zedelijke 

wedergeboorte’ was daarom een gemeenschappelijke tegenstander nodig. En welke 

mogendheid kwam voor deze verbroederingsoorlog meer in aanmerking dan 

‘Germanje’s erfvijandin’?  

    Opvallend in dit verband is dat Groen zoveel mogelijk heeft geprobeerd om de 

koning van Pruisen buiten de beklaagdenbank te houden. Een scherpe veroordeling 

van Wilhelm I als oorlogsstichter keurde hij af met het argument dat Bismarck zijn 

eigen koning tot de strijd ‘gedwongen’ had.
62

 Een voorstelling van zaken die Groen 

ook al in zijn commentaar op de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog had gepresenteerd. 

Ofschoon zijn voorkeur naar de ‘edele en godvreezende’ Friedrich Wilhelm IV 

uitging, schreef hij toen, twijfelde hij niet aan de oprechtheid van Wilhelm I.
63

 

Wanneer zelfs uitnemende christenen in Duitsland voor Bismarck een knieval 

maakten, zo luidde de verdediging van Groen, was het zwichten van de koning voor 

zijn kanselier ‘begrijpelijk’.  

  

 

Een saillant gegeven met betrekking tot de schuldvraag is dat Groen zowel de 

Pruisische als de Franse natie heeft vrijgepleit. Met de bekende spreuk ‘delirant 

reges, plectuntur Achivi’ van de Romeinse dichter Horatius, die hij vertaalde met 

‘voor de dwaasheid of sluwheid der Koningen boeten de volken’, werden beide 

naties door hem tot ‘slachtoffer’ van hun politieke leiders verklaard.
64

 Groen 

ontwikkelde zich zelfs tot een ware volksadvocaat nadat op 2 september 1870 bij 

Sedan het doek voor Napoleon III was gevallen en Duitsland al zijn nationalistische 

pijlen op het Franse volk begon te richten. Vanwege deze wending in de ‘natuur van 

den krijg’ was hem er alles aan gelegen het contrast tussen een ‘misleide’ natie en 

een verantwoordelijke keizer des te scherper te doen uitkomen. Vooral omdat de 

Franse natie door Duitse regeringsleiders en wetenschappers zowel voor de uitbraak 

als voor de voortzetting van de strijd volledig aansprakelijk werd gesteld.
65

 Hoezeer 

de Europeaan in Groen hiertegen in het verweer kwam, wordt duidelijk uit zijn 

commentaar op de feestrede Über den deutschen Krieg van 3 augustus 1870 van 

E.H. du Bois-Reymond rector en fysioloog aan de Friedrich-Wilhelms-Universität te 

Berlijn.
66

  

                                                           
62 Nederlandsche Gedachten, I, 23 juli 1870, 311 en 3 augustus 1870, 317.  
63 Parlementaire Studiën en Schetsen, I, 5 mei 1866, 24 en L’Empire prussien, 7-8.  
64 Nederlandsche Gedachten, I, 23 juli 1870, 311 en 3 augustus 1870, 317. 
65 Nederlandsche Gedachten, I, 4 oktober 1870, 365-366.  
66 Deze feestrede werd gehouden ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van koning 

Friedrich Wilhelm III. De volledige titel ervan luidde: Über den deutschen Krieg: Rede am 3. 
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    In zijn pathetische en racistisch getoonzette lezing had de Berlijnse rector 

Napoleon III en de Franse natie vergeleken met een wrede tijger. Hoewel de natie, 

zo trachtte hij te verhelderen, nog bloeddorstiger was dan de keizer. De Franse 

keizer vormde namelijk een incidenteel, maar ‘das ganze französische Volk’ een 

structureel gevaar voor de Europese beschaving. Dat de Fransen ruim een halve 

eeuw na de ondergang van hun eerste Keizerrijk nog altijd ‘epileptisch’ droomden 

van krijgsroem en verovering, bewees volgens Bois-Reymond dat zij zich niet 

hadden kunnen ontwikkelen tot een geciviliseerde natie. Het dulden van een 

roofstaat als het bonapartistische Frankrijk, zo waarschuwde hij, was zowel voor 

Duitsland als voor Europa ondraaglijk en riskant. Daarom mocht de strijd pas 

worden gestaakt, als het Tweede Keizerrijk definitief was verslagen. Zou daarna 

opnieuw blijken dat de kwaal van het chauvinisme ‘unheilbar’ was, dan lag het 

ultieme redmiddel voor hem in de zelfvernietiging van de Franse natie. Waarmee de 

fysioloog wilde zeggen dat de Fransen in hun toestand van ongeneeslijkheid door 

vrijheidsbeperking of isolement maar aan hun eigen bloedige veten ten onder 

moesten gaan. ‘Ausrotten’, zoals de Amerikanen met de indianen deden, was in 

Europa onuitvoerbaar.   

    Dat nota bene de ‘geestelijke lijfgarde van het Huis Hohenzollern’ het banvonnis 

over de Franse natie uitsprak, was volgens Groen echter ‘niet homogeen met den 

geest van den koninklijken veldheer’ zelf. Had Wilhelm I in zijn openingsrede op de 

Rijksdag van 19 juli 1870 zich niet op grond van ‘waarheidsliefde en regtsgevoel’ 

tegen een identificatie van keizer en volk verzet en had hij Fransen en Duitsers niet 

als ‘Zwei friedliebende Völker’ in het hart van Europa aangemerkt?
67

 Vooral de 

laatste aanduiding bewees volgens Groen dat naar het oordeel van de Pruisische 

koning beide naties in gelijke mate deelden in de zegeningen van de ‘christelijke 

beschaving’. In vergelijking daarmee was de feestrede van Bois-Reymond slechts 

enkele weken later ‘even raadselachtig als treffend’. Voor de toekomstige 

historieschrijver die oog had voor het ‘germaniseren’ van de strijd, zo stuurde Groen 

het onderzoek reeds aan, ‘welligt’ geen onoplosbare probleemstelling.     

 

Als ergens het Europabeeld van Groen op de proef werd gesteld, dan in deze 

academische ‘philippica’. Met nauwelijks ingehouden verontwaardiging vernam hij 

hieruit dat de Franse natie uit de ‘europésche volkerenfamilie’ moest worden 

uitgestoten alsof zij het uitvaagsel van de ‘europésche menschheid’ was. Waar 

Groen ten aanzien van de Europese politiek in het algemeen en de voortgezette 

                                                                                                                                        
August 1870 in der Aula der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin gehalten, 

Berlin, 1870. Voor Groens commentaar hierop, zie Nederlandsche Gedachten, I, 12 oktober 

1870, 381-388. 
67 Nederlandsche Gedachten, I, 4 oktober 1870, 366-367. 
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oorlog in het bijzonder ‘niet als Nederlander maar als Christen’ tegen opkwam, zo 

verwoordde hij zijn positie als commentator, was de ‘ontchristelijking’ van het 

volkenrecht.
68

    

 

 

Om de vredelievendheid van Frankrijk te onderstrepen citeerde Groen uit Guizots 

La France et la Prusse responsables devant l’Europe. In deze brochure uit 1868 

werd door de staatsman in ruste de stelling verdedigd dat alle regeringen die zijn 

land vanaf 1815 had gekend, Frankrijk als ‘essentiellement pacifique’ hadden 

ervaren.
69

 Groen was dit roerend met Guizot eens en voegde eraan toe dat Frankrijks 

krijgshaftige verleden eerder revolutionaire dan volkseigenaardige wortels bezat. De 

Franse natie, zo stelde Groen burkeaans vast, werd in 1870 door ‘eene factie’ 

overrompeld.
70

 In dat licht bezien wordt volkomen helder waarom hij Napoleon III 

in zijn antirevolutionaire requisitoir de volle laag gaf. Of deze tenlastelegging ook 

recht doet aan de feiten, is punt twee. Een andere en voor ons onderzoek 

belangrijker vraag is of dit mogelijk verband houdt met zijn Europabeeld.  

    Wat de eerste vraag betreft, valt op dat Groen in zijn beschuldiging nauwelijks 

onderscheid maakte tussen de keizer en zijn regering. Nu had hij weliswaar oog voor 

duiven en haviken onder de verantwoordelijke ministers, maar de ‘coterie’ die op 

‘doordrijving’ van de oorlog uit was, identificeerde hij wel erg gemakkelijk met 

Napoleon III.
71

 Door vervolgens ook nog de natie consequent tegenover de keizer en 

een met hem vereenzelvigde kliek te plaatsen, creëerde Groen als vanzelf een 

tegenstelling tussen vredelievende burgers en strijdlustige machthebbers. Een ander 

bezwaar tegen de portrettering van Napoleon III als oorlogshitser heeft te maken met 

de gebrekkige informatie waarop dit oordeel is gebaseerd. Van rechtlijnigheid en 

gedecideerdheid bij het nemen van zijn besluit was bij de keizer zeker geen sprake.
72

 

                                                           
68 Nederlandsche Gedachten, II, 30 december 1870, 73. 
69 F. Guizot, La France et la Prusse responsables devant l’Europe, Paris, 1868, 28.  
70 Nederlandsche Gedachten, II, 7 december 1870, 44.  
71 Groen refereerde hierbij aan een circulaire van het Gouvernement de la Défense Nationale 

van 17 september 1870, waarin alleen werd gesproken over ‘les déclarations pacifiques’ van 

premier E. Ollivier. Nederlandsche Gedachten, I, 27 september 1870, 357-358.  
72 David Wetzel benadrukt dat er geen eenduidig patroon kan worden afgeleid uit de 

beraadslaging van Napoleon III met zijn regering. Zo wijst hij op diens besluiteloosheid en 

aanvankelijke overwegingen om een congres bijeen te roepen. David Wetzel, A Duel of 

Giants. Bismarck, Napoleon III and the Origins of the Franco-Prussian War, Wisconsin, 

2001, 159-163 en169-175. Jochen Dittrich schetst een soortgelijk beeld. Volgens hem 

schipperde de Franse keizer weliswaar tussen krijgsroem en vredesmissie, maar was hij ‘im 

tiefsten Innern’ tegen het uitbreken van een oorlog met Pruisen. Jochen Dittrich, ‘Ursachen 

und Ausbruch des deutsch-französischen Krieges 1870/71’, in: Theodor Schieder und Ernst 
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Dat Groen, anders dan ‘menigeen’ beweerde, in ‘l’homme de Sedan’ niet het 

slachtoffer van Bismarcks geniale avonturenpolitiek kon zien, bewijst opnieuw dat 

hij Napoleon III meer ideëel dan feitelijk de maat nam. In dit verband moet echter 

wel worden verdisconteerd dat de keizer na zijn gevangenneming zelf had verklaard 

dat niet hij maar de Franse natie de oorlog had ‘gewild’. Het is evident dat het 

rechtsgevoel in Groen tegen deze eveneens eenzijdige voorstelling van zaken in 

verzet kwam.  

    Voor de beantwoording van de vraag over de tenlastelegging in verband met 

Groens Europabeeld ligt een belangrijk aanknopingspunt in zijn commentaar op een 

circulaire van Bismarck van 13 september 1870.
73

 Volgens de kanselier had de 

ervaring van de afgelopen maanden een ‘juister inzigt’ opgeleverd in de Franse 

nationaliteit. Meer dan ooit was bij het ontrollen van het strijdvaandel de 

‘meêgaandheid der Fransen’ aan de dag gekomen. Dit bleek in het bijzonder, zo riep 

hij in herinnering, uit hun stemmingmakerij in de parlementsvergaderingen, in de 

drukpers en in de volksbijeenkomsten. Voortzetting van de oorlog, gezien de 

onverbeterlijke martialiteit van de Franse natie, achtte Bismarck hoe dan ook 

volkomen gerechtvaardigd. Dat Groen het hervatten van de strijd en het hierbij 

geformuleerde doel zo hoog opnam, had vooral een Europese reden: Bismarcks 

nationalisering van het conflict, zo verklaarde hij, trof namelijk ‘de europésche 

kwestie in het hart’. 

    Om de beschuldiging van ‘medepligtigheid en meêgaandheid’ van de Franse natie 

te kunnen weerleggen, benadrukte Groen dat de politieke instituten in Frankrijk geen 

‘onbedriegelijke toetssteen der nationale gezindheid’ waren. Hoewel de ‘majorité’ 

van de volksvertegenwoordiging haar instemming met de oorlog had betuigd, 

toonde dit volgens hem aan dat haar aanvankelijke onwil was bezweken voor de 

intimidatie van de minderheid. Waarom Groen de politieke instituten in Frankrijk als 

toetssteen voor de natie onbetrouwbaar achtte, kan helder worden afgeleid uit zijn 

begincommentaren op de oorlog.
74

 Hierin had hij met het oog op de schuldkwestie 

uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor het plebisciet als legitimering van de 

staatsgreep van 1851. Toen werd de natie volgens Groen niet voor de keuze 

geplaatst van ‘vrede of krijg’, maar van ‘napoleontische rustbewaring of de 

socialistische Republiek’. Wanneer staatslieden twintig jaren later beweerden dat de 

Fransen voor het bonapartisme in hun land en de dreigende werking ervan in Europa 

medeverantwoordelijk waren, dan werd naar zijn oordeel een belangrijke 

medeplichtige over het hoofd gezien. Aan de ‘pseudo-nationalizering’ van dit 

                                                                                                                                        
Deuerlein (hrsg.), Reichsgründung 1870/71. Tatsachen, Kontroversen, Interpretationen, 

Stuttgart, 1970, 64-94. 
73 Nederlandsche Gedachten, I, 8 oktober 1870, 375-380. 
74 Nederlandsche Gedachten, I, 12 september 1870, 344-345 en 27 september 1870, 357-358. 
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systeem had de diplomatie, door haar erkenning van de coup, zelf de helpende hand 

geboden.  

    Hoezeer Groens vertrouwen in de Europese staatkunde tot onder het vriespunt 

was gedaald, moge blijken uit zijn kritiek op de Duitse eis tot annexatie van Elzas-

Lotharingen.
75

 Een kwestie die volgens hem van ‘europésche en exceptionele 

belangrijkheid’ getuigde. In de Duitse claim op de Franse gebieden zag hij niet 

alleen een overmoedige, maar ook een onverantwoordelijke vorm van 

machtsmisbruik. Om de ernst hiervan onder de aandacht te brengen deed Groen een 

beroep op de ‘regtbank van Europa’ en op God als hoogste rechter. In de hoop díe 

Europeanen te kunnen aanspreken bij wie de ‘zin voor waarheid en regt’ nog niet 

verdwenen was.  

    Met name het optreden van de Engelse diplomatie was Groen een doorn in het 

oog.
76

 Dat met de lokalisering van de oorlog Europese en Engelse belangen waren 

gediend, kwalificeerde hij als een argument van ‘twijfelachtige waardij’. In de 

afgelopen decennia had namelijk de ene plaatselijke oorlog de andere uitgelokt. Met 

als gevolg dat de orde van Europa op losse schroeven was gezet. Verder stelde 

Groen de vraag of de veiligheid van Engeland werkelijk met het neutrale beleid van 

het ministerie-Gladstone was gediend. Wat Groen de liberale premier vooral kwalijk 

nam, was diens verloochening van de Europese politiek van Willem III en William 

Pitt.
77

 In dat opzicht achtte hij het pamflet The fight of Dame Europa’s school, 

waarin de ‘altijd toezienden en speculerenden’ John een diplomatieke les werd 

geleerd, ‘dubbel lezenswaard’.
78

   

    Groen hield de Engelse lokaliseringpolitiek medeverantwoordelijk voor het hele 

Pruisische ‘drama in drie bedrijven’.
79

 Temeer omdat de ‘niet toevallige’ 

aaneenschakeling van drie oorlogen de Europese vrede op steeds groter schaal had 

verstoord. Daarom had de conservatieve oppositieleider Disraeli volgens hem een 

veel betere kijk op de toestand van Europa dan Gladstone.
80

 Diens oproep tot 

‘gewapende neutraliteit’ had Engeland, na de Franse nederlaag te Sedan, wellicht in 

staat gesteld een ‘regtmatigen vrede’ tussen Frankrijk en Duitsland af te dwingen. 

Nu kon de kiem van toekomstige oorlogen, zo citeerde Groen Disraeli instemmend, 

niet meer worden gesmoord en droeg de Engelse staatkunde indirect bij aan de 

vernietiging van het ‘evenwigt van Europa’.  

    Daarop in het bijzonder doelde Groen toen hij stelde dat door de germanisering 

van de strijd en de pseudonationalisering van de Fransen de Europese kwestie in het 

                                                           
75 Nederlandsche Gedachten, I, 12 september 1870, 343.  
76 Nederlandsche Gedachten, II, 21 november 1870, 17-18 en 7 december 1870, 41. 
77 Het eerste ministerie-Gladstone regeerde van 1868 tot 1874.  
78 Nederlandsche Gedachten, II, 9 februari 1871, 137-138 en 14 februari 1871, 145-146.  
79 Nederlandsche Gedachten, II, 17 december 1870, 57-59. 
80 Nederlandsche Gedachten, II, 14 februari 1871, 145-146 en 22 februari 1871, 165-166. 
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hart getroffen werd. Om die reden sprak hij met veel waardering over het 

‘getuigenis’ van Disraeli in het Engelse Lagerhuis over de wereldhistorische 

strekking van de Frans-Duitse oorlog.
81

 Met als kern van dit betoog dat zich in 

Duitsland een ommekeer had voltrokken groter dan ‘de Fransch-europesche 

Revolutie’ van 1789. Terwijl Groen hier veelbetekenend aan toevoegde dat het 

‘middenpunt van Europa’ en de ‘krater der Revolutie’ zich van Frankrijk naar het 

‘jonge en veerkrachtige Duitschland’ had verplaatst.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Nederlandsche Gedachten, II, 18 februari 1871, 153. 
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De tekstanalyse heeft laten zien dat Groen Bismarcks eenheidspolitiek in de jaren 

1864-1871 als een anti-Europese ontwikkeling beschouwde. Opvallend was daarbij 

dat hij, ondanks de soms gematigde en vragende toonzetting ervan, vergaande 

conclusies trok. Zo zag hij in Bismarcks centralisme en militarisme een ernstige 

belemmering voor de vrije ontwikkeling der Europese naties en signaleerde hij in de 

wijze waarop het protestantse Pruisen de Noord-Duitse Bond tot stand had gebracht 

zelfs antichristelijke tendensen. Voortzetting van de oorlog tegen de Franse natie 

wees volgens hem op niets minder dan een ‘ontchristelijking’ van het volkenrecht en 

een gevaarlijke verbreking van de Europese familieband. De krater der revolutie, 

stelde Groen zonder enige terughoudendheid in februari 1871 vast, had zich van 

Frankrijk naar Duitsland verplaatst.  

    Bij onze poging het ‘doing in saying’ van Groens anti-bismarckiaanse 

Europabeeld te achterhalen valt het contextuele onderzoek in deze paragraaf in twee 

delen uiteen. In het eerste deel zal het hoofdaccent worden gelegd op de context van 

Groens commentaar op de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog van 1866. Voor de 

verklaring van zijn aanvankelijke, voorzichtige kritiek op Bismarck is het echter 

noodzakelijk dat ook een beeld wordt geschetst van het Duitse opinieklimaat in de 

periode 1862-1866. Hierbij zal met name aandacht worden besteed aan de 

ontwikkelingen binnen de Pruisische conservatieve partij. Groen was immers een 

trouw lezer van de Kreuzzeitung, het persorgaan van de partij, zodat hij van het 

politieke reilen en zeilen van zijn Pruisische geestverwanten op de hoogte moet zijn 

geweest. Verder zullen in dit verband vooral die buitenlandse dagbladen, pamfletten 

en tijdschriften ter sprake worden gebracht waaraan hij in deze jaren in meerdere of 

mindere mate refereerde of die toonaangevend waren voor die tijd. Ook zal worden 

gekeken naar de wijze waarop de Bruderkrieg in Nederland werd 

becommentarieerd.  

    In het tweede deel van deze paragraaf zal het contextuele onderzoek zich 

hoofdzakelijk richten op het opinieklimaat rond de Frans-Duitse oorlog van 1870-

1871. Daarbij zal in het bijzonder worden nagegaan welke beeldvorming 

hieromtrent zich in Frankrijk, Duitsland en Nederland voordeed. Ook in dit opzicht 

zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij wat Groen zoal onder ogen kwam en bij 

wat nationaal of internationaal gezien de aandacht trok. Aangezien hij tussen 1867 

en 1870 weinig meer over de buitenlandse politiek heeft gepubliceerd, komen deze 

jaren voornamelijk aan de orde voor zover van belang voor de verstaanbaarheid van 

zijn tekst.  
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Tot aan het begin van de jaren zestig heeft Napoleon III op de Europese 

ontwikkelingen zijn stempel weten te drukken. Hiervan trok Pruisen met het oog op 

de eenheidsproblematiek uiteindelijk meer profijt dan Oostenrijk.
82

 Terwijl de 

laatste mogendheid door Frankrijk in een internationaal isolement werd gedrongen, 

slaagde de eerste erin goede betrekkingen met het bonapartistische Keizerrijk aan te 

knopen. Hoewel, zo moet ter verheldering worden opgemerkt, beíde Duitse 

mogendheden vanwege het nationale vraagstuk sinds 1859 naar de hand van de 

Franse keizer hadden gedongen. Omdat voor de uitvoering van haar eenheidspolitiek 

tevens een welwillende en neutrale houding van Rusland en Engeland noodzakelijk 

was, had de Pruisische regering ook aan een betere verstandhouding met de twee 

vleugelmachten gewerkt. De oplossing van de deutsche Frage kwam, mede als 

gevolg van het groeiende wantrouwen van Rusland en Engeland tegenover 

Frankrijk, een stap dichterbij door de Poolse Opstand van 1863.  

 

 

Terwijl de Poolse Opstand als het begin van de politieke ondergang van Napoleon 

III kan worden beschouwd, heeft zij tevens de politieke opkomst van Bismarck 

ingeluid. Dat Rusland door het diplomatieke optreden van Frankrijk een anti-Franse 

en pro-Pruisische koers ging varen, leidde namelijk tot een aanzienlijke versterking 

van de machtspositie van Pruisen in Duitsland en Europa. Toch was het zicht op een 

succesvolle eenheidspolitiek voor Bismarck nog lang niet helder. Door zijn 

verstandhouding met de tsaar had hij de Franse keizer, belangrijk bondgenoot bij 

een herziening van de Midden-Europese kaart, van zich vervreemd en in de richting 

van zijn rivaal Oostenrijk gedreven. Met als bijkomend probleem dat de publieke 

opinie in Pruisen en Duitsland een anti-tsaristische toon aansloeg. Onmiddellijk na 

de Poolse kwestie diende zich evenwel een nieuwe Europese crisis aan. Naar later 

zou blijken vormde de gezamenlijke oorlog van Pruisen en Oostenrijk tegen 

Denemarken de eerste fase in de bismarckiaanse voltooiing van het nieuwe 

Duitsland.  

    Aanleiding tot het conflict was de invoering van een gemeenschappelijke 

grondwet voor Denemarken en Sleeswijk door de Deense koning Christiaan IX. 

Deze zogenaamde ‘Gesamtstaatsverfassung’ was een openlijke schending van het 

Verdrag van Londen van 1852, omdat zowel Sleeswijk als Holstein hierin tot 

                                                           
82 De gegevens voor Bismarcks buitenlandse politiek in de jaren 1863-1866 zijn grotendeels 

ontleend aan Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866, 768-790. 
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zelfstandige eenheid van de Deense kroon was verklaard. Onder de nationaal-

liberale beweging in Duitsland leidde de constitutionele inlijving tot een golf van 

protest, die al vrij snel uitmondde in de roep om een volledige opname van beide 

hertogdommen in de Duitse Bond.
83

 De Pruisische regering plaatste zich echter op 

het standpunt dat Christiaan IX de wettige vorst van Sleeswijk-Holstein was, maar 

benadrukte tegelijkertijd dat hij wel de Londense protocollen moest naleven. 

Bismarck zelf was de opvatting toegedaan, zij het op realistische gronden, dat deze 

kwestie om een Europese oplossing vroeg. Om een diplomatieke nederlaag als in 

1852 te voorkomen, mochten Engeland en Rusland niet opnieuw worden 

geprovoceerd. Bevreesd als deze vleugelmachten waren voor nationale revoluties als 

in Duitsland en voor een toenadering van Napoleon III tot Pruisen.
84

  

    Mede om die reden waren Bismarcks activiteiten erop gericht de schijn van 

wettigheid op te houden. Herkenbaar in zijn stap om in het belang van de Duitse 

Bond samen met Oostenrijk tegen Denemarken ten strijde te trekken, terwijl hij er in 

wezen op uit was Sleeswijk, Holstein en ook Lauenburg van de Deense koning 

afhandig te maken. Dat de strijd zich niet tot ‘Nationalkrieg’ ontwikkelde, kwam 

omdat Bismarck hem wist te europeaniseren tot een ouderwetse kabinets- en 

coalitieoorlog.
85

 Met als belangrijk voordeel dat deze internationalisering, naast de 

inlijving van de hertogdommen, de weg vrijmaakte voor het tweede bedrijf van zijn 

eenheidspolitiek.  

 

 

Aan de vooravond van de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog was de stemming in 

Duitsland verre van enthousiast.
86

 Zo werden in tal van Duitse staten 

massabijeenkomsten georganiseerd waarop het uitbreken van een Bruderkrieg als 

on-Duits van de hand werd gewezen. Zelfs in Pruisen stond men niet te trappelen 

om de wapens tegen Oostenrijk op te nemen. Volgens de liberale National-Zeitung 

was een oorlog bij gebrek aan geestdrift en met een internationaal isolement in het 

                                                           
83 Holstein was zowel met Denemarken als met de Duitse Bond verbonden. 
84 Nipperdey stelt dat Bismarck welbeschouwd alleen een militaire oplossing voor het conflict 

zag. De kanselier zou het toen nog niet raadzaam hebben geacht om de volkenrechtelijke en 

politiek-conservatieve bodem te verlaten. Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-

1866, 771.  
85 Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866, 773. 
86 Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866, 782. Voor een bibliografisch en 

illustratief overzicht van het opinieklimaat tussen 1864 en 1866, zie Hans Rosenberg, Die 

nationalpolitische Publizistik Deutschlands vom Eintritt der neuen Ära in Preußen bis zum 

Ausbruch des deutschen Krieges. Eine kritische Bibliographie, II, München und Berlin, 1935, 

925-976. 
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vooruitzicht als ‘von selbst’ verboden.
87

 Hierbij onderstreepte zij dat een 

Bruderkrieg als een ‘National-Unglück’ en niet als een nationaal bindmiddel moest 

worden beschouwd. Wat de Berlijnse krant vooral hoog zat, was dat haar 

felbegeerde eenheidsideaal leek te worden vervuld door een antiliberale 

conflictregering.
88

  

    Volgens de ‘alt-liberale’ Preußische Jahrbücher was dit standpunt, dat 

representatief werd geacht voor de leiding en linkervleugel van de 

Fortschrittspartei, een contradictio in terminis.
89

 Wanneer een oorlog tegen het 

broedervolk als immoreel moest worden opgevat, dan was het klein-Duitse 

programma dat in deze partij werd nagestreefd niet minder misdadig. Oostenrijk 

langzamerhand uit Duitsland ‘hinausdrängen’, zo luidde de redenering, stond gelijk 

aan het ‘provozieren’ van de strijd maar dan op een later tijdstip. Voor de bekende 

historicus H. von Treitschke, die als medewerker aan het tijdschrift verbonden was, 

was de bondsrelatie tussen Pruisen en Oostenrijk in de grond van de zaak een 

‘heillose Verbindung’. In zijn opstel ‘Der Krieg und die Bundesreform’ bepleitte hij 

een liberale en vooral Pruisische oplossing van het Duitse probleem.
90

     

    Steunbetuiging aan een Pruisisch-Oostenrijkse oorlog kon ook worden beluisterd 

in de gelederen van de Allgemeine Deutsche Arbeiterverein van de socialist 

Ferdinand Lassalle.
91

 Hoewel de voormalige medewerker van Marx al in 1864 was 

overleden, werden Lasalles nationaaldemocratische ideeën nog altijd door een grote 

meerderheid van de ADAV aangehangen.
92

 Onder de leuze ‘Durch Einheit zur 

Freiheit’ schaarden zijn talrijke aanhangers zich in 1866 volledig aan de kant van 

Bismarck. In tegenstelling tot de ‘Nationalinteresse’ van de ADAV werd in de 

sociaaldemocratische Vorboten nadruk gelegd op de ‘Ebenbürtigkeit’ van alle 

volken.
93

 Dat liberale Duitsers van een europeanisering van het nationale vraagstuk 

                                                           
87 Die liberale Tagespresses Berlins im Sommer 1866 von einem Preußischen Patrioten, 

Leipzig, 1866, 5-6. 
88 Die liberale Tagespresses, 58. 
89 Preußische Jahrbücher, Siebzehnter Band, Berlin, 1866, 575-576. Zie ook Hans 

Rosenberg, Die nationalpolitische Publizistik Deutschlands, II, 960-961. 
90 Preußische Jahrbücher, Siebzehnter Band, 1866, 677-696 en Hans Rosenberg, Die 

nationalpolitische Publizistik Deutschlands, II, 940-943. 
91 Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866, 740-749.  
92 Als voluntaristische hegeliaan was Lasalle anders dan Marx de opvatting toegedaan dat de 

realisatie van een vrije arbeidersmaatschappij actief en doelbewust ter hand moest worden 

genomen. Daartoe beschouwde hij de bevordering van een sterke en autoritaire Pruisische 

staat als een noodzakelijke voorwaarde. Om die reden zag hij in de centralistische en 

nationalistische politiek van Bismarck meer winst dan verlies. Zeker toen de kanselier hem 

het lokaas van het algemeen kiesrecht voor ogen hield. Zie L. Kolakowski, Geschiedenis van 

het marxisme, 1, 276-283. 
93 Dit tijdschrift van sociaaldemocratische emigrés uit Duitsland verscheen begin 1866 in 

Genève onder de titel Vorboten. Organ der Internationalen Arbeiter-Association. Zie Hans 

Rosenberg, Die nationalpolitische Publizistik Deutschlands, II, 973-975. 
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geen heil verwachtten, kwam omdat zij in de mogendheden nog altijd de hoeders 

van de orde van 1815 zagen. Het wekt dan ook geen verbazing dat een Europees 

referentiekader in hun klein-Duitse beschouwingen nagenoeg ontbrak. Terwijl de 

Pruisische Fortschrittspartei krachtig tegen de Bruderkrieg protesteerde omdat 

Bismarck de regie in handen had, lag voor haar Duitse zusterpartijen het 

belangrijkste motief tot afwijzing van de oorlog in de vrees voor een dominantie van 

Pruisen in het nieuwe vaderland. 

 

Bijval voor zijn revolutionaire en on-Europese politiek kreeg Bismarck mirabele 

dictu ook van de Pruisische conservatieven. Enkele weken voorafgaand aan de 

oorlog van 1866 slaagde hij er zelfs in hun partijblad tot spreekbuis van zijn regering 

te maken.
94

 Dat het streng-conservatieve geluid in de Kreuzzeitung was verstomd, 

werd veroorzaakt door de breuk van de krant met haar éminence grise E.L. von 

Gerlach. In de zogenaamde ‘Maiartikel’, Gerlachs laatste gloedvolle bijdragen aan 

het door hemzelf opgerichte dagblad, deed de vermaarde ‘Verfasser der 

Rundschauen’ nog een ultieme poging om ontbinding van de Duitse Bond te 

voorkomen. Vooral zijn artikel ‘Krieg und Bundesreform’ trof doel, omdat hij de 

conservatieve partij hierin verweet Bismarck ‘durch Dick und Dünn’ te steunen.
95

 

Ondanks het gegeven dat de strijd tussen de bismarckianen en de anti-bismarckianen 

pas na de mei-artikelen in volle hevigheid binnen de partij zou losbarsten, 

dagtekenden de breuklijnen al vanaf de politieke entree van Bismarck in 1862.
96

   

    Dat de conservatieve partij al vanaf 1862 over Bismarcks optreden in dubio 

verkeerde, lijkt voor de contextuele verklaring van Groens voorzichtige kritiek op de 

kanselier van essentieel belang. Dit roept namelijk de vraag op of in deze 

breuklijnen de reden ligt voor zijn tweeledige benadering van het bismarckiaanse 

Pruisen. Hierbij wordt in herinnering geroepen dat Groen enerzijds begrip kon 

opbrengen voor Van Zuylens ‘regtmatigen afkeer’ van het Junkertum, maar hem 

anderzijds attendeerde op geestverwanten onder de Pruisische adel. De tweestrijd 

van de conservatieve partij lijkt niet minder van belang voor de verklaring van het 

feit dat Groen zijn Berlijnse vrienden de Europese spiegel van Stahl heeft 

voorgehouden.  

 

 

 

 

                                                           
94 Irene Fischer-Frauendienst, Bismarcks Pressepolitik, Münster, 1963, 78.  
95 Neue Preußische Zeitung, 8 mei 1866. Ook Bismarck was door het artikel aangeslagen. Zie 

Dagmar Bussiek, ‘Mit Gott für König und Vaterland’, 199-200. 
96 Verschil van visie tussen de oude en jonge conservatieven deed zich overigens al in 1848 

voor. Lothar Gall, Bismarck. Der weisse Revolutionär, 80-82. 
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Hoewel Gerlach voor de ‘Lückentheorie’ als uitweg uit de regeringscrisis zelf 

belangrijke bouwstenen had aangedragen, had de benoeming van zijn voormalige 

protegé tot kanselier hem bepaald niet tot tevredenheid gestemd.
97

 Omdat Gerlach 

en Bismarck in hun verstaan van de revolutie sinds de jaren vijftig uit elkaar waren 

gegroeid, vreesde de streng-conservatieve Rundschauer het ergste voor de 

toekomst.
98

 Wat Bismarcks opstelling in het Verfassungskonflikt betrof, sloot hij een 

‘va banque-Politik’, hetzij in een dictatoriale hetzij in een democratische vorm, 

zeker niet uit. In Europese zin boezemde de kanselier echter spoedig vertrouwen bij 

hem in. Bismarcks aanpak van de Poolse Opstand en toenadering tot Rusland riepen 

bij Gerlach namelijk positieve herinneringen aan de Heilige Alliantie op. Temeer 

omdat hij van dit antirevolutionaire verbond uit 1815 nog altijd een warm 

pleitbezorger was. 

    Als gevolg van de politieke patstelling die door het Verfassungskonflikt was 

ontstaan, begon de conservatieve partij toenadering tot de liberaalgezinde Wilhelm I 

te zoeken. Door oppositie te voeren tegen de conflictregering, zo realiseerde zij zich, 

zou de Fortschrittspartei die toch al ruim in het Abgeordnetenhaus 

vertegenwoordigd was, helemaal de wind in de zeilen krijgen.
99

 Dankzij haar 

openlijke steun aan de koning boekte de conservatieve partij in 1863, na het 

dieptepunt van het jaar daarvoor, weer een respectabele zetelwinst.
100

 Gelet op de 

bijzondere politieke situatie was zij de mening toegedaan dat invloed uitoefenen op 

de regering niet onmogelijk was. In de buitenlandse politiek daarentegen zou de 

koers van de partij steeds meer door Bismarck worden bepaald.  

    Deze koerswending nam een aanvang toen Oostenrijk in juli 1863 het voorstel 

deed om de Duitse Bond ingrijpend te hervormen en dit vervolgens voor te leggen 

                                                           
97 Over Gerlachs interpretatie van de ‘Lücke in der Verfassung’, zie E.L. von Gerlach, Die 

Krisis Preußens im September 1862. Vom Verfasser der Rundschauen, Berlin, 1862, 7-9. 
98 Lothar Gall, Bismarck. Der weisse Revolutionär, 178. Hellmut Diwald wijst erop dat de 

politieke grondbeginselen van Gerlach en Bismarck elkaar tot 1854 grotendeels dekten, maar 

dat Gerlach de haat van Bismarck tegen Oostenrijk onverteerbaar vond. Hellmut Diwald, 

Ernst Ludwig von Gerlach, Von der Revolution zum Norddeutschen Bund. Politik und 

Ideengut der preußischen Hochkonservativen 1848-1866, Erster Teil Tagebuch 1848-1866, 

Göttingen, 1970, 60. 
99 Gerhard Ritter, Die preußischen Konservativen und Bismarcks deutsche Politik 1858 bis 

1876, Heidelberg, 1913, 65-68. 
100 Midden jarig vijftig bezat de conservatieve partij een absolute meerderheid in beide 

Pruisische Kamers. Bij de verkiezingen van 6 mei 1862 restten haar in het Abgeordnetenhaus 

nog slechts 11 van de 352 zetels.  
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aan een bijeen te roepen Frankfurter Fürstentag.
101

 Voor de conservatieve partij 

waren met name de bondsstatelijke vernieuwing en de aantasting van de 

gelijkberechtigde positie van Pruisen pijnpunten. Het voorstel veroorzaakte een zo 

grote vertrouwensbreuk met Oostenrijk dat de Kreuzzeitung openlijk zinspeelde op 

een godsdienstige tegenstelling tussen het protestantse Pruisen en het katholieke 

Oostenrijk en daarbij de toekomst van Duitsland volledig aan Pruisen aanbeval.
102

 

    Een ware beproeving voor de conservatieve partij vormde de kwestie Sleeswijk-

Holstein.
103

 Aanvankelijk stond zij nog vrij eensgezind op het legitimistische 

standpunt dat dit vraagstuk alleen mocht worden opgelost in het kader van de Duitse 

Bond en het Verdrag van Londen. Politieke inlijving van Sleeswijk door 

Denemarken plaatste haar echter voor een dilemma. Volgens het commentaar van de 

Kreuzzeitung van 28 november 1863 vormde de nieuwe situatie geen wezenlijk 

verschil met de jaren daarvoor. Met verwijzingen naar enkele redevoeringen van 

Stahl werd benadrukt dat Stahl met het oog op Sleeswijk-Holstein Pruisen in 1851 

had voorgehouden een politiek te volgen ‘in Gemeinschaft mit Europa’ en in 1857 

dat Pruisen ‘allein’ noch de macht en plicht, noch het recht had stappen te zetten in 

een zaak die ‘eine gemeinsame für Deutschland’ was.  

    Rond de jaarwisseling van 1863-1864 werd in de Kreuzzeitung evenwel een 

discussie over Sleeswijk-Holstein opgestart, die als het begin van een splitsing 

binnen de conservatieve partij kan worden gezien. In een ingezonden stuk, waarvan 

de redactie overigens afstand nam, werd gesteld dat er tussen de christelijke staat 

waarop ‘der selige Stahl’ had gewezen en het streven naar een zelfstandig van 

Denemarken afgescheiden Sleeswijk-Holstein geen tegenstelling bestond.
104

 Toen 

de conservatieve graaf von Arnim-Boitzenburg in mei 1864 in een adres aan de 

koning een totale annexatie van beide hertogdommen bepleitte, ontstond er binnen 

de partij zelfs een pro-Bismarckbeweging.
105

  

    Voor Gerlach stond een inlijving van Sleeswijk-Holstein door Pruisen gelijk aan 

een volkenrechtelijke wandaad. Omdat de Pruisische regering een inlijving eveneens 

van de hand wees, werd de Rundschauer door Bismarck verzocht zijn legitimistische 

                                                           
101 Nipperdey spreekt in dit verband van de ‘Stunde der Großdeutsch-Liberalen in Wien’ en 

ziet het voorstel als ‘ein großer Plan, Deutschland und Europa neu zu ordnen’. Thomas 

Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866,707-708. 
102 Een reactie op het feit dat Oostenrijk, indien Pruisen het voorstel afwees, de Duitse 

‘Mittel- und Kleinstaaten’ onder zijn leiding dreigde te verenigen. Dit werd door de 

conservatieven als een verbinding met de ‘Revolution’ en als een anti-Pruisische unie 

uitgelegd. Gerhard Ritter, Die preußischen Konservativen, 76-79. 
103 Zie hierover Gerhard Ritter, Die preußischen Konservativen, 89-111 en Dagmar Bussiek, 

‘Mit Gott für König und Vaterland’, 183-198.  
104 Neue Preußische Zeitung, 3 januari 1863.  
105 Graaf von Arnim-Boitzenburg was leider van de conservatieve fractie in het Pruisische 

Herrenhaus. 
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standpunt via het conservatieve persorgaan bekend te maken. Om die reden had 

Gerlach zich in de Kreuzzeitung van 12 januari 1864 voor in het eerst in het debat 

gemengd en daarbij de voorgestelde annexatie scherp veroordeeld. Zo beklemtoonde 

hij dat het vooraan plaatsen van het abstracte nationaliteitsbeginsel in het staats- en 

volkenrecht niet alleen als ‘eine rechtswidrige Absurdität’ moest worden 

beschouwd, maar ook als ‘ein verderblicher Frevel’ aan de heiligste belangen van 

het Duitse vaderland.
106

 Dat de kracht van Duitsland in zijn cultuur en niet in zijn 

eenheid lag, zoals Gerlach betoogde, was echter een opvatting die slechts door 

weinig partijgenoten werd gedeeld. 

    Uit het feit dat Bismarck de kwestie Sleeswijk-Holstein samen met Oostenrijk 

begon op te lossen, trok Gerlach de conclusie dat de kanselier de conservatieve 

principes wenste voort te zetten. Toen hij eind maart 1864 van Bismarck zelf 

vernam dat het einddoel van de regering de vereniging van beide hertogdommen met 

Pruisen was, reageerde hij geschokt. Desondanks verbrak de legitimist de band met 

de kanselier niet en bleef een openbaar protest tegen diens politiek vooralsnog uit. 

Een houding waarvoor hij later ter verontschuldiging aanvoerde ‘daß Bismarck 

damals im Innern Thron und Armee gegen die anstürmenden Demokraten 

aufrechthielt’ en waaruit kan worden opgemaakt dat noch Gerlach noch de 

Kreuzzeitung op dat moment een alternatief voor Bismarck zag.
107

 Dit liet onverlet 

dat de Rundschauer erop bleef hameren dat Pruisen en Oostenrijk niet als Duitse 

maar als Europese machten het Verdrag van Londen hadden ondertekend.  

    Toen Gerlach echter het adres van Arnim-Boitzenburg onder ogen kwam, raakte 

hij buiten zichzelf. In zijn artikel ‘Der Siegespreis’ in de Kreuzzeitung van 21 mei 

1864 waarschuwde hij de conservatieven dat de revolutie in Pruisen niet 

overwonnen kon worden ‘wenn wir selbst eintreten in die Wege der Revolution’.
108

 

De belangrijkste ‘Siegespreis’ rond de kwestie Sleeswijk-Holstein, zo onderstreepte 

hij, was de herwonnen eenheid tussen Pruisen en Oostenrijk. Gerlachs artikel riep 

evenwel de nodige weerstand op. In ingezonden stukken in de krant werd hem 

verweten dat hij de partij boven het vaderland stelde en abstracte principes navolgde. 

De redactie van de Kreuzzeitung was door de kritiek op Gerlach ernstig in 

verlegenheid gebracht en wachtte ruim een week voor zij hem met een scherp tegen 

de annexatie gericht artikel te hulp kwam.
109

  

    Toch stond de redactie niet op één lijn met de Rundschauer. Zo werd het verbond 

tussen Pruisen en Oostenrijk uit ‘realpolitischen’ gronden verdedigd en de oude 

                                                           
106 Voor het verzoek van Bismarck, zie Gerhard Ritter, Die preußischen Konservativen, 100-

101. 
107 Dagmar Bussiek, ‘Mit Gott für König und Vaterland’, 191 en Gerhard Ritter, Die 

preußischen Konservativen, 102-104. 
108 Zie ook Dagmar Bussiek, ‘Mit Gott für König und Vaterland’, 192-193. 
109 Neue Preußische Zeitung, 28 mei 1864. 
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romantische ‘Sentimentalitätspolitik’ evenzeer afgewezen als de ‘unklare 

Nationalitätspolitik’ van de liberalen.
110

 Ook de Europese vragen werden 

pragmatisch behandeld. Terwijl Gerlach steeds had gehoopt op een herleving van de 

Heilige Alliantie, schreef de redactie dat ‘der principielle Niederschlag der Reaction 

des legitimen Europa gegen die Französische Revolution’ door het wegvallen van 

Rusland in een ‘intime Allianz’ tussen Pruisen en Oostenrijk was veranderd.
111

 Met 

als gevolg dat Duitsland nu op de voorgrond stond en, zo voegde zij er 

veelbetekenend aan toe, zolang deze verbinding duurde. Niettemin werd elke 

verbetering in de relatie tussen beide broedervolken door de Kreuzzeitung 

toegejuicht en voer het conservatieve partijorgaan vanaf augustus 1864 een 

‘Kompromißkurs’, die langzamerhand in een ‘Annexionskurs’ werd gewijzigd.
112

 

Dat de partij haar legitimistische uitgangspunten voor pragmatische heeft 

ingewisseld, is wel uitgelegd als een krampachtig vastklampen aan Bismarck als de 

laatste strohalm van het Pruisische conservatisme. Daaraan moet worden toegevoegd 

dat ook Bismarck er alles aangelegen was zijn conservatieve gevolg op de door hem 

ingeslagen weg vast te houden.
113

   

    Dat de anti-Oostenrijkse sentimenten latent bij de conservatieven hadden 

voortgeleefd, werd duidelijk toen Oostenrijk begin 1866 opnieuw de nationaal-

liberale beweging in Duitsland voor zich trachtte in te winnen.
114

 De Kreuzzeitung 

reageerde met afschuw en karakteriseerde de poging als een ‘Bund mit der 

Revolution’. Hoewel de hoop op een vreedzaam vergelijk nog niet werd opgegeven, 

vroeg zij zich wel af of Pruisen en Oostenrijk nu werkelijk elkaars bondgenoten 

waren.
115

 Terwijl de redactie de Oostenrijkse diplomatie afschilderde als 

boosaardige ‘Störenfried’, prees zij Bismarck om zijn tegemoetkomendheid.  

    Een oorlog tegen Oostenrijk was voor de conservatieve partij in dit stadium nog 

een stap te ver. Begin april had de Kreuzzeitung zelfs nog het volste vertrouwen in 

de vreedzame bedoelingen van Bismarck uitgesproken.
116

 Dit veranderde toen de 

kanselier enkele dagen later bekendmaakte dat hij van plan was de Duitse Bond te 

democratiseren. Een voorstel waarmee alle tot dan toe verborgen drijfveren van 

Bismarck in een helder daglicht leken te worden gesteld. Aanvankelijk verkeerde de 

partij hierover in ‘ratlose Verwirrung’, maar bevrijd van de intransigente Gerlach 

                                                           
110 Gerhard Ritter, Die preußischen Konservativen, 115-116. 
111 Neue Preußische Zeitung, 12 augustus 1864. Dit commentaar was vermoedelijk afkomstig 

van de jurist F.W.H. Wagener, die van 1848 tot 1853 hoofdredacteur van de Kreuzzeitung was 

geweest en vanaf 1864 een belangrijke invloed op het partijorgaan uitoefende. Wagener 

onderhield een vriendschappelijke relatie met Bismarck.  
112 Dagmar Bussiek, ‘Mit Gott für König und Vaterland’, 195. 
113 Gerhard Ritter, Die preußischen Konservativen, 132-134. 
114 Lothar Gall, Bismarck. Der weisse Revolutionär, 342-348.  
115 Gerhard Ritter, Die preußischen Konservativen, 137-138. 
116 Gerhard Ritter, Die preußischen Konservativen, 139-146. 
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gaf zij via haar partijorgaan de Pruisische regering spoedig bijval. Met als argument 

dat een verdere groei van de Fortschrittspartei te allen tijde moest worden 

voorkomen. Toen de langverwachte strijd tegen Oostenrijk in de zomer van 1866 

eindelijk losbarstte, plaatste de Kreuzzeitung zich vierkant achter Bismarcks 

eenheidspolitiek. ‘Graf Bismarck’, dat mocht volgens de redactie nu wel worden 

uitgesproken, was ‘die Verkörperung des alten, ächten Preußenthums’.
117

 In luttele 

tijd nam de conservatieve partij ‘unbewegt’ afscheid van een federatie die zij vanaf 

1848 onvermoeibaar had aangeprezen.
118

 Op 3 juli 1866, de dag waarop Oostenrijk 

bij Königgrätz de genadeklap kreeg, boekte zij bij de Tweede Kamerverkiezingen 

als beloning voor haar ‘bedingungslose’ steun aan de Pruisische regering een winst 

van meer dan honderd zetels.  

    Hoezeer de conservatieve partij alles in het werk stelde om duidelijk te maken dat 

zij haar antirevolutionaire principes niet verloochende, blijkt onder meer uit de 

Kreuzzeitung van 27 september en 5 oktober 1866. Zo werd in het 

septembernummer met instemming verwezen naar de opvatting van Wilhelm I dat 

de successen van het vaderland ‘gewollt und vorbereitet’ waren door zijn ‘in Gott 

ruhenden königlichen Bruder’ Friedrich Wilhelm IV. Ook werd benadrukt dat de 

koning niet over ‘Einheit’, maar over ‘Einigung Deutschlands’ sprak. De redactie 

trok daarom de conclusie dat wat Wilhelm I had bereikt ‘ohne das traurige Beiwerk 

der Revolution, nur durch ehrlichen Krieg’ en vooral door standvastigheid tegen de 

toenemende weerspannigheid van de democratie tot stand was gekomen. In het 

oktobernummer werd volop betoogd dat de conservatieve partij, ondanks het 

herhaalde verwijt van ‘Principienverläugnung’, zich op de juiste weg bevond. De 

redactie achtte het zelfs geboden dat de partij nog een stap verderging dan het geven 

van regeringssteun. Wat van haar werd verlangd, was dat zij ‘aus eigenster innerer 

Überzeugung’ en met overgave aan de zaak zelf nader moest ingaan ‘auf das große 

Werk der Einigung Deutschlands, so wie überhaupt auf die Ideen der Zeit’. Een 

politieke koers die volgens de Kreuzzeitung moeiteloos kon samengaan met het 

vasthouden ‘an der conservativen Grundwahrheit: Recht aus Gott’.  

 

Voor Gerlach vormde de bismarckiaanse omslag van de conservatieve partij het 

onomstotelijke bewijs dat zij zichzelf had opgeheven. In zijn brochure Die 

Annexionen und der Norddeutsche Bund van 19 september 1866 verweet hij de 

partij, vanwege haar steun aan Bismarck, dat zij ontrouw was geworden aan de 

                                                           
117 Neue Preußische Zeitung, 11 juli 1866. 
118 Dagmar Bussiek, ‘Mit Gott für König und Vaterland’, 201-202. Toen duidelijk werd dat de 

oorlog tegen Oostenrijk onvermijdelijk was, verkeerde de conservatieve partij volgens Ritter, 

ondanks alle politieke discussie, ‘in kaum gestörter Einheit’. Gerhard Ritter, Die preußischen 

Konservativen, 156-172. 



421 

 

‘gemeinsamen Kampf wider die Revolution’.
119

 Een ‘Aufgabe’ die door het Congres 

van Wenen, zo verklaarde de Rundschauer, op de gezamenlijke schouders van 

Pruisen en Oostenrijk was gelegd. Om het Europese belang van de Duitse Bond 

opnieuw te onderstrepen, zette hij uiteen dat aan deze creatie van 1815 ‘ein 

erhabener Gedanke’ ten grondslag lag. Te weten: de gedachte van recht en vrijheid 

en in bepaalde mate ook die van het christendom en de christelijke kerk. Dit heilige 

‘von oben’, dat een tegenstelling vormde met het onheilige ‘von unten’ en de 

overwonnen revolutie en tirannie, vond naar Gerlachs overtuiging zijn meest ideale 

uitdrukking in de Heilige Alliantie. Hoewel Restauratie en liberalisme de loop der 

revolutie in zekere zin hadden ‘aufgehalten’, betekende dit nog niet dat de Weense 

creaties aan waarde hadden ingeboet. Dit kwam volgens Gerlach met name aan het 

licht toen door de wederopstanding van het bonapartistische keizerrijk de revolutie 

en de democratie wederom hun triomfen vierden.
120

 Hoe gevaarlijk deze 

ontwikkeling voor Europa was, werd in het bijzonder duidelijk toen Napoleon III 

zichzelf de rol van ‘Mittler und Schiedsrichter’ van Duitsland en Italië trachtte toe te 

eigenen.  

    Gerlach onderscheidde zich van de conservatieve partij door zijn verdediging van 

Oostenrijk. Het Keizerrijk had Pruisen niet aan het ‘Schlepptau’ gebonden, zo 

trachtte hij haar beschuldigingen te weerleggen, of de suprematie van Duitsland 

nagestreefd. Ook was onwaar dat de Oostenrijkse regering haar ‘conservative 

Haltung’ had verloochend. Als voorwaarde tot deelname aan het congres dat 

Napoleon III in juni 1866 bijeen had willen roepen, had zij zelfs glashelder gesteld 

dat het ‘öffentliche europäische Recht und demgemäß die Verträge’ hiervoor het 

natuurlijke uitgangspunt dienden te zijn.
121

 De conflicten en wrijvingen die zich 

tussen Pruisen en Oostenrijk hadden voorgedaan, zo kan de boodschap van de 

Rundschauer worden samengevat, konden ‘die Sprengung des Bundes’ nooit en te 

nimmer rechtvaardigen. Of met de oprichting van de Noord-Duitse Bond een 

‘providentieller Beruf’ van Pruisen in vervulling was gegaan, weigerde hij om 

principiële redenen te aanvaarden. Gods wet stond namelijk niet naast of onder de 

sferen van diplomatie, eenheidspolitiek en oorlogvoering, maar er boven.
122
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De opvatting dat Pruisen in zijn eenheidspolitiek een providentiële roeping vervulde, 

werd ook onder kritiek gesteld door de eerder genoemde Hannoverse gezant K.I.B. 

von Hodenberg. Bijzonder scherp van toon was zijn anoniem uitgegeven pamflet 

Hannovers Besetzung durch die Preussen im Juni 1866. Wat de Pruisische 

conservatieve partij en haar steunbetuiging aan Bismarck betrof, was Hodenberg 

nog het meest verontwaardigd over de ‘Blasphemie’ waarmee zij haar 

‘Schwenkung’ trachtte te camoufleren. Werd tot voor kort ‘die Cavour’sche Politik’ 

nog veroordeeld in naam van het kruis, nu spande zij zich in om de Pruisische 

kanselier te presenteren als ‘einen Gottgesandten Mann’ en het Pruisische leger als 

‘ein Kreuzheer’.
123

 Wel betuigde de gezant zijn instemming met de ‘Absagebrief’ 

die Gerlach aan de Kreuzzeitung had geschreven op de dag waarop Pruisen 

Hannover de oorlog verklaarde.
124

 Wat hij als christen vooral in de Rundschauer 

waardeerde, was dat de conservatieve Pruis ‘Gewissenhaftigkeit, Treue und 

Ehrlichkeit’ hoger in het vaandel had staan dan de historische roeping en 

machtsontvouwing van zijn land.  

    Hoe Hodenberg in het licht van Bismarcks eenheidspolitiek over de verhouding 

van de conservatieve partij tot Stahl oordeelde, blijkt uit zijn Sechs Briefe uit 1867. 

Volgens de gezant had de partij door haar steun aan het ‘Friedericianismus’, een 

verwijzing naar het expansionisme en verlichte despotisme van Frederik de Grote, 

een andere politieke lijn gevolgd dan de anti-bonapartistische van Stahl.
125

 De 

‘Fahnenflucht’, zo verhelderde hij, was al kort na de dood van Friedrich Wilhelm IV 

en Stahl openbaar geworden. Niettemin benadrukte Hodenberg dat Stahls leer van 

de goddelijke rechten van de koning en de staat het Pruisische imperialisme mede 

had bevorderd en moest er ‘selbst’ bij Stahl van een ‘verderbliche Vermischung’ van 

politiek en christendom worden gesproken.
126

 De ‘falsche Lehre’ was immers 

gepaard gegaan met een minachting voor het recht en een afstomping voor de 

politieke zonde. Een vorm van kritiek waarmee Hodenberg impliciet naar de 

Pruisische annexatie van de Noord-Duitse staten verwees.  

    In de brochure Die politischen Ereignisse des Sommers 1866 werd de 

godsdienstig-politieke opstelling van de conservatieve partij, zij het om geheel 

andere redenen, eveneens ter discussie gesteld. Volgens de auteur Friedrich Fabri, 
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hoofdinspecteur van de Rheinische Mission te Barmen, was de ‘traurige 

Bruderkrieg’ alleen ‘aus historisch-politischen Gründen’ verdedigbaar.
127

 Dat de 

commentaren in binnen- en buitenland echter anti-Pruisisch waren, kwam volgens 

hem omdat zij geen oog hadden voor de legitimiteit van de ‘nationale 

Grundstimmung’ in het conflict.
128

 In de gezamenlijke ontwikkeling der 

mogendheden had de Duitse natie per slot van rekening het volste recht haar 

‘öffentliche Stellung in Europa’ weer te betrekken. Wel gaf hij toe dat Bismarck in 

de uitvoering hiervan niet ‘wählerisch’ te werk was gegaan.
129

  

    Werd nu de oorlog tegen Oostenrijk als een ‘heiliger Krieg’ voorgesteld, zoals de 

conservatieve partij deed, dan was dit volgens Fabri in strijd met het geestelijke 

karakter van het Evangelie.
130

 De ‘religiöse Färbung’ vloeide voort, zo verklaarde 

hij, uit een ontoelaatbare verbinding van het Evangelie met de politiek. Hoewel 

Fabri deze ‘politische Hoftheologie’ enerzijds vanwege haar voorbeeldwerking als 

gevaarlijk van de hand wees, was hij anderzijds de mening toegedaan dat in de 

overwinning van Pruisen ‘eine gnädige Schickung Gottes’ moest worden aanbeden. 

Had het ultramontaanse Oostenrijk immers de zege behaald, dan zou ook de 

politieke en kerkelijke vrijheid van Duitsland en zelfs van ‘gesammt-Europas’ 

hebben verloren.
131

  

 

 

In het toonaangevende tijdschrift Historisch-politische Blätter für das katholische 

Deutschland werd Bismarcks eenheidspolitiek van meet af aan met argusogen 

gadegeslagen. Dit was met name het geval in de artikelen van de bevlogen 

Mitteleuropäer, de Beierse politicus en publicist J.E. Jörg, die de Duits-nationale 

ontwikkelingen hierin herhaaldelijk aan de criteria van het volkenrecht toetste.
132

 De 

volkenrechtelijke toetsing van de Deutsche Frage stond ook centraal in het bekende 

geschrift Deutschland nach dem Kriege von 1866 van de gezaghebbende bisschop 

van Mainz W.E. von Ketteler. Volgens Ketteler was het uitbreken van de 

Bruderkrieg een rechtstreeks gevolg van de ontkerstening van het volkenrecht, 
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omdat Europa hierdoor in een permanente oorlogstoestand verkeerde.
133

 Dit 

‘Völkerrecht ohne Gottesrecht’, zo legde hij uit, moest echter worden herleid tot de 

koopmansdiplomatie van de zeventiende eeuw. 

    Wat Ketteler niet minder aan de kaak stelde, was de ‘fixe idee’ als diende Pruisen 

een boven alle recht verheven roeping te vervullen.
134

 Dat de toepassing van dit 

waandenkbeeld in de oorlog van 1866 voor Duitsland en Europa niet zonder 

gevolgen kon blijven, achtte hij vanzelfsprekend.
135

 Ten eerste omdat het 

bonapartisme door de verbreking van de Heilige Alliantie nu vrij spel had gekregen 

en ten tweede omdat door de lang voor onmogelijk gehouden burgeroorlog over heel 

Duitsland een ‘wahre Drachensaat’ werd uitgestrooid.  

 

 

Hoe men van 1862-1866 in Nederland over het bismarckiaanse Pruisen dacht, kwam 

al enigszins ter sprake in Groens respons op de kritiek van De Gids dat Bismarck 

zijn politieke ‘ideaal’ was. Groen wierp deze beschuldiging, zoals we zagen, met 

kracht van zich af en draaide de tenlastelegging om. Niet Stahl, maar de Pruisische 

liberalen waren voor het reactionaire bewind van de kanselier verantwoordelijk. Het 

feit dat Groen zich tot april 1866 van het openbare debat over Bismarck afzijdig 

hield, blijft opmerkelijk als we bedenken dat hij heel goed wist hoe diens politiek 

‘ten onzent’ werd afgeschilderd. Temeer omdat door eerdere aanklachten als van 

Opzoomer, die het bismarckiaanse Pruisen als ‘de vrucht van Stahl’s prediking’ zag, 

Groens politieke geloofwaardigheid op het spel werd gezet. Dat hij over de 

ontwikkelingen in Pruisen drie en een half jaar lang een publiekelijk stilzwijgen 

bewaarde, roept de vraag op welke Nederlandse reflecties op Bismarcks politiek hij 

nu eigenlijk negeerde. Wat de Nederlandse context van Groens commentaar op de 

Pruisisch-Oostenrijkse oorlog betreft, heeft de tekstanalyse laten zien dat hij hierbij 

in het bijzonder afstand nam van het protestantse oogpunt van het weekblad De 

Heraut. Om het contextuele geheel te completeren zal in dit verband ook aandacht 

worden besteed aan de katholieke kijk op de Bruderkrieg.  

 

In 1862 leefde de publieke opinie in Nederland nog volop in de veronderstelling dat 

het gevaar voor de eigen veiligheid uit Frankrijk en niet uit Duitsland kwam.
136

 

Volgens de politieke beschouwer van De Gids vormde Bismarcks aankondiging 
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over het voeren van een krachtig buitenlands beleid geen reden tot ongerustheid. De 

‘jonker’, zo schatte hij nog in september 1862 in, zou het roer van staat slechts ‘voor 

een korten tijd’ besturen.
137

 Een maand later begon hij zich echter zorgen over 

Bismarck te maken en wel met het oog op de binnenlandse politiek van Pruisen. 

Voor het liberalisme in het land, voorspelde hij, viel van de ‘oude vriend van Stahl’ 

weinig goeds te verwachten.
138

 In politiek Den Haag leek de neutraliteitskwestie 

weer te gaan opspelen. Dit kan althans worden afgeleid uit het feit dat Kamerleden 

en ministers zo nu en dan op een losmaking van Limburg uit de Duitse Bond 

aandrongen.  

    De nationale veiligheid in relatie tot Bismarck kreeg pas echt politieke en 

maatschappelijke aandacht rond de kwestie Sleeswijk-Holstein. Van de kwestie ging 

namelijk de signaalwerking uit dat staten als Nederland in soortgelijke situaties even 

kwetsbaar waren als Denemarken. Volgens de rechtsgeleerde E.W.F. Wttewaall van 

Stoetwegen bewees de gezamenlijke actie van Oostenrijk en Pruisen tegen de Denen 

dat in Europa macht de voorrang kreeg boven recht.
139

 De ontwikkelingen in 

Duitsland hadden tot gevolg dat Limburg ditmaal hoog op de politieke agenda kwam 

te staan.
140

 Toch was de Nederlandse gezant te Berlijn Van Zuylen één van de 

weinigen die in Pruisen een directe bedreiging voor hun land zagen. Zelfs ‘de 

alarmist bij uitnemendheid’, de volkenrechtsgeleerde Vreede, goot in 1865 de fiolen 

van zijn gramschap nog uitsluitend over het bonapartistische Frankrijk uit.
141

  

    De Nederlandse gemoederen werden opnieuw in beweging gebracht door de 

brochure La convention de Gastein uit 1865 van de Belgische liberaalkatholieke 

voorman A. Dechamps. In dit vlugschrift dat ook buiten Nederland veel commotie 

veroorzaakte, bond Dechamps zijn lezers op het hart dat door het Verdrag van 

Gastein, waarin Sleeswijk aan Pruisen en Holstein aan Oostenrijk werd toegewezen, 

een wijziging van de Europese kaart aanstaande was. Dat bestaande traktaten weinig 

meer voorstelden en diplomaten op eigen houtje zaken deden, was een praktijk die 

volgens hem haar oorsprong vond in de onwettige erkenning van het 
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bonapartistische Keizerrijk.
142

 Als Duitsland verdeeld bleef en Pruisen en Oostenrijk 

binnenkort met elkaar slaags raakten, dreigde Napoleon III opnieuw ‘maître de la 

situation’ te worden. Dit gegeven gecombineerd met de Engelse politiek van non-

interventie betekende naar het inzicht van de ex-minister van Buitenlandse Zaken 

dat Europa volkenrechtelijk gezien geen toekomst meer had.
143

  

    Dat de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog in Nederland met grote belangstelling werd 

gevolgd, wekt gezien de hierboven geschetste onrust geen verbazing.
144

 In het 

algemeen kan worden gesteld dat de sympathie, mede met het oog op de eigen 

veiligheid, bij Oostenrijk en de kleine Duitse staten lag. Toen het Pruisische leger na 

enkele weken tijd als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn trad, werd dit door vele 

Nederlanders dan ook als een onaangename verrassing ervaren. Vreede nam in de 

slagvelden reeds het voorspel van een langdurig Europees conflict waar en trok zelfs 

een parallel tussen 1866 en 1789. Natuurlijke grenzen, nationaliteit en algemeen 

kiesrecht, zo kondigde hij aan, zouden voortaan de ‘hoofdtrekken’ zijn die de 

internationale ontwikkelingen bepaalden.
145

 In het pamflet L’Angleterre et la liberté 

du continent ontvouwde de volkenrechtsgeleerde zijn brede kijk op de 

gebeurtenissen in Duitsland. De Duitse Bond, betoogde hij, had zijn bestaan aan een 

Europees verdrag en niet aan een aantal Germaanse staten te danken.
146

 Met als 

bijzonder verwijt aan Engeland dat deze mogendheid door haar passiviteit 

medeverantwoordelijk moest worden gehouden voor de ondergang van de 

Germaanse confederatie.  

    De historicus en ex-minister van Hervormde eredienst J. Bosscha daarentegen 

nam in zijn pamflet Pruisen en Nederland een realistischer standpunt ten opzichte 

van het nieuwe Duitsland in. Volgens Bosscha moest de opvatting van de beroemde 

Heeren, die de ‘staatseenheid van Duitschland’ het graf voor de ‘Duitsche 

beschaving en Europeesche vrijheid’ had genoemd, door de ‘onweerstaanbaarheid 

der nationale richting’ als achterhaald worden beschouwd.
147

 Dat met het 

nationaliteitsbeginsel de onveiligheid van kleine staten was toegenomen, weet hij 

vooral aan het ontbreken van een Europese ‘Areopagus’ die dat beginsel ‘naar recht 
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en geweten’ kon toepassen.
148

 Thorbecke was aanzienlijk pessimistischer en duidde 

in de Kamerzitting van 15 maart 1867 het optreden van Pruisen als een ‘algemeene 

krisis’. ‘Indien ik mij eene vergelijking mag veroorloven’, zo had hij op de ernst der 

Europese tijden gewezen, ‘dan zijn wij als in den toestand van een Staat, waarin de 

wetten niet meer worden geëerbiedigd en de kracht, om die te handhaven, faalt’.
149

   

    Binnen het Reveil waren de meningen over Bismarck verdeeld.
150

 Figuren als Van 

Zuylen en de antirevolutionaire politicus P.J. Elout van Soeterwoude hadden in 

diens eenheidspolitiek al vroeg een gevaar voor Europa gezien. Eén van de weinigen 

die zich bij de kwestie Sleeswijk-Holstein aan de Pruisische kant schaarden, was de 

eerder genoemde hoofdredacteur van De Heraut C. Schwartz. In tegenstelling tot de 

velen die volgens hem ontzettend met Oostenrijk waren ingenomen, koos hij in de 

zomer van 1866 openlijk partij voor Pruisen. Schwartz beargumenteerde zijn keuze 

door erop te wijzen dat een Oostenrijkse overwinning in staatkundig opzicht voor 

Duitsland nadelig was, omdat het ‘zwaartepunt’ van het Keizerrijk in de niet-Duitse 

gebieden lag. Werd vervolgens rekening gehouden met de omstandigheid dat de 

‘geheele kracht’ van Pruisen uit Duitsers bestond, dan was duidelijk dat een 

Pruisische zege meer uitzicht op een stabiele eenheid bood dan een Oostenrijkse.
151

 

Dat Duitsland door het protestantse Pruisen verenigd was, had hij als ‘een 

onuitsprekelijke zegen’ ervaren. Oostenrijk onderhield banden met het 

ultramontanisme, zo lichtte hij de ervaring toe, en had zelfs Napoleon III te hulp 

geroepen. Hoewel de protestantse Jood van Pruisische afkomst benadrukte dat hij 

met Bismarcks middelen ‘niet de minste sympathie’ had, zag hij in de wijze waarop 

het roomse Habsburg door de kanselier was vernederd, niettemin een parallel met 

het Godsoordeel dat de oudtestamentische Jehu over het ‘Achabshuis’ voltrokken 

had.
152

   

    Volgens het in roomse kringen gezaghebbende tijdschrift De Katholiek kwam in 

de ‘verderfelijke tweespalt’ tussen Wilhelm I en het parlement reeds ‘het strafgerigt’ 

voor de honderdjarige zonden van Pruisen openbaar.
153

 Dit dualisme achtte de anti-

protestantse redacteur des te heillozer, omdat het land hierdoor met volle zeilen op 
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de revolutie afstevende. Wat hem echter de meeste angst leek in te boezemen, was 

dat bij een politieke nederlaag van Bismarck de positie van de katholieken in heel 

Europa dreigde te wankelen. De breed erkende ‘berooving’ van de paus toonde 

immers aan dat het ‘geschreven regt’ geen enkele betekenis meer had en dat het 

‘diplomatische en officiële Europa’, aangezien dit zich maar met moeite wist 

staande te houden, op instorten stond.  

    De reden waarom Bismarck een democratische koers was gaan varen, hield 

volgens het katholieke dagblad De Tijd alleszins verband met zijn eenheidspolitiek. 

Bij zijn poging de Fortschrittspartei met het algemeen kiesrecht te paaien, zo luidde 

de verklaring, beoogde de kanselier niets anders dan ‘de overheersching van geheel 

Duitsland’.
154

 Gelet op een oorlog tussen Pruisen en Oostenrijk die met de dag 

‘waarschijnlijker’ werd, moest volgens de commentator ook de vinger worden 

gelegd bij de passieve houding van de andere mogendheden. Temeer omdat in dit 

verband kon worden verondersteld dat Frankrijk Pruisen ‘de vrije hand’ zou laten, 

Rusland tegen Oostenrijk nog steeds ‘wrok’ koesterde en Engeland bij al het rumoer 

op het vasteland ‘schier onverschillig’ was.
155

    

    Toen de strijd uiteindelijk losbarstte, sprak De Tijd de hoop uit dat God, om ‘de 

orde der revolutie’ in toom te houden, het Oostenrijkse leger de overwinning zou 

bezorgen.
156

 Nadat echter bekend werd dat dit bij Königgrätz ten onder was gegaan, 

oordeelde de commentator dat ook Europa de verliezer was.
157

 Niet meer 

uitvoerbaar was, zo zette hij uiteen, het kortwieken van Pruisen, het restaureren van 

Duitsland met Frans Jozef als Duits keizer, het bedwingen van de revolutie in Italië 

en het herstellen van het pauselijk bezit. Tegelijkertijd benadrukte hij dat een 

‘rekonstruktie van Europa’ naar de bestaande traktaten, ook al gaf Oostenrijk hier de 

leiding aan, onvoldoende was om de revolutionaire ideeën uit te roeien. Daartoe was 

volgens hem een ‘restauratie’ naar beginselen noodzakelijk. In een bemiddeling 

door Napoleon III had het dagblad geen enkel vertrouwen, omdat de Franse keizer 

steeds op een pro-katholieke en een pro-revolutionaire gedachte hinkte.
158

  

 

Door de oorlog van 1866, zo is wel gesteld, werd de Nederlandse visie op de 

Europese verhoudingen definitief gewijzigd.
159

 Dat Bismarck Napoleon III in zijn 

reputatie van gevaarlijkste staatsman van Europa van de eerste plaats had verdreven, 

vond algemeen bijval. Een angst die extra werd gevoed doordat de kwestie Limburg 

formeel gezien nog altijd niet was opgelost, terwijl ook de toekomst van Luxemburg 
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om een adequate afhandeling begon te vragen. Voor commentatoren, ongeacht hun 

politieke snit, stond één ding als een paal boven water: Nederland moest zelfstandig 

en neutraal blijven.  

 

 

In ‘The State of Europe’, een essay over internationale politiek in het invloedrijke 

Britse liberale tijdschrift The Edinburgh Review, werd beklemtoond dat de 

Pruisisch-Oostenrijkse oorlog veel meer was dan een conflict tussen twee Duitse 

broederstaten.
160

 Door de ‘numerous ties’ waarmee de Duitse Bond sinds 1815 met 

Midden-Europa was verbonden, was in dit gewapende treffen ook de ‘general public 

law of Europe’ in het geding. Hoewel op het Congres van Wenen en zijn 

reactionaire pervertering door de mystieke Heilige Alliantie genoeg viel aan te 

merken, had Europa volgens de essayist aan deze verdragen wel een halve eeuw van 

vrede en ‘a lesson for all time’ te danken. De postnapoleontische geschiedenis had 

immers aangetoond hoezeer ‘a general European interest’ met de naleving van een 

‘general treaty’ samenhing. Deze ervaring leerde nu, zo betuigde de Europeaan in de 

essayist, dat het voortbestaan van de Duitse Bond als creatie van het Congres van 

Wenen geen zaak was van Duitsland alleen, maar van elke staat in Europa en dus 

niet minder van Engeland. Door zijn ‘moral influence’ aan het continent te 

onttrekken, deed de vrijste staat ter wereld ook zichzelf ernstig tekort.  

    Wat zich in de Noord-Duitse Bond voltrokken had, was volgens de politieke 

beschouwer ‘one of the greatest revolutions’ ooit in Europa voorgekomen. Alle 

mooie woorden over constitutionalisme en nationale eenheid ten spijt, kon niet 

worden ontkend dat de nieuwe Duitse staat naar imperialistisch model was 

ontworpen. Ook in buitenlandspolitieke zin moest daarom voor verlies van vrijheid, 

in het bijzonder voor die van de kleine staten, worden gevreesd. Wanneer verdragen, 

geconstitueerd door ‘the fundamental compact of Europe’, door Napoleon III 

werden opgezegd en door Bismarck werden verbroken, was er weinig hoop op een 

snelle en eenvoudige ‘re-settlement’ van de toestand van Europa. Een wet opgelegd 

door veroveraars opende slechts de deur voor een ‘indefinite series’ van repeterende 

oorlogen.
161

 ‘The crowning trait in the policy of Bismarck’, zo concludeerde de 

essayist, was immers ‘to attack the revolutionary influence of France in Europe by 

acts more revolutionary than her own’. Met als gevaar dat de oude vete tussen de 

Franse en Germaanse stammen weer oplaaide en de Europese beschaving bijgevolg 

twee eeuwen terug werd geworpen in de tijd.  
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Groens commentaar op de Frans-Duitse oorlog, zo heeft de tekstanalyse laten zien, 

was bedoeld om ‘de oorzaak en de hachelijkheid van den européschen toestand te 

waardeeren, in verband met het licht der Openbaring en met den grondtoon der 

eeuw’. Uit dit commentaar werd tevens duidelijk dat Groen dit militaire conflict, 

waaraan hij zes maanden lang zijn krachten wijdde, als een Europese kwestie van de 

eerste orde heeft beschouwd. Dat hij zich in de beginfase van de strijd genoodzaakt 

voelde de revolutionaire ‘hoofdlijnen’ van de Europese toestand voor het voetlicht te 

halen, verklaarde hijzelf als een reactie op de ‘valsche voorstellingen’ over de aard 

en toedracht van de Frans-Duitse oorlog.  

    Dit leidt als vanzelf tot de vraag op welke valse voorstellingen Groen met de 

hoofdlijnen reflecteerde en of deze kunnen verklaren waarom hij niet alleen 

Napoleon III maar ook Bismarck voor de oorlog aansprakelijk stelde. Omdat Groen 

nadrukkelijk poneerde dat Napoleon III ‘revanche’ moest nemen voor het feit dat 

Bismarck hem na de Bruderkrieg had ‘gedupeerd’, moet ook aandacht worden 

besteed aan het opinieklimaat tussen 1866 en 1870. Vervolgens zal worden 

nagegaan hoe met name in de belligerente landen en Nederland op de beginfase en 

de voortzetting van de oorlog werd gereageerd. Drie geschriften die Groen in dit 

verband met instemming aanhaalde, waren: La France et la Prusse responsables 

devant l’Europe van Guizot, La diplomatie et le droit nouveau van de Franse 

publicist A. de Broglie, beide uit 1868, en Deutschland um Neujahr 1870 van 

Gerlach.  

 

 

De verpletterende nederlaag van het Oostenrijkse leger tegen het Pruisische in juli 

1866 bij Sadowa had door de diplomatieke berekeningen van Napoleon III een forse 

streep gehaald.
162

 Militaire deskundigen hadden hem een onbesliste strijd tussen 

beide Duitse mogendheden voorspeld, wat uitzicht bood op een succesvolle 

bemiddeling door Frankrijk. Hierbij was ingecalculeerd dat de geheime afspraak te 

Biarritz van 1865, waar Napoleon III Bismarck voor een actie tegen Oostenrijk carte 

blanche had gegeven, een stevige basis vormde. Nu de macht van Pruisen in Europa 

substantieel was toegenomen, besloot de keizer zijn banden met Oostenrijk en de 

Zuid-Duitse staten weer aan te halen. Daarnaast gaf hij opdracht het leger drastisch 
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te hervormen, omdat de moderne Pruisische strijdkrachten superieur aan de Franse 

leken te zijn.
163

  

    Naast modernisering van de strijdkrachten achtte de chroniqueur van de Revue des 

Deux Mondes ook bezieling met het ‘patriotisme français’ noodzakelijk.
164

 Een 

vergroot Duitsland geleid door een Pruisische autocratie en beheerst door een geest 

van militarisme was naar zijn oordeel sui generis al tegengesteld aan Frankrijk. 

Tegen een Duitse eenheid verwezenlijkt door de vrijheid had hij niet het minste 

bezwaar. Wel tegen een eenwording waarin zich een tegenstelling tussen vorsten en 

volken openbaarde. De Europese betrekkingen waren volgens de chroniqueur meer 

gebaat bij een regering van ‘peuples par les peuples’ dan bij een statenstelsel waarin 

de wetten van het Ancien Régime domineerden. Om die reden riep hij Frankrijk op 

de ‘état moral’ van Europa nieuw leven in te blazen en daarmee de internationale 

stabiliteit te bevorderen. 

 

 

Deze signalen waren bij Napoleon III aan geen dovemansoren gericht. Hoewel hij 

er, zoals zal blijken, zijn eigen draai aan zou geven.
165

 Zijn eerste Europa-initiatief 

na de Bruderkrieg was de publicatie van het Lavalette Memorandum uit september 

1866.
166

 Hierin werd de Franse bevolking opgeroepen annexaties van 

cultuurverwante naties als Pruisen te aanvaarden als passend binnen de actuele 

Europese ontwikkelingen. Met als impliciete vooronderstelling dat territoriale 

compensatie hoe dan ook voor Frankrijk in het verschiet lag. De hoop op Franse 

gebiedsuitbreiding werd echter de bodem ingeslagen, toen Luxemburg door het 

Congres van Londen op 11 mei 1867 tot neutrale staat werd verklaard. Dit resultaat 

werd in de Franse pers met gemengde gevoelens ontvangen. Enerzijds was er de 

opluchting dat de vrede was bewaard, anderzijds de frustratie dat Frankrijk een 

diplomatieke nederlaag had geleden.
167

 Het was vooral dit breed gedeelde 

ongenoegen dat in de maanden daarna de atmosfeer tussen Frankrijk en Pruisen zou 

vergiftigen.  

    Aanvankelijk nog uit het lood geslagen trachtte Napoleon III via verschillend 

getoonzette pamfletten weer enigszins greep op de Europese zaak te krijgen. De ene 

keer door te dreigen dat een conflict tussen beide mogendheden alleen kon worden 
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voorkomen door annexatie van de Rijnprovincies en België, de andere keer door op 

handhaving van de vrede aan te dringen. Ondanks het feit dat al zijn Europa-

initiatieven telkens nul op het rekest kregen, bleef de Franse keizer op diplomatiek 

niveau onverminderd actief. Met dit verschil dat zijn congresvoorstellen anders dan 

voorheen defensiever en vooral conservatiever werden.
168

 Zo schoof hij uit 

preventieve overwegingen, uit vrees voor een oorlog met Pruisen, langzaam maar 

zeker op in de richting van Oostenrijk. Hiertoe in zekere zin aangemoedigd door het 

anti-Pruisische opinieklimaat, waarbij de slagzin ‘revanche pour Sadowa’ vooral 

populair was bij de bonapartistische pers.  

    Om een samenwerking met het conservatieve Oostenrijk ingang te doen vinden, 

verscheen in 1868 het anonieme pamflet Congrès ou Guerre.
169

 Hierin werd het 

organiseren van een congres, waarop niet meer de macht maar de ‘raison’ de 

boventoon voerde, aangeprezen als dé morele vooruitgang van het Europese 

volkenrecht en hét alternatief voor de wapenwedloop die Europa had veranderd in 

een ‘atelier de destruction’.
170

 Hoe Napoleon III intussen over de orde van 1815 

oordeelde, blijkt uit zijn contact met de Oostenrijkse diplomaat prins Metternich.
171

 

Ofschoon het Congres van Wenen voor Frankrijk nadelig was geweest, had het 

volgens de Franse keizer Europa niettemin decennia van vrede bezorgd.  

 

 

In zijn brochure La France et la Prusse responsables devant l’Europe uit september 

1868 had de ex-staatsman Guizot eveneens de Europese noodklok geluid. Omdat 

een oorlog tussen Frankrijk en Pruisen volgens hem gevaarlijke internationale 

consequenties kon hebben, deed hij hierin een dringend appel op de Franse regering 

om ook in Europese zin haar verantwoordelijkheid te verstaan. Een eerste stap in het 

algemeen belang was dat Frankrijk zijn militaire activiteiten ten aanzien van Pruisen 

tot een niveau van vrede verlaagde. Dit zou de Pruisische regering uitdagen het 

voorbeeld na te volgen.
172

 Om duidelijk te maken dat dergelijke aanzetten tot 

ontspanning in het verlengde van de Franse geschiedenis lagen, verdedigde Guizot 

de stelling dat de Franse natie zich na het revolutionaire tijdvak vreedzaam 

ontwikkeld had.
173

 Zelfs de oorlogen van Napoleon III, zo poneerde hij, waren 
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politiek van karakter en niet onder druk van een idee of een ‘ambition nationale’ tot 

stand gekomen. 

    Volgens Guizot moest het tegenwoordige Duitsland daarentegen als ‘la nation 

révolutionnairement belliqueuse de l’Europe’ worden beschouwd.
174

 Deze 

martialiteit vond haar oorsprong echter hoofdzakelijk, zo verklaarde hij dit gegeven, 

in de eenheidspolitiek van Pruisen. Omdat de Pruisische ambitie primair op 

Duitsland was gericht, kon zij niet worden vergeleken met de revolutionaire idealen 

waarmee Frankrijk eind achttiende eeuw Europa was binnengetrokken.
175

 In dat licht 

bezien was een oorlog tussen beide mogendheden volgens hem niet 

onafwendbaar.
176

 Wel dienden Frankrijk en Pruisen zich ervan bewust te zijn dat, 

wanneer zij slaags raakten, hun besmettelijke strijdlust over het hele continent kon 

worden verspreid. Van een congres verwachtte Guizot geen heil, omdat dit teveel op 

het verleden en te weinig op de toekomst was gericht. De Franse regering deed er 

naar zijn inzicht beter aan eerst de andere mogendheden te polsen. Pas wanneer zij 

zich van hun bereidwilligheid tot vrede verzekerd had, was zij in staat haar nationale 

en internationale verantwoordelijkheid te nemen. 

    In zijn bundel La diplomatie et le droit nouveau uit april 1868 had de Franse 

publicist A. de Broglie soortgelijke signalen afgegeven als Guizot.
177

 Zo 

waarschuwde de voormalige diplomaat dat een eigendunkelijke wijziging van de 

kaart van Europa ernstige gevolgen kon hebben voor het bestaande 

machtsevenwicht. In vergelijking met de brochure van Guizot valt op dat door de 

geestverwante schrijver de internationale toestand explicieter en scherper vanuit een 

conceptueel Europees perspectief werd belicht. Dit blijkt in het bijzonder uit zijn 

stelling dat een territoriale verandering alleen kon gedijen wanneer alle Europese 

staten hieraan hun goedkeuring hechtten. Deze stelling verdedigde hij echter door 

erop te wijzen dat Europa in het verleden haar politieke vrijheid alleen dankte aan de 

‘égalité salutaire’, zoals die zich tussen de mogendheden ontwikkeld had en in de 

bestaande verdragen verankerd was. Frappant in Broglies betoog is het frequente, 

onomasiologische gebruik van het woord Europa als statenmaatschappij. Naast het 

kernbegrip ‘société européenne’ bezigde hij voor Europa begrippen als ‘grande cité’ 

en ‘république européenne’. Over deze twee laatste begrippen merkte hij 

metaforisch op dat elke natie van deze stad burger was en dat de historische 

traktaten van deze republiek het handvest waren.
178
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    In zijn historische verklaring van de broederband tussen de Europese naties wees 

Broglie op de belangrijke betekenis van de gemeenschappelijke christelijke 

religie.
179

 Vooral omdat deze broederband naar zijn opvatting de basis had gevormd 

voor het latere volkenrecht. Een beschouwingswijze waarmee hij bewust afstand 

nam van de ‘Eldorado démocratique’ oftewel de hoop dat alle nationale rivaliteiten 

uiteindelijk zouden worden opgelost in de ‘grande fraternité’ van de democratische 

instituten. Dat Europa zich in de loop der eeuwen in positieve zin van het Romeinse 

imperialisme, de Aziatische veroverzucht en het Afrikaanse barbarisme had weten te 

onderscheiden, was volgens Broglie puur aan het christendom te danken.
180

 Om een 

herleving van dit soort natuurinstincten tegen te gaan, verzocht hij Europa het 

‘respect religieux’ op te brengen voor het historisch gegroeide volkenrecht.  

 

 

Aan oproepen als van Guizot en Broglie liet de Franse regering zich over het 

algemeen weinig gelegen liggen. Ook sloeg zij geen acht op verontrustende 

commentaren in de pers, waarin nadrukkelijk werd gewezen op de verzwakte positie 

van Frankrijk in Europa.
181

 De bewapening werd onverminderd voortgezet en de 

officiële politiek bleef aansturen op territoriale compensatie. Toch konden 

hierbinnen ook stemmen worden beluisterd die aandrongen op een alliantie met 

Pruisen. Temeer omdat talloze rapporten hadden gewaarschuwd dat een oorlog met 

de oosterburen militair en diplomatiek gezien riskant was. Vastbesloten om de 

relatie met Pruisen te verbeteren was de nieuwe en liberale chef du gouvernement 

Émile Ollivier, wiens op 2 januari 1870 aangetreden regering door velen als het 

echte begin van het ‘Empire libéral’ werd beschouwd.
182

 Als gevolg van de politieke 

koerswijziging namen de spanningen af en werd een oorlog met de dag 

onwaarschijnlijker.
183

  

    Een ware beproeving voor de buitenlandse politiek van de premier was de 

Spaanse troonopvolgingskwestie een half jaar later. De druk op de Franse regering 

om Pruisen flink op zijn nummer te zetten kwam vooral van de kant van de 

bonapartisten, die hierbij claimden de stem van de Franse natie te vertolken. De 

keizer zelf had de hoop op een diplomatieke oplossing echter nog niet opgegeven. 
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Wel werd zijn verweer tegen de anti-Pruisische stemmingmakerij gaandeweg 

zwakker. Hoewel geplaagd door sombere voorgevoelens besloot hij door een 

combinatie van pressie en idealisme de Franse dominantie in Europa te gaan 

herstellen en Pruisen de oorlog te verklaren.
184

  

    Tot aan de oorlogsverklaring van 19 juli 1870 had de publieke opinie in Frankrijk 

in het zicht van een naderende strijd verdeeld gereageerd.
185

 De democratische pers, 

zoals de Parijse Le Rappel, was om anti-bonapartistische redenen tegen. Het Journal 

de la Haute-Saône was voor en schreef op de dag dat het oorlogsnieuws bekend 

raakte dat niet alleen het uur der wraak was aangebroken, maar dat Frankrijk ook 

weer in de gelegenheid werd gesteld de belangen van Europa te behartigen. In het 

algemeen, maar in het bijzonder op het platteland, werd de aanvankelijke verbazing 

over de snelle ontwikkeling van de crisis spoedig gevolgd door een verbondenheid 

aan de nationale zaak. Boeren in het Seine-et-Marne-gebied, die eerst nog om vrede 

hadden geroepen, geloofden zelfs dat het conflict één van de populairste oorlogen 

van Napoleon III zou worden. In Straatsburg verzamelden zich patriottische 

menigten en hieven daarbij de verboden Marseillaise aan. Volgens de 

legitimistische Union zou een acceptatie van de ‘hymne van de guillotine’ echter de 

hele militaire campagne onteren. Ook klerikale critici waren ontstemd over het 

patriottische elan en de herinvoering van het revolutionaire strijdlied, maar baden 

desondanks voor de overwinning van Frankrijk. De grootste gemene deler in de 

publieke reactie, met name aan de autoritaire rechterzijde, was de roep om ‘revanche 

pour Sadowa’.   

    De berichtgeving in de pers dat het leger strijdvaardig was, stimuleerde een 

ongekende geest van optimisme en vaderlandsliefde onder de bevolking. Voldoende 

om een bonapartistische oorlog te doen omslaan in een nationale. Dit ontwakende 

gevoel van eenheid was echter een kort leven beschoren, toen bij Sedan de gebreken 

van het Franse leger op desastreuze wijze aan het licht kwamen. Kort na zijn 

gevangenneming startte Napoleon III een publicitaire campagne om zijn 

regeringsdaden te rechtvaardigen.
186

 In één van zijn eerste pamfletten verklaarde de 
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keizer zich niet voor de strijd tegen Pruisen verantwoordelijk te voelen. De 

beslissing hiertoe had hij slechts genomen vanwege de luide roep om oorlog die in 

kranten van ‘presque toutes les nuances’ en in het Corps législatif geklonken had.
187

 

 

 

De Noord-Duitse Bond was staatkundig gezien ‘unfertig und instabil’.
188

 Dit werd 

veroorzaakt door het feit dat zijn eenheid gegrond was op het amalgaam van een 

liberale Nationalbewegung en een Pruisisch-conservatieve machtsstructuur. 

Vanwege haar eigen dynamiek vroeg de deutsche Frage dan ook om een nationale 

‘Vollendung’. Dat zijn eenheidspolitiek ‘notwendig’ onverzadigd was en daarmee 

potentieel ‘offensiv’ voor de internationale verhoudingen, besefte Bismarck maar al 

te goed.
189

 Het inzicht dat veranderingen in Duitsland een revolutie in Europa 

konden veroorzaken, behoorde echter tot de standaarduitrusting van elk zichzelf 

respecterend corps diplomatique uit die tijd. Om die Europese reden sloot Bismarck 

een consensus met Frankrijk niet uit en hoopte zelfs op een ‘Juniorpartnerschaft’ 

met een vredesgezinde Napoleon III. Eén strategie was voor hem onbespreekbaar: 

nationale politiek viel onder het primaat van de conservatieve regering van Pruisen 

en mocht dientengevolge niet door een ‘Revolution von unten’ worden 

gerealiseerd.
190

  

  

 

Na de zomer van 1866 en zeker na de Luxemburgse kwestie van 1867 was de 

communis opinio van veel politieke tijdschriften in Duitsland dat oorlog met 

Frankrijk onvermijdelijk was.
191

 Met dit verschil dat klein-Duitse commentatoren in 

hun kijk hierop hun eigen invalshoek hanteerden. Zo legden de Preußische 

Jahrbücher het accent op de buitenlandse politiek, omdat de hieraan verbonden 

auteurs bezorgd waren over een Franse of Oostenrijkse bemoeienis met 
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‘innerdeutsche’ zaken.
192

 Het Wochen-Blatt des National-Vereins beschuldigde 

Bismarck in zijn benadering van Frankrijk zelfs van inconsequent gedrag. In reactie 

op het compromis over Luxemburg beval het streng-nationalistische tijdschrift 

zowaar een alliantie met Oostenrijk aan.  

    De Berlijnse hof- en domprediker W. Hoffmann belichtte de Duits-Franse relatie 

vooral vanuit een godsdienstige en culturele tegenstelling. In zijn werk Deutschland 

und Europa im Lichte der Weltgeschichte riep hij het nieuwe Duitsland op een 

Germaans-protestants verbond aan te gaan met Engeland en aanverwante 

‘Schutzstaaten’. Hoffmann sprak in dit verband van een ‘europäische Aufgabe’ die 

de morele wedergeboorte van de Romaanskatholieke staten moest 

bewerkstelligen.
193

 De theoloog onderstreepte dat Pruisen door God werd 

verwaardigd ‘ein neues und wahres Recht zu schaffen’, aangezien het Duitse 

Bondsrecht en het Weense Protocolrecht niet meer maatgevend waren. In dat licht 

bezien waren annexaties volgens hem niet in strijd met de Tien Geboden.
194

  

    De Kreuzzeitung leek politiek stuurloos te zijn geworden.
195

 Als pleitbezorger van 

orthodox-christelijke beginselen was distantie zowel tegenover de Freikonservativen 

als tegenover Bismarck gepast. Om haar geloofwaardigheid echter niet op het spel te 

zetten kon zij zich na de bijval van 1866 geen al te kritische houding tegenover de 

kanselier veroorloven. In het artikel ‘Klagen eines alten Conservativen’ schreef de 

historicus Heinrich Leo dat de conservatieve partij ‘wesentlich’ in een 

regeringspartij was veranderd. Denkers als Stahl, die uit oude principes nieuwe en 

‘gegenwartstaugliche Gedanken und Ideen’ wisten te ontwikkelen, werden om die 

reden node gemist. Om het lot van een uitgerangeerde beweging te ontgaan, spoorde 

de klein-Duitser de conservatieve partij aan om in het belang van de nationale 

eenheid een krachtige verklaring af te leggen. 

 

In het pamflet Wer ist der wahre Erbfeind von Deutschland? uit 1868, dat ook in het 

buitenland de nodige aandacht kreeg, presenteerde de historicus en publicist Onno 

Klopp een geheel tegengestelde kijk op de Frans-Duitse relatie.
196

 Volgens Klopp 

moest niet Frankrijk als de vijand van de Duitse nationaliteit worden beschouwd, 

maar de Hohenzollerndynastie. Wat hij Pruisen in hoge mate aanrekende, was de 

                                                           
192 Karl-Georg Faber, Die nationalpolitische Publizistik Deutschlands, II, 531 en 537. 
193 W. Hoffmann, Deutschland und Europa im Lichte der Weltgeschichte. Ein zurückgelegtes 

Capitel aus: Deutschland Einst und Jetzt im Lichte des Reiches Gottes, Berlin, 1869, 253. Zie 

ook Karl-Georg Faber, Die nationalpolitische Publizistik Deutschlands, II, 412 en 420-421.  
194 W. Hoffmann, Deutschland und Europa, 168-169. Zie ook Hoffmanns Deutschland Einst 

und Jetzt im Lichte des Reiches Gottes, Berlin, 1868, 361-362.  
195 Dagmar Bussiek, ‘Mit Gott für König und Vaterland’, 205-206. 
196 Zie hiervoor Karl-Georg Faber, Die nationalpolitische Publizistik Deutschlands, II, 436-

437. Van het pamflet verschenen in het jaar van uitgave ook een Franse en een Engelse 

vertaling.  
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vernietiging van de Duitse Bond. Deze had immers naar binnen toe een 

gelijkberechtiging van alle Duitse stammen tot stand gebracht, naar buiten toe als 

een bastion gefungeerd en naar Europa toe ‘die Garantie des Friedens’ gewaarborgd. 

Aangezien Pruisen ook voor Frankrijk een bedreiging vormde, zag Klopp in het 

terugdringen van deze ‘Militärstaat’ tot achter de Elbe, een gemeenschappelijk Duits 

en Europees belang. Mits de Fransen bereid waren ‘selbstlos’ te handelen.  

    In de Historisch-politische Blätter für das katholische Deutschland werd door 

Jörg op gepassioneerde wijze betoogd dat de hechte en duurzame ‘Staatenordnung 

Europa’s’ door de gebeurtenissen van 1866 aan een permanente instabiliteit ten 

prooi was gevallen.
197

 Een Frans-Pruisische oorlog achtte hij extreem gevaarlijk, 

omdat die gepaard kon gaan met een totale ineenstorting van de Europese 

‘Staatenwelt’. Een terugkeer tot de conservatieve ‘Gottes-gnaden-Staat’ of zelfs de 

liberale rechtsstaat was dan niet meer mogelijk. Het komende tijdperk, zo 

voorspelde Jörg, zou daarom niet meer in het teken van de politieke maar van de 

sociale revolutie staan.
198

 Wat hem namelijk grote zorgen baarde, was Bismarcks 

mobilisatie van arbeidersbewegingen als de ADAV in dienst van de nationale 

eenheid. Hiermee dreigde de ‘Doppelgänger’ van het bonapartisme, zoals Jörg het 

bismarckianisme karakteriseerde, krachten op te roepen die niet meer te bezweren 

waren.  

    In het Demokratische Wochenblatt, spreekbuis van dissidente ADAV’ers, werd 

aanvankelijk een federaal Duitsland bepleit.
199

 Na de overname door de 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands in 1869 sloeg het weekblad onder de 

naam Der Volksstaat echter een centralistische richting in. Alle nadruk viel nu op 

het Duitse volk als ideale wegbereider van de eenheidsstaat en niet op Pruisen of 

Oostenrijk. Een streven waarmee het tijdschrift welbewust voor de revolutie koos en 

de Duitse arbeiders met het oog op een conflict met Frankrijk voor het dilemma 

‘Krieg oder Revolution’ plaatste. Volgens Die Vereinigten Staaten von Europa, het 

orgaan van Duits-democratische ballingen in Zwitserland, kon het belang van 

Duitsland alleen door een federatie worden gediend. In een statenbond als 

                                                           
197 Historisch-politische Blätter, Band 60, 1867, 981-983, Band 61, 1868, 1-9 en Band 62, 

1868, 479-493. Voor een samenvattend overzicht, zie Karl-Georg Faber, Die 

nationalpolitische Publizistik Deutschlands, II, 541-544. 
198 Historisch-politische Blätter, Band 62, 1868, 248-264. Gollwitzer wijst erop dat Jörg als 

één van de weinigen in zijn tijd oog had voor de sociaal-revolutionaire brandstof in Rusland. 

Opmerkelijk in Jörgs Europabeeld is zijn aandacht voor de gevaarlijke ‘Mittellage’ van 

Europa tussen Rusland en de Verenigde Staten. H. Gollwitzer, Europabild und 

Europagedanke, 368-369. 
199 Karl-Georg Faber, Die nationalpolitische Publizistik Deutschlands, II, 545-547. 
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bestuursvorm, Duits-Oostenrijk hierbij inbegrepen, kondigde het blad de voorspoed 

brengende ‘Vorläufer’ van een verenigd Europa aan.
200

  

    Voor Gerlach vormden deze democratische en socialistische bewegingen, of ze nu 

unionistisch of federalistisch van kleur waren, het bewijs van een revolutionaire 

‘Aufschwung’ in Duitsland. In deze opleving ‘von unten’, schreef hij in het pamflet 

Deutschland um Neujahr 1870, zag hij een opmerkelijke parallel tussen de 

internationale betekenis van Frankrijk in 1830 en 1848 en die van Duitsland in 

1866.
201

 Volgens de ‘Verfasser der Rundschauen’ was zijn land, zowel in 

binnenlandspolitieke als in buitenlandspolitieke zin, het Europese ‘Mittelpunkt von 

Erschütterungen’ geworden. Dat Europa volkenrechtelijk gezien niet meer rustte op 

de bodem van verdragen, maar op de ‘Boden der Erfolge und der Thatsachen’, 

duidde hij als het tegendeel van de ‘Sonnenaufgang’ in het Europa van 1815.
202

 

Hoezeer deze Realpolitik het onderlinge wantrouwen tussen de Europese naties 

bevorderde, signaleerde Gerlach in het bijzonder in de controverse tussen Frankrijk 

en Duitsland.  

 

 

Hoewel de spanningen tussen beide landen met golfbewegingen gepaard waren 

gegaan, kwam de oorlog tussen Frankrijk en Duitsland voor veel Duitsers niet als 

een verrassing. Dat met een Duitse overwinning de belangen van de nationale 

eenheid waren gediend, was een boodschap die voornamelijk door klein-Duitsers 

werd uitgedragen. Niettemin viel in de hausse van hun doorgaans emotionele 

commentaren, geen eenstemmigheid te beluisteren ten aanzien van thema’s als 

annexatie van grondgebied, de opneming van de Zuid-Duitse staten en de inhoud 

van de nieuwe grondwet.
203

 Met name de kwestie Elzas-Lotharingen bracht de 

nodige pennen in beweging.
204

  

    Bij Treitschke had de mogelijkheid van annexatie tot een verandering van 

standpunt geleid. In enkele pathetisch-getinte artikelen in de Preußische Jahrbücher 

van september 1870 gaf hij zijn territoriale terughoudendheid geheel prijs door de 

inlijving van Elzas-Lotharingen bij Duitsland te eisen. In de argumentatieve 

onderbouwing van zijn claim beriep de historicus zich op het zwaardrecht, de 

                                                           
200 Het tijdschrift dat voor het groot-Duitse programma van de Duitse Volkspartei in de bres 

sprong, verscheen van 1868 tot 1869 te Bern. Karl-Georg Faber, Die nationalpolitische 

Publizistik Deutschlands, II, 547-548. 
201 E.L. von Gerlach, Deutschland um Neujahr 1870. Vom Verfasser der Rundschauen, 

Berlin, 1870, 26-30. 
202 E.L. von Gerlach, Deutschland um Neujahr 1870, 3-4 en 7. 
203 Karl-Georg Faber, Die nationalpolitische Publizistik Deutschlands, II, 640-653. 
204 De twee andere kwesties worden in het volgende hoofdstuk aan de orde gesteld.  
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veiligheid van de Duitse grenzen en het hogere recht van de Duitse natie. 

Soortgelijke pan-germanistische tonen werden ook aangeslagen in de Leipziger 

Grenzboten, zij het dat de commentaren van dit liberale tijdschrift over het algemeen 

nuchterder waren dan die van Treitschke. In het Wochenschrift der 

Fortschrittspartei in Bayern werd de inlijving vooral om veiligheidsredenen 

goedgepraat. Een standpunt dat in grote lijnen overeenkwam met dat van de 

partijafdelingen elders in het land.  

    Een populairwetenschappelijke bijdrage aan het annexatiedebat verscheen van de 

hand van de invloedrijke Berlijnse econoom Adolph Wagner. In zijn in binnen- en 

buitenland bekend geworden brochure Elsass und Lothringen und ihre 

Wiedergewinnung für Deutschland stelde Wagner onomwonden: ‘unser Feind ist 

Frankreich, ist das französische Volk, nicht Napoleon’.
205

 Wat normaliter op 

rekening van de keizer werd geschreven, zo luidde zijn sociaal-darwinistische 

verklaring voor de stelling, werd in werkelijkheid door ‘den nationalen Instincten 

dieses Volks’ ten uitvoer gebracht. In dat licht bezien was met de ondergang van 

Napoleon III de vrede nog niet getekend en vormde een ‘Rückforderung’ van de 

oeroude ‘Reichsangehörigkeit’ een vanzelfsprekende en legitieme behoefte aan 

Duitse veiligheid.
206

 Verdere annexatie achtte Wagner echter uit den boze, omdat die 

wel eens de kiemen voor een volgende oorlog zou kunnen bevatten.  

    In socialistische tijdschriften werd steunbetuiging aan Duitsland afhankelijk 

gemaakt van de doeleinden die met de oorlog werden nagestreefd.
207

 Een 

verdedigingsoorlog tegen het bonapartistische Frankrijk was acceptabel, een 

veroveringsoorlog of inlijving zonder volksraadpleging verwerpelijk. Werd de 

Duitse natie door een vreemde despoot bedreigd, zo verwoordde de Berlijnse 

Agitator deze gedragslijn, dan behoorde ‘die Stimme der Parteileidenschaft’ te 

zwijgen. Verder droeg het persorgaan van de ADAV de boodschap uit dat een 

overwinning van Napoleon III een nederlaag voor het Europese socialisme 

betekende, maar dat een overwinning van Duitsland perspectieven voor de 

internationale beweging opende. De opvatting dat de oorlog zich tot een 

‘Volkskampf’ diende te ontwikkelen, was voor de Agitator onaanvaardbaar.  

    De katholieke Jörg beschouwde de overwinningen en territoriale eisen van 

Duitsland daarentegen als een toepassing van het ‘höheren Faustrechts’.
208

 Waar in 

het vroegere Europa kleine en middelgrote staten het volkenrechtelijke fundament 

hadden gevormd en de grote staten hun onderlinge betrekkingen hierop afstemden, 

                                                           
205 Adolph Wagner, Elsass und Lothringen und ihre Wiedergewinnung für Deutschland, 

Dritte Auflage, Leipzig, 1870, 1-7. Zie ook Karl-Georg Faber, Die nationalpolitische 

Publizistik Deutschlands, II, 592-593.  
206 Adolph Wagner, Elsass und Lothringen, 17-23. 
207 Karl-Georg Faber, Die nationalpolitische Publizistik Deutschlands, II, 656-658. 
208 Karl-Georg Faber, Die nationalpolitische Publizistik Deutschlands, II, 651-654. 
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restte het huidige Europa volgens hem maar één alternatief: de heerschappij van de 

ene staat over de andere. De uitgever van de Historisch-politische Blätter für das 

katholische Deutschland ging in zijn pessimisme zelfs zover dat hij een ‘neue 

Solidarität’ op basis van het nationaliteitsprincipe volledig uitgesloten achtte. Voor 

de op zichzelf teruggeworpen en elkaar met geweld bejegende naties verwachtte hij 

alleen nog uitkomst door een ‘sich wieder christianisieren’ van de mensheid als 

zodanig.  

 

 

Ook in het Nederlandse opinieklimaat werden de Europese ontwikkelingen tussen 

1866 en 1870 op de voet gevolgd.
209

 Een terugkerend thema hierin was de nationale 

zelfstandigheid. Volgens R.W.J.C. Bake, auteur van het in het voorjaar van 1867 

verschenen pamflet Nederland en Duitschland, lag een Pruisische annexatie van zijn 

land niet voor de hand. De oud-consul te Leipzig baseerde zijn veronderstelling op 

het feit dat Pruisen noch Nederland, noch Limburg en Luxemburg had gedwongen 

om tot de Noord-Duitse Bond toe te treden. Wel voegde hij er aan toe dat de rust van 

Europa pas zou weerkeren als ‘pseudo-beginselen’ als nationaliteit en natuurlijke 

grenzen plaats hadden gemaakt voor het ‘beproefde beginsel van het Europeesch 

evenwigt’.
210

   

    Opinies als die van Bake leken door de onthulling van de onderhandelingen over 

Luxemburg van mei 1867 achterhaald. Regering en parlement begonnen nu ernstig 

rekening te houden met een oorlog tussen Frankrijk en Pruisen en drongen aan op 

defensieversterking. Nederland, zo waren velen van oordeel, moest vooral zijn eigen 

krachten aanspreken. Volgens Van Zuylen, die vanwege zijn diplomatieke inzichten 

in 1866 minister van Buitenlandse Zaken was geworden, diende men hierbij ook de 

realiteit onder ogen te zien.
211

 Recente veranderingen in Europa waren naar zijn 

inschatting niet meer terug te draaien, terwijl Nederland de invloed van vroeger was 

kwijtgeraakt. Voor Vreede vormde de aanvaarding van de Europese feitelijkheid 

aanleiding tot het aanzwengelen van een publieke discussie over het volkenrecht.
212

 

Om de rechtstandaard in Europa hoog te houden richtte hij in de herfst van 1867 het 

tijdschrift Le Conservateur. Revue de droit international op. Tegenover mogelijke 

allianties met Frankrijk of met Pruisen, die de zelfstandigheid van Nederland 

                                                           
209 C.A. Tamse, Nederland en België, 66-80 en A. Doedens, Nederland en de Frans-Duitse 

oorlog, 31-38. 
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moesten veiligstellen, bepleitte Vreede eerherstel van de oude rechtsmaximes.
213

 

Ook in de jaren 1868 en 1869 leefde de angst voor verlies van onafhankelijkheid 

voort. Hoewel de meningen over de vraag van welke kant nu het grootste gevaar 

dreigde, verdeeld waren.
214

 De publieke opinie raakte in een crisissfeer toen in de 

zomer van 1870 de Frans-Duitse oorlog losbarstte.  

 

 

Het feit dat de Franse regering om een ‘betrekkelijk klein diplomatiek incident’ de 

oorlog had ontketend, had in Nederland in het algemeen een slechte pers 

gekregen.
215

 Dat Ollivier de verantwoordelijkheid hiervoor met ‘un coeur léger’ zei 

te kunnen aanvaarden, kwam het niet al te beste imago van zijn kabinet al helemaal 

niet ten goede. De vraag die de Nederlandse regering in het bijzonder bezighield, 

was of beide belligerenten haar verklaring van een gewapende neutraliteit zouden 

eerbiedigen.
216

 In een aantal spoedzittingen voorafgaand aan de Franse 

oorlogsverklaring van 19 juli 1870 had de ministerraad mede om die reden ook de 

houding van de pers aan de orde gesteld. Een al te felle toon richting Frankrijk of 

Duitsland of al te partijdige standpunten werden door de bewindslieden als 

schadelijk voor de Nederlandse onpartijdigheid gezien.  

    De ‘koortsachtige zenuwachtigheid’ van de Nederlandse regering verergerde toen 

de richtingenstrijd tussen de conservatieve en liberale persorganen weer oplaaide.
217

 

Dat het conservatieve Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage openlijk schreef 

dat Pruisen de oorlog had ‘gewild’, kon immers als partij trekken voor Frankrijk 

worden opgevat.
218

 Tot de ‘vurigen van geest’, zoals minister-president P.P. van 

Bosse sommige commentatoren betitelde, behoorde in elk geval Vreede. In het 

Utrechtsche Dagblad had hij bepaald geen blad voor de mond genomen door 

Napoleon III een ‘verdwaasde geweldenaar’ te noemen die ‘in dollen overmoed’ 

talloze levens in Europa op het spel zette. Terwijl hij moed putte uit de diplomatieke 

activiteiten van Engeland en Rusland, hoopte de geëngageerde Europeaan dat de 

                                                           
213 In praktische zin bepleitte Vreede op 13 april 1867 een ‘openhartige’ en ‘ondubbelzinnige’ 
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mensheid te elfder ure nog voor ‘terugkeer tot barbaarschheid’ kon worden 

behoed.
219

  

    Ook de politieke beschouwer van de Nieuwe Rotterdamsche Courant H.P.G. 

Quack was verbaasd en ontzet over de ‘lichtzinnige wijze’ waarop Napoleon III de 

oorlog had gezocht.
220

 Het toonde volgens hem aan dat de Franse keizer ‘zijn laatste 

kaart’ aan het uitspelen was. Wat ‘het liberale Europa’ naar Quacks overtuiging 

echter diep had geraakt, was dat hierdoor de hoopvolle politieke koers die Frankrijk 

onder Ollivier was gaan varen, weinig kans van slagen meer had. De Europeaan in 

de staatswetenschapper kwam wel heel verstaanbaar aan het woord, toen hij 

beklemtoonde dat ongeacht de winnaar van de strijd Europa altijd de verliezer was. 

Ondanks het feit dat Quacks sympathie naar Duitsland uitging, hoewel dit voor hem 

niet synoniem was aan Pruisen, had de ‘Europeesche beschaving’ naar zijn inzicht 

zowel behoefte aan de Germaanse als aan de Romaanse stroming. Alleen door de 

band van beide eenzijdigheden kon immers een evenredige ontwikkeling van 

‘onafhankelijkheid en orde’ en ‘van vrijheid en gelijkheid’ worden gewaarborgd. 

Wat zich thans in het beschaafde Europa voordeed, droeg om die reden het karakter 

van een ‘burgeroorlog’.  

    Uit het pro-Duitse kamp trok vooral de brochure De oorlog van 1870 van P. van 

Bemmelen de aandacht. Volgens de jurist bestond er voor de Franse 

oorlogsverklaring ‘geen redelijke grond’ en moesten de daden van Napoleon III 

dientengevolge onvoorwaardelijk worden veroordeeld.
221

 Dat het bonapartisme 

nauwelijks een strobreed in de weg was gelegd, bewees dat de Franse natie nog alle 

kracht van weerstand miste. De bewering van de keizer dat de ‘volksstem’ de oorlog 

had geëist, achtte Van Bemmelen evenwel in strijd met de feiten. Het nationale 

enthousiasme speelde immers pas op, toen de oorlog een ‘fait accompli’ was.
222

 Ook 

vond hij het oordeel dat Pruisen het Europese machtsevenwicht had verstoord, 

ongenuanceerd. Hierin was niet verdisconteerd dat het bonapartisme van oudsher in 

Europa de baas wilde spelen.
223

 Dat Nederland bij een oorlog die de Europese 

‘statenmaatschappij’ diep in het hart raakte, neutraal moest blijven, was geen 

onverschilligheid maar een noodzakelijk protest tegen de ‘franschgezindheid’ van 

het opinieklimaat.
224

 Een inschatting die volgens De Gids meer getuigde van Van 
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Bemmelens ‘eigene overdrevene duitschgezindheid’ dan van een getrouwe tekening 

van de werkelijkheid.
225

  

 

De antipathie tegen Frankrijk of hoe die ook moet worden geduid, verminderde 

aanzienlijk toen na de val van Napoleon III de Franse natie door Duitsland tot 

doelwit van de oorlog werd verklaard. Voor de germanofiel Opzoomer, die zich aan 

deze afname ergerde, vormde de voortzetting van de strijd geen reden zijn anti-

Franse opvatting bij te stellen. Een volk zo ‘diep gezonken in leugen en snoeverij, in 

aanmatiging en heerschzucht, in lichtzinnigheid, onzedelijkheid en barbaarschheid’ 

schreef hij in zijn brochure Frankrijk’s onrecht in den oorlog van 1870, kon 

eigenlijk niet meer uit zijn val opstaan. In zijn verwantschap met de Germaanse 

beschaving ging de filosoof zelfs zover, dat hij de Duitse Bond ‘de vloek van 

Duitschland’ noemde en had Bismarck met de opheffing ervan een ‘groot en edel 

doel’ nagestreefd.
226

  

    De Groninger hoogleraar staats- en volkenrecht B.D.H. Tellegen bespeurde in 

standpunten als van Opzoomer twee eenzijdigheden. In zijn redevoering 

Duitschland en Nederland wees hij enerzijds op de gevaren van het ‘onbillijk’ 

worden tegenover Frankrijk en anderzijds op het ‘bedwelmd’ worden door de glorie 

van de Duitse wapens.
227

 Waar de liberale rechtsgeleerde namelijk voor vreesde, 

was dat ook in Nederland autoriteit boven majoriteit zou worden begeerd. Dit 

‘Stahlsche Schibboleth’ oftewel de politieke keuze tussen orde en vrijheid, beheerste 

naar zijn oordeel nog altijd de Duitse en daarmee ook de Europese geschiedenis. 

Ook al was Duitsland door zijn militaire overmacht ‘de arbiter van Europa’ 

geworden, een stahliaanse annexatie achtte hij voor Nederland gevaarlijker dan een 

geografische. Dat de ‘Pruisische gezindheid’ in Nederland was toegenomen, was 

ook de mening van Thorbecke, die Tellegen bedankte voor diens ‘krachtig, 

vaderlandsch woord’.
228

 

    In de later gedateerde artikelen uit zijn brochure schreef Van Bemmelen dat 

Duitsland, om vrede te bereiken, weinig anders restte dan in Frankrijk ‘te invaderen 

en te blijven invaderen’.
229

 De vernietiging van dit land als militaire macht vergde 

weliswaar offers, maar die werden met het oog op een ‘wedergeboorte’ van de 

Franse natie niet tevergeefs gebracht. Om de vrede echter een duurzaam karakter te 
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bezorgen, zo redeneerde de jurist, was het beter dat Elzas-Lotharingen bij Frankrijk 

bleef.
230

 Dat Van Bemmelen zich bewust als Duitsgezind profileerde, wordt vooral 

duidelijk uit het laatste gedeelte van de brochure. Wanneer de drie grote West-

Europese volken op geestelijk en sociaal gebied met elkaar werden vergeleken, dan 

luidde de rangorde volgens hem: ‘Duitschland, Engeland, Frankrijk’.
231

 Hoewel de 

Franse natie net als de Duitse recht had op sympathie, was onmiskenbaar dat de 

Franse natie met karaktertrekken als de Franse furie, beschavingsdrift en 

chauvinisme zich ‘zeer ongunstig’ van de Duitse onderscheidde.  

 

Een geheel eigen pro-Duits accent werd gelegd door het orthodox-protestantse 

weekblad De Heraut. Dat de Nederlandse regering had besloten neutraal te blijven 

achtte hoofdredacteur Schwartz, zolang het mogelijk was, een begrijpelijke keuze.
232

 

Ook de plicht om de zaken met kalmte en ‘zooveel doenlijk met objectiviteit’ te 

behandelen kon zijn goedkeuring wegdragen. Het Dagblad van Zuidholland en ’s 

Gravenhage, zo oordeelde hij, had zich hieraan bezondigd. Dat heulde met de 

ultramontanen, hemelde Oostenrijk op, verwrong de politieke toestand van Frankrijk 

en lasterde Duitsland. Voor Schwartz, die eind augustus overleed, stond in elk geval 

buiten kijf dat de Franse regering Europa ‘zonder eenige voldoende oorzaak’ aan 

een verschrikkelijke oorlog had blootgesteld.  

    Na de nederlaag te Sedan verscheen in De Heraut een anonieme artikelenreeks, 

waarin van een omslag tegenover Frankrijk weinig te merken was.
233

 Beide naties 

werden weliswaar als zondig gezien, maar anders dan de Franse was de Duitse 

volgens de auteur niet gespeend van ‘zedelijke kracht’. Verder uitte de auteur zijn 

twijfels over de vredelievendheid van de Fransen, zoals Guizot en velen met hem 

beweerden, omdat de geschiedenis van de laatste vijftig jaar een hiervan afwijkend 

beeld had laten zien.
234

 Ook andere figuren in orthodox-protestantse kring hielden er 

een pro-Duitse kijk op na en aanschouwden in de Franse nederlaag te Sedan een 

oordeel Gods over een revolutionaire en rooms-katholieke mogendheid.
235

 Een 

scherp onderscheid tussen keizer en natie werd door sommigen van hen als 

‘onbestaanbaar met de erkenning van het Godsbestuur’ geacht.  

    Ethische theologen als J.I. Doedes en D. Chantepie de la Saussaye hingen 

eveneens een pro-Duits en protestants standpunt aan. Doedes publiceerde in de 

                                                           
230 P. van Bemmelen, De oorlog van 1870, 93. 
231 P. van Bemmelen, De oorlog van 1870, 99. 
232 De Heraut, 22 juli 1870. 
233 Deze artikelenreeks verscheen onder de titel ‘Frankrijk en Duitschland’ en kwam 

vermoedelijk van de hand van de zoon van Schwartz, die na de dood van zijn vader enkele 

maanden de hoofdredactie waarnam. Vanaf januari 1871 trad de predikant en publicist A. 

Kuyper als hoofdredacteur aan. 
234 De Heraut, 14 oktober en 9 december 1870. 
235 R. Kuiper, Zelfbeeld en wereldbeeld, 98-99. 
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herfst van 1870 een opmerkelijk pamflet onder de titel Parijs en Rome in den 

wereldhistorischen zomer van 1870. Hierin vroeg hij speciaal aandacht voor de bijna 

gelijktijdige val van beide genoemde steden.
236

 Parijs symboliseerde volgens hem, 

vanwege het oorlogssentiment van de bevolking, een ‘overmoedig geringachten van 

het recht’ en Rome, vanwege de onfeilbaarheidverklaring van de paus, een 

‘lichtzinnig spelen met de waarheid’.
237

 Dat deze twee ‘groote misdrijven’ aan de 

grenzen van Nederland voorbij waren gegaan, was, aldus de Utrechtse theoloog, 

enkel aan ‘Gods genade’ te danken. Ook Chantepie de la Saussaye zag in de 

nederlaag van Frankrijk de hand van God en sprak zelfs over de ‘beschavende 

roeping’ van Pruisen voor de wereld. Wat het nationale karakter van Nederland 

betrof, was het Nederlandse volk volgens de Rotterdamse predikant door zijn 

Germaanse oorsprong aan Duitsland verbonden en door zijn gereformeerde karakter 

aan de volken van Romaanse oorsprong en dan ‘voornamelijk’ aan het Franse 

protestantisme.
238

  

    De katholieke De Tijd daarentegen had begin augustus 1870 de boodschap 

afgegeven dat het overleveren van paus Pius IX aan de Italiaanse revolutionairen 

niet alleen een ‘groote ramp’ zou zijn voor de verraderlijke regering van Frankrijk, 

maar ook voor ‘gansch Europa’.
239

 Dat protestanten niet inzagen dat met het 

wegvallen van de pauselijke ‘sluitsteen’ de politieke en sociale fundamenten van 

Europa ineen zouden storten, was volgens het dagblad een bewijs van hun 

verblindheid. In tegenstelling tot de overwegend pro-Franse katholieke pers zag De 

Tijd in de val van Napoleon III een maand later een ‘natuurlijke loop der 

omstandigheden’ onder leiding van Gods voorzienigheid. Wie het door een verbond 

met de ‘europesche revolutie’ willens en wetens op de ondergang van de paus had 

gemunt, bewerkte, aldus het commentaar, ‘slechts zijn eigen ondergang’.
240

   

  

 

De toenemende aandacht in Nederland voor de underdogpositie van Frankrijk werd 

voor een belangrijk deel veroorzaakt door de eigen onrust over het militaire en 

politieke machtsvertoon van Duitsland.
241

 Hoe in het Nederlandse opinieklimaat 

tegen het nieuwe Duitse Keizerrijk van 18 januari 1871 werd aangekeken, wordt 

                                                           
236 Doedes doelde hier op de omsingeling van Parijs op 19 september 1870 en op de inname 

van Rome door Garibaldi een dag later.  
237 J.I. Doedes, Parijs en Rome in den wereldhistorischen zomer van 1870. Een 

herinneringswoord, Utrecht, 1870, 5-8 en 30-32. 
238 D. Chantepie de la Saussaye, Het Protestantisme als politiek beginsel. Eene voorlezing, 

Rotterdam, 1871, 2 en 72-73. 
239 De Tijd, 1 augustus 1870. 
240 De Tijd, 6 september 1870. Rome was toen niet gevallen.  
241 C.A. Tamse, Nederland en België, 82.  
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onder andere duidelijk uit de commentaren van Quack in de Nieuwe Rotterdamsche 

Courant. Volgens de politieke beschouwer had zich in het midden van Europa ‘een 

groote veroveringsstaat’ gevestigd die openlijk het ‘recht van verovering’ als 

‘regeeringsmaxime’ had aangenomen en wellicht ook Nederland op het oog had.
242

 

Ook Vreede was beducht voor Duits imperialisme en sprak in zijn brochure La 

reconstruction de l’Empire d’Allemagne et la liberté de l’Europe uit januari 1871 

over een veroveringsdorst ‘chez un peuple essentiellement guerrier et admirablement 

discipliné sous le rapport militaire’.
243

  Omdat het machtsevenwicht volgens hem 

door het nieuwe Duitsland grondig was verstoord, bepleitte hij om dit te herstellen 

een Europese interventie ten gunste van Frankrijk. Verder hoopte hij op een 

positieve houding van Engeland bij Duitse misdragingen en benadrukte dat alleen 

een voorwaardelijke erkenning van het Keizerrijk voor hem acceptabel was.
244

  

    Hoezeer de volkenrechtelijke passiviteit van Engeland in Nederland onderwerp 

van gesprek was, moge blijken uit de vele herdrukken van het uit het Engels 

vertaalde pamflet De kloppartij op de school van Mamsel Europa of Hoe de 

Duitsche jongen den Franschen jongen afranselde en de Engelschen jongen bleef 

toekijken. Wat de Engelse publicist H.W. Pullen met dit pamflet op populaire wijze 

wilde duidelijk maken, was dat Engeland zijn Europese plicht had verzuimd.
245

 

Soortgelijke signalen als van Pullen waren al eerder door de conservatieve Disraeli 

in het Engelse Lagerhuis uitgezonden, van waar zij via de Londense Times ook de 

publieke opinie in Nederland en elders in Europa bereikten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
242 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 en 26 februari 1871. 
243 G.W. Vreede, La reconstruction de l’Empire d’Allemagne et la liberté de l’Europe, 

Utrecht, Bruxelles, Londres, 1871, 47.  
244 G.W. Vreede, La reconstruction, 40, 44 en 49.  
245 De Engelse titel luidde: The fight at Dame Europa’s school: showing how the German boy 

thrashed the French boy; and how the English boy looked on en verscheen eind 1870 te 

Londen. Het pamflet dat in vele talen werd vertaald, trok in Europa veel aandacht.  
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Met de afronding van het contextuele onderzoek kan in deze paragraaf een poging 

worden ondernomen Groens tekstmotieven te achterhalen. Hierbij zal allereerst 

worden gekeken naar zijn voorzichtige kritiek op Bismarcks politieke optreden in de 

jaren 1862-1866. Daarna wordt een vijftal aspecten uit Groens tekst uit de jaren 

1866-1867 onder de loep genomen. Dit betreft respectievelijk de stahliaanse 

toetsing, de Bruderkrieg als Europese kwestie, het nationalisme als pseudoreligie, 

Rome en de Reformatie en Groens internationale invloed. Wat de Frans-Duitse 

oorlog aangaat, vragen de door Groen geschetste revolutionaire hoofdlijnen en zijn 

opkomen voor de Franse natie om opheldering. In het tweede gedeelte van deze 

paragraaf zal worden nagegaan welke invloeden in de periode 1864-1871 in Groens 

anti-bismarckiaanse Europabeeld hebben doorgewerkt.  

 

 

Uit de tekstanalyse werd duidelijk dat Groens commentaar op Bismarcks 

eenheidspolitiek in de jaren 1862-1867 weliswaar aanvankelijk terughoudend was, 

maar niettemin een doorgaande lijn vertoonde. Dit kan reeds worden afgeleid uit het 

feit dat hij het binnenlandse bestuur van de kanselier als ‘reactionair’ karakteriseerde 

en daarmee in de categorie van het bonapartisme plaatste. Groen zag, zo kan worden 

gesteld, Bismarcks optreden in Pruisen als een ‘variatie’ binnen het revolutieproces. 

Hoezeer hij in dit opzicht bevreesd was voor misinterpretaties, bleek uit zijn 

polemiek met De Gids. Niet voor niets schreef hij Van Zuylen dat het 

Verfassungskonflikt de antirevolutionaire politiek niet ten goede kwam. Het 

algemene maar ongenuanceerde oordeel als zou Bismarck een stahliaanse creatie 

zijn en als gevolg hiervan Groens staatkundige ideaal vertegenwoordigen, hangt 

wellicht samen met zijn publieke zwijgzaamheid over de kanselier. Een stilzwijgen 

dat hij in april 1866 bewust doorbrak. Een belangrijke verklaring voor Groens 

zwijgzaamheid in 1862-1866 en openbare spreken in 1866-1867 lijkt te moeten 

worden gezocht in de ontwikkelingen binnen de Pruisische conservatieve partij. Bij 

haar wel en wee, zoals dat uit het contextuele onderzoek naar voren kwam, wist 

Groen zich namelijk nauw betrokken.  

 

 

Dat de orthodoxie in Pruisen sinds 1858 niet meer aan het staatsroer stond, was 

Groen bekend, dat zij op de koers van het schip van staat geen antirevolutionaire 
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invloed meer uitoefende, werd hem pas in 1866 volkomen helder. Een conservatieve 

hofkring rond Wilhelm I, zoals bij zijn broer Friedrich Wilhelm IV, werd met het 

aantreden van Bismarck door figuren als Gerlach niet voor onmogelijk gehouden. 

Vroegere geestverwanten van de kanselier koesterden namelijk de hoop, dat door te 

appelleren aan zijn ‘Gewissen’ en religieuze overtuigingen, en voortbouwend op het 

landsvaderlijke bestel, de Pruisische regering een antirevolutionaire politiek zou 

gaan voeren.
246

 Dat Groen van dit streven moet hebben geweten, kan worden 

opgemaakt uit de eerder aangehaalde brief van Bethmann-Hollweg, waarin de ex-

staatsman hem schreef dat de conservatieve partij meer leiding ontving van 

Bismarck dan andersom. Ook kan in dit verband worden verwezen naar zijn 

correspondentie met de Berlijnse hofprediker Kögel, waaruit blijkt dat Groen de 

koers van de partij kritisch volgde en aan de beginselen van Stahl toetste.  

    Uit Groens briefwisseling valt af te leiden dat hij zich over Bismarcks politiek 

heeft laten voorlichten door de Kreuzzeitung. De interne worsteling binnen de partij 

om de ‘Prinzipienfrage’ kan hem als trouw lezer van het conservatieve partijorgaan 

niet zijn ontgaan. In het gegeven dat Groen hiervan op de hoogte was, moet dan ook 

de verklaring worden gezocht voor zijn weinig doortastende commentaar.
247

 Zolang 

antirevolutionaire invloed op Bismarck niet was uitgesloten, behield de reactionair 

bij hem het voordeel van de twijfel. Dat Groen hierbij sterk leunde op de artikelen 

van de streng-conservatieve Gerlach, blijkt met name uit de breuk van de 

Rundschauer met de Kreuzzeitung. Het is daarom niet toevallig dat hij in zijn 

Parlementaire Studiën en Schetsen van april en mei 1866 Bismarcks 

eenheidspolitiek steeds openlijker als een afwijking van Stahl heeft geduid.
248

  

  

 

Bij de tekstanalyse werd geponeerd dat Groens commentaren op het bismarckiaanse 

Pruisen werden beheerst door het perspectief van een onverzoenlijke tegenstelling 

tussen Stahls principes en Bismarcks eenheidspolitiek. Wat hij ter opheldering aan 

zijn ‘Amis de Berlin’ voorlegde, zo zagen we, hield direct verband met Stahls 

appellering aan de Europese roeping van Pruisen. Dat Groen hen daaraan 

herinnerde, kan contextueel gezien worden verklaard vanuit hun rechtvaardiging van 

de Noord-Duitse Bond als nationale en providentiële opdracht. Hoever zijn Berlijnse 

                                                           
246 Gerhard Ritter, Die preußischen Konservativen, 69-70.  
247 Smitskamp besteedt geen aandacht aan Groens typering van Bismarck als reactionair. Ook 

laat hij de tweestrijd binnen de Pruisische conservatieve partij buiten beschouwing en stelt ten 

onrechte dat Gerlach ‘gedurende den conflictentijd aan de zijde van Bismarck’ stond. H. 

Smitskamp, Antirevolutionaire Staatkunde, X, 185-186.  
248 Zie bijvoorbeeld Parlementaire Studiën en Schetsen, I, 6 april 1866, 29 en 19 april 1866, 

24. 
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vrienden hierin wilden gaan, blijkt uit de Kreuzzeitung van 19 oktober 1866 waarin 

werd aangedrongen op het doordrenken van de nieuwverworven Länder met het 

Pruisische patriottisme.
249

 Dat Stahls ‘mit dialectischer Meisterschaft entwickelten 

Systeme’ door bewonderaars van Bismarck werden geprezen, vormde voor Groen 

een dubbele reden om de koers van de conservatieve partij ter discussie te stellen.
250

 

Vooral omdat hij in de veronderstelling verkeerde dat de voormalige ‘chef illustre’ 

nog altijd een zeker gezag over haar uitoefende.  

 

 

Groens benadering van de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog als een Europese kwestie 

bij uitstek, zo heeft de context aangetoond, was niet uniek. Dat de Bruderkrieg zijn 

onmiddellijke terugslag zou hebben op de internationale machtsverhoudingen, bleek 

een inschatting te zijn die breed gedragen werd. Wel was er in de onderzochte 

commentaren sprake van een verschillend beroep op het volkenrecht. Tegenstanders 

van de oorlog deelden het uitgangspunt dat de deutsche Frage om een Europese 

oplossing vroeg, maar hingen niet allemaal dezelfde opvatting over het 

nationaliteitsbeginsel aan. Terwijl liberale antagonisten doorgaans pleitbezorger 

waren van een vrije ontwikkeling der naties, beijverden legitimistische antagonisten 

zich voor het behoud van de Europese orde. Voorstanders van de oorlog daarentegen 

refereerden niet of nauwelijks aan een Europese verantwoordelijkheid of zagen in 

het nieuwe Duitsland een noodzakelijk tegenwicht voor het bonapartistische 

Frankrijk.   

    Het tekstmotief voor Groens veroordeling van de Bruderkrieg vindt dan ook zijn 

oorsprong in de zijns inziens gebrekkige of onjuiste verwijzingen naar het Europese 

volkenrecht en deed hij er alles aan om dat onder de aandacht te brengen. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit het feit dat hij zich in zijn kritiek op het bismarckiaanse Pruisen 

mede beriep op de Europese inzichten van liberale tijdgenoten als Bosscha en 

Thorbecke.
251

 Hoewel Groen benadrukte niet al hun argumenten te kunnen 

overnemen, waardeerde hij in hen dat zij de vinger hadden gelegd bij de 

onmisbaarheid van goede internationale rechtsbetrekkingen.  

                                                           
249 Ook Bussiek ziet in deze oproep een overtuigend bewijs dat de Kreuzzeitung haar 

legitimistische traditie had losgelaten. Dagmar Bussiek, ‘Mit Gott für König und Vaterland’, 

204. 
250 Een verwijzing naar het anonieme pamflet Der norddeutsche Bund und Süddeutschland. 

Vom christlich-germanischen Standpunkte eines Süddeutschen, Berlin, 1867. L’Empire 

prussien, 13-14. 
251 Groen verwees hierbij naar Bosscha’s pamflet Pruisen en Nederland uit 1866 en naar 

Thorbeckes betoog in de Kamerzitting van 15 maart 1867. Zie La Prusse, 21-22. 
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    Groens Europese benadering van de Bruderkrieg lijkt vooral te zijn opgescherpt 

door brochures als van Dechamps en Vreede. Zo attendeerde hij zijn lezers op 

Dechamps, wiens oordeel volgens hem ‘europeesch gezag’ had, omdat de Belgische 

ex-staatsman in La convention de Gastein ‘zeer opmerkelijke en zeer opgemerkte 

beschouwingen’ gaf over wijzigingen van de kaart van Europa.
252

 Over Vreedes 

L’Angleterre et la liberté du continent liet Groen zich in soortgelijke bewoordingen 

uit. Wat hem in dit ‘écrit extrêmement remarquable’ had aangesproken, was de 

accentuering van het federatieve karakter van de Duitse Bond en zijn verankering in 

de traktaten.
253

 Eén en al lof was Groen over de Europese spiegel van het liberale 

tijdschrift The Edinburgh Review.
254

 In het artikel ‘The State of Europe’ was hij in 

het bijzonder getroffen door het duiden van de hoofdtrek in Bismarcks politiek als 

revolutionairder dan die van Napoleon III. Een uitdrukking die ook na 1866 nog 

geregeld in zijn geschriften zou opduiken.
255

  

    Voor de antirevolutionaire aanscherping van Groens Europabeeld kan worden 

verwezen naar Die Annexionen und der Norddeutsche Bund van Gerlach. Wat hij in 

‘son admirable écrit’ vooral apprecieerde, was het plaatsen van Gods wet boven de 

sferen van diplomatie en eenheidspolitiek.
256

 Temeer omdat Groen door de 

principiële opstelling van ‘Stahls alter ego’, zoals hij Gerlach typeerde, de discussie 

over Stahl met zijn Berlijnse vrienden kon aanzwengelen. Of Groen Kettelers 

Deutschland nach dem Kriege von 1866 bij het schrijven van de twee Franstalige 

brochures nog onder ogen heeft gehad, is niet waarschijnlijk. Loftuitingen dateren 

veelal van later datum. Zo waardeerde hij het geschrift om zijn karakterisering van 

‘de antichristelijke rigting in het Volkerenregt’.
257

   

  

 

Groens apocalyptische duiding van het bismarckiaanse Pruisen en poging tot 

ontmaskering van het Pruisische nationalisme als pseudoreligie is ongetwijfeld 

aangescherpt door de gepassioneerde betogen van Hodenberg. Ook al legde hij diens 

opstel ‘Die jüngste Ereignisse in Deutschland’ slechts ‘ter rectificatie’ aan zijn 

Berlijnse vrienden voor, de inhoud ervan loog er natuurlijk niet om. Groens 

                                                           
252 Parlementaire Studiën en Schetsen, I, 23 oktober 1865, 23 en 5 mei 1866, 24. 
253 Parlementaire Studiën en Schetsen, II, 384-385 en La Prusse, 23-24.  
254 Parlementaire Studiën en Schetsen, II, 382-384.  
255 Zie L’Empire prussien, 31-32, Ongeloof en Revolutie, 1868, 410 en Nederlandsche 

Gedachten, II, 9 november 1870, 8 en 5 januari 1871, 85. 
256 Parlementaire Studiën en Schetsen, III, ’s-Gravenhage, 1866, 206 en L’Empire prussien, 

21-23. 
257 Het geschrift verscheen in januari 1867. Groen attendeerde Vreede op dit werk in een brief 

van 11 november 1867, Briefwisseling, IV, 111. Voor het citaat, zie Nederlandsche 

Gedachten, II, 11 januari 1871, 90-94.  
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conclusie ‘Leur amour de la patrie est dégénéré en patriotisme idolâtre’ is dan ook 

niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.
258

 Dit roept echter de vraag op of de context kan 

verklaren waarom Groen zijn Pruisische geestverwanten van een verafgoding van 

hun vaderland betichtte. Bij de beantwoording hiervan kan Hodenbergs opstel dat 

Groen integraal in zijn periodiek had laten afdrukken, als aanknopingspunt worden 

gebruikt. 

    Volgens de Hannoveriaanse gezant was de verwarring over de recente 

gebeurtenissen in Duitsland vooral het gevolg van de wijze waarop de pers hierover 

had bericht.
259

 ‘Dem Scheine nach’ werden deze onder andere voorgesteld als een 

strijd van het protestantisme tegen het katholicisme of als een versterking van het 

koningschap ‘von Gottes Gnaden’. Slechts onder één gezichtspunt vielen naar 

Hodenbergs oordeel schijn en werkelijkheid samen en dat was: ‘die Vergrösserung 

Preussens’. Sinds deze politiek had gezegevierd, schaamden haar aanhangers zich 

niet meer om openlijk te bekennen dat het Pruisische belang hun enige drijfveer was. 

Om nu het geweten het zwijgen op te leggen werd door christelijke en conservatieve 

organen als de Kreuzzeitung, aldus Hodenberg, ‘den falschen Satz’ verdedigd dat 

deze overwinning aan God te danken was.  

    Dat Groen de aanklacht van Hodenberg ter correctie aan de conservatieve partij 

voorlegde, had dus in het bijzonder met haar godsdienstige ‘oogpunt’ te maken. Of 

beter gezegd: met de wijze waarop zij het Pruisische imperialisme verbond met het 

geloof in God zonder hierin het goddelijke recht te betrekken. Opgescherpt door 

Hodenberg was voor Groen elke rechtvaardiging van Bismarcks politiek die hem via 

de Kreuzzeitung onder ogen kwam, uit den boze. Terwijl protestantse bijval als in 

De Heraut hem ertoe aanzette om het Pruisische nationalisme steevast als afgoderij 

aan de kaak te stellen. Dat een zendingsman als Fabri het staatsegoïsme van Pruisen 

op historische gronden verdedigde, beschouwde hij in dat opzicht als een extreme 

toegevendheid.
260

 Wat Groen namelijk in het protestantse opinieklimaat beluisterde, 

was de bereidwilligheid om christelijk-historische beginselen op te offeren aan het 

nationaliteitsprincipe en de staatsraison. Uit reactie hierop, zo kan nu scherper 

worden gesteld, bepleitte hij op de vijfde algemene vergadering van de Evangelische 

Alliantie het behoud van de ‘nationalité religieuse’.  

 

 

 

 

                                                           
258 L’Empire prussien, 11. 
259 Parlementaire Studiën en Schetsen, II, 424-426. 
260 Groen verwees hier naar Fabri’s brochure Die politischen Ereignisse des Sommers 1866. 

Hij waardeerde de zendingsman wel om zijn kritiek op de sacralisering van de Pruisisch-

Oostenrijkse oorlog. L’Empire prussien, 14-15 en 19-20. 
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In Groens kritiek op de protestantse commentaren op de Pruisisch-Oostenrijkse 

oorlog nam De Heraut, gezien de talrijke verwijzingen, een prominente plaats in. 

Wat hij de hoofdredacteur kwalijk nam, was diens pro-Pruisische en antiroomse 

standpunt. Toch kan de vraag worden opgeworpen of Groen de strekking van 

Schwartz’ betogen correct heeft weergegeven. Zo had Schwartz vóór de oorlog 

uitbrak de hoop uitgesproken dat beide Duitse mogendheden hun onderlinge vete 

zouden bijleggen.
261

 Op de vraag of de eenheid van Duitsland door oorlog of 

soortgelijke middelen moest worden ‘verzekerd’, antwoordde hij hartgrondig: ‘neen, 

en nog eens neen’.
 
 

    Uit Schwartz’ commentaren wordt duidelijk dat zijn partij trekken voor het 

bismarckiaanse Pruisen vooral te maken had met zijn angst voor het bonapartistische 

Frankrijk.
262

 In dat opzicht had hij, volgens eigen zeggen, net als Groen ‘een 

opregten afkeer’ van de revolutie. Deze zelfbespiegeling met betrekking tot Groen 

komt wel heel helder aan het licht in zijn bespreking van La Prusse et les Pays-

Bas.
263

 Daarin schreef hij letterlijk: ‘Hij en ik staan pal tegen revolutie en 

ultramontanisme’. Het kenmerkende onderscheid zag Schwartz in het feit dat Groen 

‘vooral tegen de revolutie’ en hij ‘vooral tegen het romanisme’ ten strijde trok. 

Opvallend is dat Groen, die bij andersdenkenden vaak eclectisch te werk ging, bij 

Schwartz weinig tot geen positieve punten op het papier kon krijgen. Hoe de 

persoonlijke verhouding tussen beiden ook moet worden beoordeeld, er kan moeilijk 

worden ontkend dat de hoofdredacteur met zijn vergelijking de spijker op zijn kop 

sloeg.  

    Uit het vorige hoofdstuk is immers gebleken dat Groens Europabeeld 

onmiskenbaar, en veel geprononceerder dan het Europabeeld van Stahl, een 

antiroomse dimensie kende. Het feit dat in katholieke commentaren, in sommige 

meer, in andere minder, om godsdienstige redenen pro-Oostenrijkse standpunten 

werden ingenomen, kan hem niet zijn ontgaan. Tegen die achtergrond bezien moet 

hij de strijd van De Heraut tegen het romanisme hebben onderkend. Op de vraag 

waarom hij dan zoveel moeite had met Schwartz’ protestantse benadering van de 

Bruderkrieg, behoort echter een Europees antwoord te worden gegeven. Wat aan 

protestantse commentaren als die van Schwartz ontbrak, was een Europees kader en 

die omissie was voor Groen het springende punt. Alleen dit antwoord verklaart 

waarom Groen in zijn beschouwing over ‘Protestantisme en Bismarcksche politiek’, 

speciaal geschreven in reactie op De Heraut en andere protestantse bladen, 
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appelleerde aan Stahls uitspraak: ‘Die Revolution ist nahe daran, die anerkannte 

Ordnung Europa’s zu werden’.
264

 Hun antiroomse en on-Europese of protestants-

Europese commentaren, zo kan met behulp van de context worden verhelderd, 

waren volgens Groen slechts bevorderlijk aan de opmars van het ongeloof.  

 

 

Eigenlijk rest er met betrekking tot de contextuele verklaring van de jaren 1866-

1867 nog één vraag: met welk doel heeft Groen de twee Franstalige brochures op 

ostentatieve wijze aan zijn ‘Amis de Berlin’ gericht? Deze vraag is temeer van 

belang omdat hij door openlijk met hen een discussie over de koers van de 

conservatieve partij aan te gaan, bewust het risico leek te nemen dat zij zich niet 

meer ‘zu den Freunden des Herrn Groen’ wensten te rekenen.
265

 Aan het begin van 

dit hoofdstuk werd al opgemerkt dat de essays in elk geval tot opzet hadden in het 

buitenland een principiële bezinning over de Europese ontwikkelingen op gang te 

brengen. Voordat nader op de probleemstelling zal worden ingegaan, volgt een korte 

toelichting op de respons die beide brochures in het toonaangevende Franse 

tijdschrift Revue des Deux Mondes hebben ontvangen.  

    Zo karakteriseerde de Revue Groens La Prusse et les Pays-Bas als een 

‘protestation énergique et digne du patriotisme hollandais’.
266

 Met betrekking tot 

L’Empire prussien et l’Apocalypse noemde het tijdschrift de titel weliswaar ‘un peu 

bizarre’ en de stijl ‘une sorte de fanatisme’ waarvoor Bismarck ongevoelig 

geworden was, maar had Groen, wat de vermenging van religieuze en politieke 

ideeën aanging, doel getroffen.
267

 Belangwekkend is ook de aandacht voor Groens 

verwijzing naar de redevoering van Stahl, waarin ‘le chef de l’école’ Pruisen had 

opgeroepen zich verre te houden van het imperialisme en zijn ‘mission européenne’ 

trouw te blijven. De Revue benadrukte dat Bismarck en de kruispartij in Groen een 

buitenlandse bondgenoot verloren die niet gering moest worden geacht. Het Journal 

des Débats dat alleen La Prusse besprak, gaf meer een feitelijke beschrijving. In de 

toelichting op Groen als persoon werd hij onder meer als zeer gewaardeerd 

historicus en uitgever van de Oranjearchieven omschreven.
268

  

    Dat zijn brochures in het Europese opinieklimaat de nodige aandacht zouden 

trekken, kan Groen niet hebben verrast. Met dat doel voor ogen had hij immers tal 

van exemplaren naar connecties in binnen- en buitenland verzonden. Zijn 
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verwachtingen dienaangaande kunnen helder worden geïllustreerd aan de hand van 

een brief die Vreede hem hierover toezond. Zo sprak de volkenrechtsgeleerde de 

wens uit dat de brochures in Berlijn stof tot nadenken zouden geven en mannen wier 

rechtsgevoel nog niet was afgestompt en wier geweten nog niet in slaap was gesust, 

zou weten te ‘ontwapenen en overreden’.
269

 Terwijl Vreede hier veelbetekenend aan 

toevoegde: ‘Zoo niet, uwe stem klinkt dan toch in het overig Europa en zal het hare 

kunnen bijdragen om de magt der openbare meening te verzekeren’.  

    Op de vraag waarom Groen beide vlugschriften met opzet aan zijn Berlijnse 

vrienden heeft geadresseerd, kan vanuit de context een tweeledig antwoord worden 

gegeven. Allereerst was het hem niet ontgaan dat zij zich door hun nationalistische 

gevoelens en het succes van Bismarck hadden laten meeslepen. Van hun onderlinge 

verdeeldheid en worsteling met de ‘Prinzipienfrage’, zoals in het contextuele 

onderzoek uiteen werd gezet, kon hij zich via de Kreuzzeitung, de geschriften van 

Gerlach en tal van brochures en brieven op de hoogte stellen. Ten tweede hebben we 

gezien dat Groen zich in een ‘exceptionele betrekking’ tot de Pruisische 

conservatieve partij zag geplaatst, omdat Stahl hem tot zijn ‘medestrijders’ had 

gerekend. Met de principes van de ‘chef illustre’ als inzet ondernam hij om die 

reden een rechtstreekse poging om zijn Berlijnse vrienden te ontwapenen en te 

overtuigen. Dat Groen verwachtte dat zijn brochures weerklank zouden vinden, 

blijkt ook uit een latere herinnering van hem. Dat het de medestanders en 

volgelingen van Stahl in 1866 weliswaar aan ‘le courage de leur opinion’ had 

ontbroken, betekende volgens hem nog niet dat zij allen ‘eensklaps’ volgeling van 

Bismarck waren geworden.
270

 Beide brochures, zo kan worden geconcludeerd, 

hadden tot oogmerk om de Pruisische conservatieve partij op haar antirevolutionaire 

schreden te doen terugkeren.     

    Toch was Berlijn niet Groens eindstation. De knieval van zijn conservatieve 

vrienden voor de vermeende ‘mission providentielle’ moest in de Europese richting 

van Stahl worden omgebogen. Achter het eerste station Berlijn zag Groen het 

tussenstation Pruisen, achter Pruisen het tussenstation Duitsland in zijn Noord-

Duitse vorm en daarachter zijn eindbestemming Europa. Dat hij het 

antirevolutionaire reisdoel niet voor een mission impossible heeft gehouden, was 

meer dan wishful thinking. Voor de realisatie hiervan kon hij immers een aantal 

relevante feiten, zij het in omgekeerde volgorde, als aanknopingspunt nemen: de 

dominante positie van Pruisen in Europa, de Noord-Duitse Bond, het Pruisische 

landsvaderlijke staatsbestel en de nog altijd invloedrijke conservatieve partij in het 
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Duitse Oberhaus.
271

 In de Kreuzzeitung werd aan de door Groen aangezwengelde 

discussie over Stahl, echter weinig aandacht besteed. Wel had zij nog opgemerkt dat 

de door hem geschetste tegenstelling tussen Stahl en Bismarck haar ‘völlig 

ungerechtfertigt’ scheen.  

 

De directe aanleiding tot Groens commentaar op de Frans-Duitse oorlog, zo bleek 

uit de Nederlandsche Gedachten, lag in de beschuldiging van het Dagblad van 

Zuidholland en ’s Gravenhage dat Pruisen de oorlog had ‘gewild’.
272

 Dat het 

Journal Officiel te Parijs uit deze aanklacht meende te kunnen afleiden dat Frankrijk 

met de oorlogsverklaring in zijn recht stond, bewees volgens hem dat voor de 

Nederlandse pers voorzichtigheid was geboden. Veel gevaarlijker was echter, 

benadrukte Groen, dat het Dagblad hierdoor een onjuiste voorstelling van zaken gaf. 

Vooral ook omdat de veroordeling van Pruisen een uiting leek te zijn van een brede 

verontwaardiging over de ‘sluwheid’ van Wilhelm I en een goed voorbereide 

Pruisische ‘provocatie’. Een uitleg waardoor het monarchale staatsbestel van dit 

land, zo moet Groen hebben gevreesd, fel onder vuur zou komen te liggen. En wat 

mogelijk ook kan verklaren waarom hij de koning van Pruisen zoveel mogelijk 

buiten schot hield.  

    Omdat volgens Groen nog veel onduidelijkheid over de aard en de toedracht der 

gebeurtenissen bestond, gaf hij een algemene waarschuwing af tegen de 

‘ligtvaardigheid’ waarmee aan de ‘valsche voorstellingen’ hieromtrent geloof werd 

gehecht. Of vanuit de context gezegd: Groens revolutionaire ‘hoofdlijnen’ vormden 

een reflectie op de manier waarop in het Nederlandse en Europese opinieklimaat de 

uitbraak van de Frans-Duitse oorlog werd verklaard. Dit roept als vanzelf de vraag 

op tegen welke voorstellingen en Europabeelden zijn kritiek nu precies was gericht. 

Het antwoord hierop ligt niet alleen in de omissies die hij zelf in de publieke opinie 

signaleerde, maar ook in de omissies die met behulp van de context in zijn eigen 

commentaar kunnen worden aangetoond.  

                                                           
271 Over de conservatieve partij en de beginfase van de binnenlandspolitieke verhoudingen in 

de Noord-Duitse Bond, zie Gerhard Ritter, Die preußischen Konservativen, 193-238. 
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zich af en sprak over ‘liberale journalisten’ die met de wolven in het bos meehuilden en over 

politiekverwante ‘eerlijke tegenstanders’ die zich lieten ‘misleiden’. Dagblad van 

Zuidholland en ’s Gravenhage, 28 juli 1870.  



457 

 

 

Met het oog op de omissies in Groens eigen tekst kan zijn controverse met Van 

Houten over de veiligheid van Nederland in herinnering worden geroepen. Groens 

inschatting van het verloop van de strijd en de door hem veronderstelde 

landcompensatie zijn naar alle waarschijnlijkheid ontleend aan La France nouvelle 

van de liberale Franse politicus en medewerker van het Journal des Débats L.A. 

Prévost-Paradol. Een ‘zeer merkwaardig’ werk, zo schreef hij in een brief, dat hij 

met veel belangstelling gelezen had.
273

 In zijn toekomstblik op Europa beschreef 

Prévost-Paradol in een aantal hypotheses waarom ‘le système de guerre’ tot een 

Duitse annexatie van Holland moest leiden.
274

 De overeenkomsten tussen de 

inschatting van Groen en de veronderstelling van Prévost-Paradol zijn 

onmiskenbaar.  

    Wat in de uiteenzetting van Groens polemiek met Van Houten echter 

onvoldoende werd belicht, was dat de ware reden voor de algemene onrust volgens 

de liberale parlementariër ‘in den socialen toestand van Europa’ moest worden 

gezocht.
275

 Groen expliciteerde deze situatie als het socialisme en voegde eraan toe: 

‘gelijk het wortelt in de verloochening van den levenden God’. Van Houtens ‘wenk’ 

was ‘juist’, maar zo kan uit Groens korte commentaar hierop worden afgeleid, de 

ware samenhang tussen de ontwikkelingen ontging de liberaal. Dat Groen niet nader 

op de sociale kwestie inging, hoewel hij contextueel gezien behoorlijk met dit 

vraagstuk werd geconfronteerd, komt omdat hij het verband tussen ongeloof en 

revolutie hoofdzakelijk in andere ontwikkelingen waarnam.  

    Daarom zou het onjuist zijn om te stellen dat Groen door zijn diepteboring de 

sociale vragen van zijn tijd of de ernst van de explosieve sociale situatie in Europa 

heeft onderschat. Zo voegde hij aan zijn bespreking van de voortgang van het 

radicale beginsel in de tweede druk van Ongeloof en Revolutie een uitvoerige 

voetnoot toe waaruit zelfs het tegendeel blijkt.
276

 Letterlijk schreef hij hier: ‘In de 

oplossing dezer sociale vragen ligt, ook voor de botsingen met het buitenland, de 

sleutel der toekomst’. In zijn toelichting op dit hoogst belangrijke 

toekomstperspectief schetste Groen een direct verband tussen de binnenlandse en 

buitenlandse situatie in Europa die als het Primat der Innenpolitik kan worden 

gekarakteriseerd. Met het oog op de sinds 1866 gewijzigde verhouding tussen de 

Europese staten trok hij de conclusie dat deze ‘voornamelijk wellicht’ het gevolg 

was van de woelingen van het liberalisme in Pruisen. Voor deze slotsom verwees hij 
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naar het bekende geschrift Deutschland nach dem Kriege von 1866 van Ketteler, de 

bisschop van Mainz, waaruit ook het citaat over de sleutel der toekomst afkomstig 

was.
277

  

    Volgens Groen was dit ook een ‘leerrijk’ werk met betrekking tot het 

arbeidersvraagstuk. Wat zijn bestudering van het geschrift vooral duidelijk maakt, is 

dat hij geweten heeft hoe in Duitsland over deze kwestie werd nagedacht. Zo 

citeerde hij uit Kettelers betoog dat ‘Alle volkswirthschaftlichen Bestrebungen, die 

sich von der sittlich-religiösen Grundlage dieser Frage entfernt haben’ ongeschikt 

waren om de kloof tussen rijk en arm te dichten.
278

 De vindplaats toont evenwel aan 

dat de auteur hiermee felle kritiek op de ‘Geldsack-Intelligenz’ uitoefende. Het kan 

daarom moeilijk worden ontkend dat de door Ketteler geschetste relatie tussen het 

kapitalisme en het arbeidersvraagstuk, ondanks Groens epitheta als ‘leerrijk’ en 

juiste ‘wenk’, voor hem een minder aangelegen punt was dan voor de sociaal-

betrokken bisschop. In Groens brochures van 1867 valt over een primaat van de 

binnenlandse politiek namelijk niets te lezen. Een weglating die niet alleen kan zijn 

veroorzaakt door het feit dat hij Kettelers geschrift toen nog niet had ingezien. Het 

verwijt van Van Houten dat Groen in een ‘ideale wereld’ leefde met weinig 

belangstelling voor de praktische eisen van zijn tijd is tot op zekere hoogte terecht. 

Praktisch en concreet als Ketteler was hij niet.  

 

 

Opmerkelijk is ook dat Groen, althans publiekelijk gezien, aan de Europese 

ontwikkelingen tussen 1868 en 1870 weinig aandacht meer heeft besteed. Wat in 

deze tijd nog aan publicaties verscheen, handelde voornamelijk over de 

binnenlandse politiek en het nationale verleden. Over een mogelijke oorlog tussen 

Frankrijk en Duitsland heeft hij zich in elk geval niet uitgelaten. Wel schreef hij in 

zijn brochure Heiligerlee en Ultramontaansche kritiek uit 1868 dat de Pruisisch-

Oostenrijkse oorlog Europa ‘eene reuzenschrede verder op de baan der revolutie in 

het volkenregt’ had gebracht.
279

 Niet minder frappant is het gegeven dat Groen 

nauwelijks meer is ingegaan op de scherpe reacties uit Berlijn die zijn beide essays 

uit 1867 daar hadden opgeroepen. Tegen één van deze kritieken, te weten die van de 

eerder besproken Berlijnse hof- en domprediker W. Hoffmann, heeft hij zich in 

bovengenoemde brochure licht verweerd.  

    In zijn studie Deutschland Einst und Jetzt im Lichte der Weltgeschichte oordeelde 

Hoffmann dat Groen zich in L’Empire prussien had schuldig gemaakt aan een 
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onheilig spel met begrippen en een willekeurig verdraaien van Bijbelse gedachten.
280

 

In een korte reactie, een weerwoord kan het niet worden genoemd, wenste Groen 

voor de duidelijkheid te hebben gezegd dat hij met de essays zijn ‘Amis de Berlin’ 

niet vijandig had willen bejegenen. Aan de weifeling om tegen beschuldigingen als 

van Hoffmann een apologie te schrijven kwam een einde, zo lichtte hij in november 

1870 in de Nederlandsche Gedachten toe, omdat de gevolgen van 1866 in de zomer 

van 1870 in ‘nog kolossaler vreesselijkheden’ konden worden aanschouwd.
281

 

Langer zwijgen, merkte Groen op, zou ‘onvergeeflijk’ zijn. Waarom hij had 

gezwegen, gaf hij niet aan. Uit de kritiek van Hoffmann kan echter worden afgeleid 

om welke specifieke reden hij nú de stilte doorbrak.  

    Volgens Hoffmann wist ‘ein ernster Geschichtsschreiber wie Herr Groen’ als het 

om feiten ging ‘nur von Principien, Systemen und Theorien zu reden’.
282

 Door het 

accent te leggen op de vraag hoe Stahl met Bismarck kon worden verzoend, had 

Groen ‘nicht als wahrer Geschichtsforscher gehandelt’ en toonde zodoende zijn 

historisch onvermogen om de providentiële opdracht van Pruisen te verstaan. Een 

bewijs te meer, zo stelde Hoffmann, dat hij zijn oren naar ‘die faden Spöttereien’ 

van de Franse publicisten liet hangen. Los van het uitvoerige citaat verwees Groen 

naar een bladzijde uit Deutschland und Europa waarin Hoffmann zijn eigen uitleg 

van de Pruisische roeping voor Europa gaf.
283

 Die lag namelijk in de erkenning van 

de ‘nationalen Besonderheit’ van Pruisen en in ‘der handreichenden Gemeinschaft’ 

met de overige cultuurvolken. Deze geschiedbeschouwing gecombineerd met de 

voortzetting van de strijd tegen de Franse natie begin september 1870 was echter een 

aantasting van Groens ideaal van een Europese eenheid in nationale 

verscheidenheid. Dit verklaart waarom hij na een ‘driejarige aarzeling’ opnieuw zijn 

stem richting Berlijn verhief.  

    Dat had Groen in zekere zin al eerder gedaan door aan de vrienden van de 

Kreuzzeitung een zestal nummers van de Nederlandsche Gedachten toe te zenden.
284

 

Als ‘dubia’, zo verhelderde hij, om van hen ‘inlichting en teregtwijzing’ op zijn 

commentaren te ontvangen. Ditmaal geschreven in het Nederlands, omdat de Franse 

taal met het oog op de oorlog tegen Frankrijk hem ‘minder voegzaam’ leek. Dat de 

twijfels waren bedoeld om tegenspraak uit te lokken, wordt vooral duidelijk uit 

Groens hartgrondige instemming met Gerlachs Deutschland um Neujahr 1870. Uit 

dit reeds besproken vlugschrift gaf Groen ‘twee wenken slechts’, maar beide waren 
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volgens hem ‘lichtstralen ter kenteekening der phase van revolutionairen 

vooruitgang waarin, sedert 1866, Duitschland en Europa’ waren geraakt.
285

 Sinds dat 

jaar hadden naar Gerlachs overtuiging radicalisme en ongeloof in onberekenbare 

mate terreinwinst geboekt en was Duitsland ‘als middenpunt van 

ongeloofspropaganda’ voor Europa geworden, wat Frankrijk na 1830 en na 1848 

was. Twee aanwijzingen waarmee Groen wilde aantonen in welk opzicht tal van 

commentatoren hun tijd niet verstonden.  

    Een ander geschrift dat volgens Groen antirevolutionaire ‘wenken’ voor de tijd 

bevatte, was La diplomatie et le droit nouveau van A. de Broglie.
286

 Hoe belangrijk 

hij La diplomatie voor het verstaan van de Europese actualiteit vond, blijkt 

bijvoorbeeld uit het feit dat hij de Nederlandse gezant te Berlijn E.F.H.M. van 

Bylandt begin 1870 nadrukkelijk verzocht dit werk ter hand te nemen.
287

 Uit Groens 

constatering in de Nederlandsche Gedachten ‘hier te lande veel te weinig bekend’ 

laat zich evenwel afleiden wat hij niet of onvoldoende in het Nederlandse 

opinieklimaat beluisterde.
288

 Twee zwaarwegende kwesties waarvoor Broglie 

immers de aandacht had gevraagd, waren de handhaving van het ‘Christelijk-

europesche volkerenregt’ en de ‘zedelijken familie-band der Natiën’. Omdat de 

‘boezemvriend van Guizot’ en kleinzoon van Madame de Staël deze Europese 

halszaken aan de orde had gesteld, mocht hij volgens Groen onder ‘de sieraden van 

Frankrijk en de belijders van het Evangelie’ worden gerekend.
289

  

      

Dat de Frans-Duitse oorlog gezien de volkenrechtelijke toestand van Europa 

onafwendbaar was, heeft Groens nergens beweerd. Wel kan in het licht daarvan 

worden aangenomen dat het losbarsten van de strijd hem niet zal hebben verbaasd. 

Daarom blijft het frappant dat hij, vóór de oorlog een feit was, aan de spanningen 

tussen Frankrijk en Pruisen in zijn geschriften nauwelijks aandacht heeft besteed. 

Hieruit mag echter niet worden geconcludeerd dat hij niet van de ernst van de 

situatie doordrongen was. In de geschriften van Broglie, Prévost-Paradol en Guizot 

en in de internationale tijdschriften en dagbladen heeft hij kunnen lezen over de 

golfbewegingen in de gespannen relatie tussen de twee mogendheden. In dat opzicht 

weerspiegelt deze omissie bij Groen dat de toekomst voor hem uiteindelijk 

onvoorspelbaar was. Dat Europa vanwege ‘le droit nouveau’ onheil boven het hoofd 
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hing, moet voor Groen als een paal boven water hebben gestaan. Niet voor niets 

merkte hij in 1868 op dat de Bruderkrieg als een ‘reuzenschrede’ op de 

revolutionaire baan van het volkenrecht moest worden beschouwd. Over de wijze 

waarop de revolutieleer zich verder ontwikkelde, hulde hij zich in stilzwijgen. Dat 

was de les die de feiten van 1848 en 1866 hem hadden geleerd.  

 

 

De publieke opinie gaf volgens Groen ook een valse voorstelling van zaken door de 

Franse natie als oorlogszuchtig af te schilderen en haar voor het uitbreken van de 

strijd medeplichtig te houden. De tekstanalyse toonde aan dat zijn verdediging van 

de Franse natie vooral samenhing met het germaniserende karakter van de oorlog. 

Twee argumenten die hij ter weerlegging van de beschuldigingen aanvoerde, 

trokken de aandacht: stigmatisering van de Fransen stond gelijk aan 

pseudonationalisering en was tevens verbreking van de Europese familieband. Uit 

de tekstanalyse werd duidelijk dat Groen hiermee vooral reageerde op de feestrede 

van de Berlijnse universiteitsrector Bois-Reymond. Wat verder opviel in zijn repliek 

was dat hij zich met name op Guizot als getuige à decharge beriep en regelmatig 

naar diens La France et la Prusse responsables devant l’Europe verwees.   

    Het verband tussen Groens beschouwingen over een Germaanse en Franse 

‘nationaliteit’ en het opinieklimaat komt in het bijzonder naar voren in zijn 

bespreking van de brochures van P. van Bemmelen en A. Wagner. Wat hem in Van 

Bemmelens De oorlog van 1870 was opgevallen, was diens these over de 

verwantschap van de Nederlandse natie met het ‘Germaansche ras’.
290

 Hoewel hij de 

stelling met ‘ingenomenheid’ gelezen had, voegde hij eraan toe dat Nederland 

daarbovenop nog een ander voorrecht bezat. Te weten: ‘een eigen taal, een eigen 

letterkunde, een eigen nationaliteit’. Groens beschouwing over nationaliteit, zo laat 

het tekstverband zien, was echter vooral toegespitst op Wagners populaire brochure 

Elsass und Lothringen und ihre Wiedergewinnung für Deutschland.  

    Met zijn constatering van een onuitroeibare ‘ureigene Deutsche Nationalität’ bij 

de ‘afgedwaalde nederlandsche zonen’ schoot Wagner volgens Groen volledig 

voorbij aan hun ‘Christelijk-protestantsche Nationaliteit’. Wat de Berlijnse econoom 

afdeed als ‘den ijdelen waan’ van een zelfstandig volkswezen, was nu juist het meest 

wezenlijke onderscheid met het nieuwe Duitsland. In dat opzicht viel er voor de 

Duitsers bij de vorming van hun ‘zegenrijken Bond’ nog wel iets te leren van de 

Nederlandse geschiedenis. Zeker als het ging om ‘de vereeniging van gezag en 

vrijheid, van eenheid en zelfstandigheid’. Duitse ‘Hundedemuth’ was, zoals 

Tellegen met ‘billijken afkeer’ aan de kaak had gesteld, immers geen vrucht van 
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Nederlandse bodem.
291

 Maar evenmin, naar de Groninger rechtsgeleerde ten 

onrechte meende, van de ‘fijn gesponnene theorieën van Stahl’. Hoe trouw ook aan 

de Germaanse verwantschap, zo kan Groens boodschap aan Van Bemmelen en 

andere pro-Duitse publicisten worden samengevat, in de verstandhouding tussen 

Nederland en Duitsland moesten Nederlanders de ‘Duitsche nationaliteitsvlag’ als 

een onnavolgbaar revolutiespoor beschouwen.  

    Van Bemmelens conclusie dat door de oorlog van 1870 het gevoel was ontwaakt 

dat ‘wij Germanen, ja zelfs in wijderen zin Duitschers zijn’ deelde Groen niet. Net 

zomin als het vervolg ‘dat de Franschen ons betrekkelijk een vreemd volk zijn’.
292

 

Zover als Wagner, die de Franse natie tot erfvijand van Duitsland had verklaard, 

wist Groen, ging de pro-Duitse jurist niet. Ook zal hij Van Bemmelens opmerking 

dat de Frans-Duitse oorlog een conflict ‘in het hart onzer Europeesche 

statenmaatschappij’ was, als het ware hebben onderstreept. Wat de Nederlandse 

natie ontbrak, zo schreef Groen met betrekking tot de brochure, was een ‘meer 

principiële gedachtenwisseling’ over de oorlog. Dan werd, bedoelde hij te zeggen, 

tenminste grondig over de toestand van Europa nagedacht.  

    Dat de principiële discussie van de Nederlandsche Gedachten ook door Van 

Bemmelen werd gewaardeerd, blijkt uit zijn reactie op Groens bespreking van de 

redevoering van Bois-Reymond.
293

 Op één punt wenste hij Groen echter tegen te 

spreken. Het was ‘bepaald onwaar’ dat de Berlijnse hoogleraar het Franse volk had 

uitgemaakt voor een met de Amerikaanse roodhuiden vergelijkbaar uitvaagsel van 

de Europese mensheid. De parallel betrof alleen de onverzoenlijkheid met de vrede 

wanneer in het ‘onverhoopte geval’ sprake zou zijn van een ongeneeslijk Frans 

chauvinisme. Hoewel Van Bemmelen Europees betrokken was en ook de annexatie 

van Elzas-Lotharingen afraadde, zag Groen de vergelijking tussen Fransen en 

roodhuiden op zichzelf al als ongeoorloofd. Hierin werd de Franse natie volgens 

hem ten onrechte met een factie verward en dreigde zij door een nog gevaarlijker 

nationalisme uit de familie der volken te worden verstoten. Dat was Groens 

Europese bijdrage aan een principiële gedachtewisseling, zo kan hieruit worden 

geconcludeerd, waarin het opinieklimaat in zijn optiek behoorlijk tekort schoot.  

  

 

Groens accentuering van de revolutionaire hoofdlijnen in de Frans-Duitse oorlog 

had als keerzijde dat hij andere Europese ontwikkelingen min of meer buiten 

                                                           
291 Een verwijzing naar Tellegens lezing Duitschland en Nederland. 
292 Elders in de brochure sprak Van Bemmelen zelfs over ‘zeer verre achterneven’. P. van 

Bemmelen, De oorlog van 1870, 106-108. 
293 Nederlandsche Gedachten, II, 7 december 1870, 45-46. Van Bemmelen refereerde aan 

Groens bespreking in een opstel in de Nederlandsche spectator. 
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beschouwing liet. In zekere zin betrof dat de sociale toestand van Europa, hoewel hij 

naar we zagen de ernst ervan onderkende. Met betrekking tot het ultramontanisme 

kan worden vastgesteld dat Groen hiervoor, althans in zijn zes maanden lange 

commentaar in de Nederlandsche Gedachten, een blinde vlek had. Zelfs over de 

pauselijke onfeilbaarheidverklaring van 18 juli en de inname van Rome op 19 

september door Garibaldi zweeg hij in alle talen. Hoe zijn protestantse 

geloofsgenoten hier tegen aankeken, kan onmogelijk aan zijn aandacht zijn ontsnapt. 

Pamfletten als die van de theoloog J.I. Doedes en het weekblad De Heraut schonken 

in dat opzicht klare wijn en anders werd hij door de katholieke De Tijd wel met zijn 

neus op de feiten gedrukt.  

    Dat Groen een half jaar lang al zijn krachten ‘enkel aan dit ééne onderwerp’ heeft 

gewijd, zij het met eigen aanvullingen en weglatingen, zegt alles over zijn Europese 

of beter gezegd West-Europese kijk op de geschiedenis. Voor wat zich aan de 

andere kant van Europa afspeelde, had hij minder interesse. Laat staan voor wat er 

aan de andere kant van de oceaan gebeurde. Onwetend hieromtrent kan hij niet zijn 

geweest. De Kreuzzeitung gaf regelmatig beschouwingen over de Amerikaanse 

burgeroorlog en volgens Prévost-Paradol wenkte een mondiale toekomst.
294

 Los van 

het eurocentrisme dat hem hierin parten heeft gespeeld, lijkt Groens blikveld vooral 

te zijn bepaald door het verband tussen het christendom en Europa.  

 

 

Wat Groens Europabeeld in de periode 1864-1871 betreft, kan worden gesteld dat 

Stahl hierin de allesoverheersende figuur was. Of het nu gaat om Groens brochures, 

zijn commentaren of zijn polemieken, steeds was het Europese gedachtegoed van 

zijn Pruisische geestverwant, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aanwezig. Dat Stahls 

beschouwingen en redevoeringen hierin een prominente rol zouden spelen, lag in 

zekere zin voor de hand. Groens Europese agenda werd immers bepaald door 

Bismarcks eenheidspolitiek en de verschillende reacties hierop binnen de Pruisische 

conservatieve partij. Hoewel kan worden verondersteld dat Groen, gezien zijn 

vergaande congenialiteit met Stahls Europabeeld, ook bij andere Europese kwesties 

in diens geest zou hebben gehandeld.  

    Wanneer naar de inhoud van deze invloed wordt gekeken, dan valt op dat Stahls 

appel aan Pruisen tot ‘Erfüllung eines Europäischen Berufes’ in het anti-

bismarckiaanse Europabeeld van Groen centraal heeft gestaan. In navolging van 

Stahl, zo heeft Groens tekst laten zien, heeft hij voortdurend beklemtoond dat het 

imperialisme, zowel in buitenlandspolitieke als in binnenlandspolitieke zin, het 
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hij zich op 19 juli 1870, de dag van de oorlogsverklaring, door het hoofd schoot. 
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grootste gevaar was dat Europa bedreigde. Zelfs het standpunt dat de Duitse Bond 

rijp was voor hervorming, heeft Groen hoofdzakelijk aan Stahl ontleend. Dit blijkt 

vooral uit zijn argumentatie dat dit slechts geleidelijk en in goede verstandhouding 

met Oostenrijk mocht plaatsvinden. Het inzicht dat deze schepping van 1815 met de 

vrede en vrijheid van Europa verbonden was, heeft hij naar kan worden 

aangenomen, bij Heeren opgedaan.
295

  

    Groens standpunt over de Duitse Bond roept evenwel de vraag op welke bijdrage 

de streng-conservatieve Gerlach aan zijn anti-bismarckiaanse Europabeeld heeft 

geleverd. Wanneer we afgaan op Groen dan was er sprake van diepe verwantschap 

tussen hen beiden. Hierop valt echter het nodige af te dingen en het is nauwelijks 

voorstelbaar dat hij wezenlijke verschilpunten met de Rundschauer over het hoofd 

heeft gezien. Allereerst moet Groen hebben geweten van Gerlachs onopgeefbare 

verbondenheid met de Heilige Alliantie. Het doet namelijk wonderlijk aan dat dit 

begrip ondanks zijn verwijzing naar Gerlachs Die Annexionen und der Norddeutsche 

Bund in Groens Franstalige brochures van 1867 geen enkele keer voorkomt. Temeer 

omdat hij hierin duidelijk kon lezen dat de Duitse Bond en de orde van 1815 volgens 

de Rundschauer hun ‘idealen Ausdruck in der heiligen Allianz’ hadden gevonden. 

Ten tweede sprak Groen in de Nederlandsche Gedachten weliswaar waarderend 

over Gerlach als ‘Stahls alter ego’, maar deed hij met deze typering geen recht aan 

de verschillen tussen de twee conservatieve kopstukken.
296

 Dat Gerlach Groen veel 

te vertellen had ‘von unserm gemeinschaftlichen verewigten Freunde Stahl’, zo 

schreef hij hem enkele jaren daarvoor, betekende nog niet dat hij aan de 

‘Meinungsverschieden’ met Stahl voorbij wilde gaan.
297

  

    Wat die meningsverschillen precies inhielden, wordt uit het schrijven van Gerlach 

aan Groen niet helemaal duidelijk.
298

 Dat Groen de klein-Duitse oplossing niet 

radicaal van de hand wees en zelfs met een verwijzing naar Stahl begrip toonde voor 

de Pruisische grieven, zal Gerlach niet hebben bekoord.
299

 Daarmee was Stahl, en 

dus ook Groen, hem niet conservatief genoeg. Moeite als Gerlach had met Stahls 

publiekrechtelijke staat en de eenwordingskoers die zijn antirevolutionaire 

                                                           
295 Zie 4.1.1.  
296 Nederlandsche Gedachten, II, 11 januari 1871, 90. 
297 E.L. von Gerlach aan Groen, 7 augustus 1867, Briefwisseling, IV, 90. 
298 Gerlach schreef aan het einde van zijn brief aan Groen, zonder hierbij concreet te worden, 

over ‘Verschiedenheiten des Vaterlands, der Sprache, ja! ich möchte sagen der Confession’. 
299 Waar Groen in navolging van Stahl het restauratieve tijdvak 1815-1848 had geduid als 

‘Politik des bloszen Niederhaltens’, zag Gerlach de oorzaak van deze politieke repressie in 

een schaamte over de Heilige Alliantie ‘als einer Schwachheit’. Cf. Parlementaire Studiën en 

Schetsen, II, 193 en E.L. von Gerlach, Die Annexionen, 19.  



465 

 

partijgenoot na 1848 had voorgestaan en aan de dag had gelegd.
300

 De ‘gründliche 

Uebereinstimmung’ van Gerlach met Groen, ook in hun betrekking tot Stahl, moet 

voornamelijk hebben gelegen in de Bijbelse verankering van het staats- en 

volkenrecht.
301

 Aannemelijk is wel dat Groens anti-bismarckiaanse Europabeeld 

door Gerlachs vlammende betogen is aangescherpt.  

    Op grond van deze verschilpunten kan zelfs de stelling worden verdedigd dat 

Groen de klein-Duitse oplossing van 1866 als feit heeft aanvaard. Aangezien een 

verwijzing naar de Heilige Alliantie in zijn Franstalige brochures ontbrak, heeft hij 

zijn Berlijnse vrienden hier ook niet meer aan kunnen of willen herinneren. Die 

klok, moet Groen hebben gedacht, kon niet meer worden teruggedraaid. De essentie 

van zijn boodschap was immers niet het herstel van de Duitse Bond, maar een 

terugkeer tot de antirevolutionaire beginselen. In dat opzicht kan een parallel worden 

getrokken met Groens opstelling in 1848, toen hij de grondwet in Nederland 

aanvaardde maar geen poging naliet om die op antirevolutionaire leest te schoeien. 

Hoezeer hij zich hierin leerling wist van Stahl, die in 1848 soortgelijke keuzes had 

gemaakt, is in het vorige hoofdstuk uitvoerig uit de doeken gedaan. In het licht van 

deze congenialiteit kan de hypothetische Stahl van het begin van dit hoofdstuk in 

herinnering worden geroepen. Voor Groen bestond de ‘logique’ in Stahls 

gedachtegoed niet in het behoud van staatsvormen, maar in het behoud van 

rechtsprincipes. Stahl zou dan, consequent doorgeredeneerd, maar alleen après la 

date, het nieuwe Duitsland van 1866 en 1871 hebben geaccepteerd.
302

  

 

Een soortgelijke aanscherping van zijn anti-bismarckiaanse Europabeeld als bij 

Gerlach moet Groen hebben ondergaan bij het bestuderen van Kettelers Deutschland 

nach dem Kriege von 1866. Een geschrift dat tot zijn spijt in Nederland ‘veel te 

weinig’ bekend was, omdat het zonder verloochening van eigen standpunt 

‘overeenstemming’ tussen protestantse en roomse christenen liet zien. Reeds eerder 

werd opgemerkt dat hij de katholieke bisschop met name waardeerde om diens 

duiding van ‘de antichristelijke rigting’ in het volkenrecht. Desondanks laat dit 

beroep op Ketteler zien dat Groen in de toe-eigening van bondgenoten wel erg 

selectief te werk ging. Instemming betuigen met Kettelers beschouwing over ‘ein 

Völkerrecht ohne Gottesrecht’, zonder diens fundamentele kritiek op het Europese 

statenstelsel te vermelden, ontkracht in wezen zijn eigen argumentatie. Er is bij 

                                                           
300 Gerlach schreef zelfs in 1868 aan Leo ‘Stahl ist mir als Jurist und Politikus stets sehr 

ungenügend gewesen’. Voor de verschillen tussen Gerlach en Stahl, zie Hans Joachim 

Schoeps, Das andere Preußen, Stuttgart, 1952, 94-100.  
301 In zijn brief aan Groen schreef Gerlach over een grondige overeenstemming met 

betrekking tot L’Empire prussien.  
302 Op de kwestie van Groen, Stahl en het nieuwe Duitsland zal in het volgende hoofdstuk 

worden teruggekomen. 
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Groen en Ketteler namelijk sprake van een tweeërlei beroep op de christelijke 

beginselen. Bij de kerkvorst door zijn christelijke kritiek op de 

‘Gleichgewichtstheorie’, die hij als een seculiere verdediging zag van een sinds de 

zeventiende eeuw ontwikkelde ‘Völker-Egoismus’, bij Groen door zijn christelijk-

historische onderbouwing van de door hem geprezen onafhankelijkheid der 

Europese staten.
303

 

    Dat Groen bij zijn annexatie van Kettelers werk niet kieskeurig was, kan ook 

worden verhelderd door zijn hulde aan Broglies La diplomatie et le droit nouveau. 

Treffend in dit verband is het uitvoerige citaat in de Nederlandsche Gedachten 

waarin ‘la vieille maxime de droit public’ door Broglie werd geprezen als de alfa en 

de omega van de gehele diplomatie.
304

 Hierbij gaf hij hoog op van de traktaten van 

Westfalen, Utrecht en Wenen, waardoor volgens hem ‘une égalité salutaire’ tot stand 

was gebracht die de zwakke staten beschermde en de sterke onder voogdij stelde. 

Slechts hieraan was te danken, zo vervolgde Groen de aanhaling cursief, dat de 

‘société européenne’ voor overheersing bewaard was gebleven. Broglie evenals 

Ketteler verbinden met het ‘Christelijk-europesche volkerenregt’, waarbij de een de 

diplomatie lauwerde als beschermheer van de nationale vrijheid en de ander haar 

misprees als zelfzuchtige koopman, is een te ver doorgevoerde vorm van 

eclecticisme. Wat Broglie bepleitte, was in elk geval niets minder dan Groens eigen 

ideaal van een Europese eenheid in nationale verscheidenheid. Een concept van 

Burke dat hij zich via Heeren al decennialang had eigen gemaakt en dat hem via 

figuren als Broglie opnieuw onder de aandacht werd gebracht.  

    Groen werd echter niet alleen door Broglie aan Europa als maatschappij van 

volken herinnerd. Ook Guizot heeft door zijn verdediging van de Franse natie aan 

het opscherpen hiervan bijgedragen. Toch is het de vraag of Groen in dit pleidooi 

van de ex-staatsman niet al te gemakkelijk plooien heeft glad gestreken. La France 

et la Prusse responsables devant l’Europe, zo kan moeilijk worden ontkend, heeft 

namelijk trekken van standplaatsgebondenheid. Dat ‘le gouvernement de 1830’ er 

volgens Guizot in was geslaagd de ‘paix européenne’ te handhaven en de weldaden 

hiervan met de onafhankelijkheid der volken en de vooruitgang der vrijheid te 

verzoenen, verleent het betoog het karakter van een oratio pro domo.
305

 Bij dit soort 

opmerkingen over de Julimonarchie, waarbij Guizot zelf nauw betrokken was, moet 

Groen zich ondanks zijn waardering voor de stabiliteit van Frankrijk in deze periode 

de ogen hebben uitgewreven. Aan Gerlach, getuige zijn brief aan Groen, was in elk 

                                                           
303  Wilhelm Emmanuel von Ketteler, Deutschland nach dem Kriege, 47. Cf. Nederlandsche 

Gedachten, II, 11 januari 1871, 90-94. Groen beval het werk, volgens hem ‘Voortreffelijk in 

menig opzigt’, ook aan bij Vreede, de Nederlandse verdediger van de historische traktaten bij 

uitstek. Groen aan G.W. Vreede, 11 november 1867, Briefwisseling, IV, 111-112. 
304 Nederlandsche Gedachten, I, 21 september 1870, 355-356.  
305 F. Guizot, La France et la Prusse, 18. 
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geval niet ontgaan dat Guizot in 1830 had meegewerkt om de rechtsorde van 1815 te 

‘erschüttern’.
306

  

    Ook ten aanzien van de roeping van Pruisen doen zich tussen Groen en Guizot 

wezenlijke verschillen voor. Waar de eerste in de uitvoering hiervan antichristelijke 

tendensen bespeurde, noemde de laatste Pruisen slechts een ambitieuze mogendheid, 

‘non pas une puissance révolutionnaire’.
307

 Dat Guizot de Pruisische ambitie alleen 

als ‘ambition allemande’ interpreteerde, moet Groen pijnlijk hebben getroffen. In het 

bijzonder omdat zijn anti-imperialistische en apocalyptische duiding van Bismarcks 

eenheidspolitiek nu juist de alarmerende boodschap voor zijn Berlijnse vrienden 

was. Het moet voor Groen dan ook een onaangename ervaring zijn geweest dat 

Guizot over beide hem toegezonden essays het stilzwijgen bewaarde.
308

 Een 

zwijgzaamheid die vermoedelijk met het bovengenoemde verschil samenhing.  

 

Wat Groens anti-bismarckiaanse Europabeeld betreft, kan de conclusie worden 

getrokken dat eerder verworven Europaconcepten hiervoor bepalend waren. In dat 

opzicht heeft de lijn Burke-Heeren-Stahl zich gecontinueerd. Niettemin heeft Groens 

geestelijk verstaan van de Europese toestand een extra dimensie gekregen doordat de 

Pruisische conservatieve partij zich achter Bismarcks eenheidspolitiek had 

geschaard. Hierdoor werd namelijk zijn laatste strohalm voor een ‘christelijke 

reactie’ geknakt.
309

 Onder invloed van publicisten als Gerlach, Hodenberg, Ketteler, 

Broglie, Guizot en Europese beschouwingen als in The Edinburgh Review zijn de 

Europaconcepten die Groen zich had eigengemaakt in versterkte en verhelderde 

mate tot zijn bewustzijn doorgedrongen. Dit had tot gevolg dat hij steeds meer tot de 

overtuiging kwam dat het evenwichtsstelsel en de volkenmaatschappij in een 

vergaande staat van ontbinding verkeerden.  
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307 F. Guizot, La France et la Prusse, 69. 
308 Groen aan F.P.G. Guizot, 1 juli 1867, Briefwisseling, IV, 83. 
309 Met deze uitdrukking trachtte Groen duidelijk te maken dat de ontwikkeling van de 

revolutiestadia niet onstuitbaar was. Ongeloof en Revolutie, 1868, 225-226. 
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In Groens commentaren op het bismarckiaanse Pruisen, zo heeft dit hoofdstuk laten 

zien, speelde de uitdrukking ‘Erfüllung eines Europäischen Berufes’ een centrale 

rol. Hoewel hij ook in de jaren 1853-1863 naar dit kernbegrip van Stahl verwees, 

moet het frequente gebruik ervan rond 1866 als een rechtstreeks gevolg van de 

Pruisische eenheidspolitiek worden beschouwd. Tegelijkertijd was de aanhaling als 

correctie bedoeld, zo kon uit de context worden opgemaakt, voor de wijze waarop de 

‘europäische Aufgabe’ van Pruisen in het algemeen werd voorgesteld. Omdat de 

Duitse Bond een creatie van het Congres van Wenen was, beseften voor- én 

tegenstanders van het nieuwe Duitsland maar al te goed dat een beëindiging ervan 

om niets minder dan een Europese verantwoording vroeg.  

    Groens tekst maakte duidelijk hoe rond dit kernbegrip van Stahl allerlei 

vaststaande Europese begrippen aan de oppervlakte kwamen. Te denken valt aan 

uitdrukkingen als: ‘l’Europe chrétienne’, ‘l’Europe moderne’, ‘société européenne’, 

‘la liberté religieuse et politique en Europe’, ‘europesche staats- en volkerenregt’, 

‘europesche politiek’, ‘vrede van Europa’, ‘toestand van Europa’ en ‘geheel 

Europa’. Voorbeelden die aangaven in welke mate Groen als Europeaan bij de 

toenmalige ontwikkelingen in Duitsland betrokken was. Wat opvalt in deze 

opsomming, is dat het begrip protestants Europa ontbreekt of althans in zijn 

brochure La Hollande et l’influence de Calvin als ‘l’Europe réformée’ alleen in 

historische zin werd gebruikt.
310

 Een weglating die samenhing met Groens kritiek op 

het antiroomse standpunt, zoals dat in protestantse kringen werd aangehangen. De 

context verhelderde dat dit in zijn ogen on-Europees of onvoldoende Europees was.  

 

In Groens beschouwingen over ‘de oorzaak en de hachelijkheid van den 

européschen toestand’ rond 1870 werd het perspectief hoofdzakelijk bepaald door 

twee Europese begrippen. Te weten: het ‘Christelijk-europesche volkerenregt’ en de 

‘zedelijken familie-band der Natiën’. Frappant in dit verband zijn de adjectiva 

christelijk en zedelijk. Deze aanvullingen achtte hij noodzakelijk, omdat de 

begrippen ‘europésche volkerenregt’ en ‘europésche volkerenfamilie’ 

semasiologisch gezien niet meer de inhoud vertolkten van voorheen. Wat de 

betekenisverandering van het volkenrecht betrof, was dit volgens Groen een 

ontwikkeling die vanaf 1852 met de diplomatieke ‘regularisatie’ van het 

bonapartistische Keizerrijk in gang was gezet en door de revolutionaire toepassing 

van Napoleon III en Bismarck de genadeklap zou krijgen. Dat aan het begrip 

volkenmaatschappij het woord zedelijk moest worden toegevoegd, kwam omdat hij 
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de overtuiging was toegedaan dat het nationaliteitsbeginsel in Europa hoogtij vierde 

en de christelijke broederband tussen de Europese naties van nul en generlei waarde 

was geworden.  

    In Bismarcks politiek werd volgens Groen transparant dat de ‘Europeesche 

revolutie’ zich van Frankrijk naar Duitsland had verplaatst. Was Pruisen tot dan toe 

een antirevolutionair steunpunt tegen de invloed van het bonapartisme in Europa 

geweest, door deze verplaatsing dreigde ‘het beschaafd en christelijk Europa’ in de 

chaos en het geweld van de Middeleeuwen terug te vallen. Dit gevaar in het 

bijzonder verklaart waarom Groen behoefte had circulerende begrippen als het 

‘evenwigt van Europa’, het ‘europésche volkerenregt’ en de ‘europésche 

volkerenfamilie’ te herijken. Hoezeer hij in zijn kritiek op het bismarckiaanse 

Pruisen de bijval van liberalen, democraten en zelfs radicalen ook waardeerde of hoe 

optimistisch anderen ook over de ontwikkelingen in Europa dachten, zonder de 

christelijk-historische beginselen vreesde Groen het ergste voor de toekomst.  
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Op 29 april 1876 kwam het laatste nummer van de Nederlandsche Gedachten uit. 

Een twintigtal dagen later, om precies te zijn op 19 mei, zou Groen overlijden. Dat 

hij nog tot enkele weken voor zijn dood aan het openbare debat wilde deelnemen, 

had alles te maken met zijn innerlijke drang de ontwikkelingen in Nederland en 

Europa in een antirevolutionair daglicht te plaatsen. Vijf delen van de periodiek, 

waarvan de laatste twee met een andere opzet, had hij volledig kunnen afronden. In 

de delen één tot en met drie, een honderdvijftigtal nummers uitgegeven in de jaren 

1869-1871, werd door hem in journalistieke stijl de ‘polemiek van den dag’ 

gevoerd.
1
 Bij de aanvang van het vierde deel op 10 februari 1872 gaf Groen te 

kennen dat van een voortzetting op oude voet geen sprake meer kon zijn.
2
 Voor een 

combinatie van bezinning en verslaggeving achtte hij de Nederlandsche Gedachten 

geen geschikt medium. Bovendien zou het van hem, als zeventigjarige, teveel 

inspanningen vereisen.  

    Toen op 1 april 1872 het antirevolutionaire dagblad De Standaard werd opgericht, 

zag Groen in het orgaan van zijn geestverwant A. Kuyper een welkome aflossing 

van de wacht.
3
 Voortaan konden in de Nederlandsche Gedachten, zo hoopte hij, 

brandende kwesties over ‘de wereldhistorische ontwikkeling der revolutionaire 

theoriën’ principiëler en wetenschappelijker worden behandeld. Ook ontstond 

hierdoor ruimte voor ‘een retrospectief overzigt’ om de ware toedracht der 

gebeurtenissen ‘in eigen land en leeftijd’ beter te kunnen toelichten. Een taakstelling 

waartoe Groen zich vooral wist aangemoedigd door de ‘bijval’ voor zijn plan om de 

briefwisseling van Da Costa uit te geven.
4
 De behoefte om zich door ‘soortgelijke 

werkzaamheid’ van zijn antirevolutionaire standpunten rekenschap te geven was 

versterkt door zijn uitgave van de briefwisseling van Thorbecke na diens overlijden 

                                                           
1 Voor een samenvattend overzicht van de Nederlandsche Gedachten, zie T. de Vries, Mr. G. 

Groen van Prinsterer. Een bibliografie, 215-231.  
2 Nederlandsche Gedachten, IV, 10 februari 1872, 1-4. 
3 Nederlandsche Gedachten, IV, 27 mei 1872, 177-178. 
4 Dit plan zou Groen tussen 1872 en 1876 ten uitvoer brengen. 
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op 4 juni 1872. Op 18 april 1873 vervolgde Groen de Nederlandsche Gedachten met 

een vijfde deel. Dat hij dit deel merendeels vulde met historische en 

autobiografische bijdragen, kan mede door deze twee uitgegeven correspondenties 

worden verklaard. Nadat hij zich anderhalf jaar lang hoofdzakelijk aan zijn studie 

Maurice et Barnevelt had gewijd, verscheen vanaf 23 september 1875 nog een zesde 

deel. Met het einde van zijn leven in zicht omschreef hij dit laatste en korte deel als 

zijn ‘Christelijk-historisch Testament’.
5
    

 

Twee brandende kwesties waaraan Groen na 1870 in het licht van de revolutionaire 

wereldhistorie uitvoerig aandacht heeft besteed, waren de politieke ontwikkelingen 

in het republikeinse Frankrijk en in het keizerlijke Duitsland. In het kader van ons 

onderzoek kan hierbij de volgende tweeledige vraag worden gesteld: welk verband 

heeft Groen tussen deze ontwikkelingen en Europa gelegd en wat zegt dit over zijn 

Europabeeld? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal in de eerste subparagraaf 

worden nagegaan hoe Groen de politieke gebeurtenissen in het postnapoleontische 

Frankrijk becommentarieerde. Daarbij ging zijn belangstelling in het bijzonder uit, 

zo moet worden opgemerkt, naar de institutionalisering van de Republiek, de Parijse 

Commune van 1871 en de politieke botsing tussen de republikeinen en de royalisten. 

Vervolgens zal worden onderzocht hoe Groen tegen de staatsinrichting van het 

nieuwe Duitse Keizerrijk aankeek. Vooral omdat de unificatie van Duitsland al in de 

zomer van 1871 gepaard was gegaan met Bismarcks Kulturkampf tegen het 

katholieke volksdeel en Groen zich mede als protestant nauw bij dit staatsoffensief 

betrokken wist. De subparagrafen afzonderlijk worden afgerond met zijn vooruitblik 

op de revolutionaire ontwikkelingen in Europa.  

    De tekstparagraaf in zijn totaliteit zal eindigen met Groens terugblik op de 

‘geschiedenis van onzen leeftijd’. Hierbij wordt een geheel eigen plaats ingeruimd 

voor Maurice et Barnevelt, een op het eerste gezicht zuiver historische studie. Ook 

ten aanzien van Groens retrospectie geldt de vraag, hoe hij deze op Europa betrok en 

welk licht hierdoor op zijn Europabeeld valt. Wat de opbouw van Groens tekst 

betreft, zo dient tot slot te worden vermeld, worden in deze paragraaf de chronologie 

en de bovengenoemde journalistieke en wetenschappelijke verdeling van de 

Nederlandsche Gedachten als leidraad aangehouden.  

 

 

 

                                                           
5 Nederlandsche Gedachten, VI, 29 april 1876, 49-50.  
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In de jaren 1871-1873 heeft Groen in zijn buitenlandspolitieke commentaren vrij 

regelmatig aandacht besteed aan de Derde Franse Republiek. Opmerkelijk is dat hij 

hierbij weinig belangstelling aan de dag legde voor de totstandkoming en de 

beginfase van de nieuwe regeringsvorm. Dat is des te meer opvallend, aangezien de 

opvolger van het Tweede Keizerrijk op 4 september 1870 via een revolutie aan de 

macht was gekomen. Dit ‘negeren’ van een revolutionaire machtswisseling roept 

vanzelfsprekend de nodige vragen op. Heeft Groen het liberale Gouvernement de la 

Défense Nationale wellicht het voordeel van de twijfel gegund, omdat Frankrijk op 

dat moment in een politieke en militaire chaos verkeerde? Hing zijn betrekkelijke 

stilzwijgen misschien samen met zijn pleidooi voor een humane behandeling van de 

Franse natie? Een aanknopingspunt voor het antwoord op deze vragen kan worden 

gevonden in zijn commentaar op de openingsrede van de Noord-Duitse Rijksdag 

van 24 november 1870.
6
  

  

  

Uit de openingsrede meende Groen te kunnen afleiden dat de Pruisische regering op 

een bonapartistische restauratie zinspeelde.
7
 Deze uitkomst, zo veronderstelde hij, 

vond zij wellicht ‘verkieslijker’ dan een langdurige strijd tegen de Franse natie. 

Verder vond hij het opmerkelijk dat er in de rede werd ‘geklaagd’ dat het Voorlopig 

Bewind het volk niet wilde raadplegen en dat deze onwil als een beletsel voor de 

vrede moest worden beschouwd. Dat het Gouvernement geen nationale vergadering 

in het leven wilde roepen, achtte Groen een voorbarige conclusie en voegde eraan 

toe: ‘Europa zal misschien niet zoo spoedig van dien onwil overtuigd zijn als de 

Rijksdag’. ‘De publieke opinie in Europa’, zo verduidelijkte hij, besefte immers 

maar al te goed dat het voortduren van de strijd met de Pruisische aanspraak op 

Elzas-Lotharingen te maken had.  

                                                           
6 Voor zover kon worden nagegaan is deze openingsrede gehouden door R. von Delbrück, 

hoofd van de bondskanselarij. 
7 Nederlandsche Gedachten, II, 1 december 1870, 33-34 en 40 en 7 december 1870, 41-43. 

Eberhard Kolb spreekt in dit verband van een ‘bonapartistischen Option’ in het 

vredesvraagstuk die Bismarck een maximum aan handelingsvrijheid moest opleveren. 

Eberhard Kolb, Der Weg aus dem Krieg. Bismarcks Politik im Krieg und die 

Friedensanbahnung 1870/71, München, 1990, 293-326.  
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    Voor een mogelijke terugkeer van Napoleon III baseerde Groen zich 

voornamelijk op berichten en commentaren in de Times.
8
 Toen de krant eind 

november bekend maakte dat Duitsland met Bonaparte een vredesverdrag gesloten 

had, vreesde hij een herhaling van 2 december 1852. Met dit verschil dat de Franse 

keizer toen als ‘kreatuur of lieveling der Europesche diplomatie’ de anarchie moest 

smoren en nu een eindeloze strijd. Volgens de Times had Bismarcks opzet echter 

geen schijn van kans, omdat die in Frankrijk onherroepelijk tot een burgeroorlog zou 

leiden. Napoleon III werd dan aansluitend gedwongen ‘to fly back to his friends’, 

waarop ‘the original war’ tussen Frankrijk en Duitsland bij de grenzen van 

Lotharingen opnieuw kon aanvangen.  

    De kans op een ‘wederoplapping’ van het bonapartisme werd volgens Groen weer 

actueel toen de val van Parijs in januari 1871 dichterbij kwam en de vrede 

aanstaande leek.
9
 Te midden van alle diplomatieke onduidelijkheid hechtte hij 

andermaal veel waarde aan het oordeel van de Times. Hierin werd de mogelijkheid 

geopperd van een verdrag met keizerin Eugénie en een regering van keizer 

Napoleon III onder het ‘toeziende voogdijschap’ van Bismarck. De krant grondde 

deze inschatting op een depêche van de kanselier van 9 januari 1871, waarin het 

Gouvernement de la Défense Nationale werd gekarakteriseerd als een dictatuur. Dat 

was immers noch door ‘les puissances européennes’, noch door ‘la nation française’, 

zo had Bismarck te verstaan gegeven, erkend.   

    Uit reactie op deze vogelvrijverklaring van het Voorlopig Bewind gaven de 

Nederlandsche Gedachten voor het eerst opening van zaken over de republikeinse 

ontwikkeling van Frankrijk. Volgens Groen bestond er wel degelijk een ‘aanstelling 

en lastbrief’ en weerlegden die Bismarcks bewering dat het Gouvernement ‘sans 

mission et sans droit’ de scepter zwaaide. Beide vloeiden namelijk voort uit de 

algemene verontwaardiging over het optreden van Duitsland en uit de behoefte aan 

een steunpunt voor verzet. Voor de ‘voorloopige en relatieve regtmatigheid’ van de 

republikeinse regering deed Groen een beroep op de open brief van Guizot aan het 

Gouvernement van 1 december 1870.
10

 Aanleiding tot dit beroep was de capitulatie 

van Parijs op 26 januari 1871 en de wapenstilstand van drie weken die het Voorlopig 

Bewind met de belegeraars had gesloten. In de tussentijd zouden er verkiezingen 

worden georganiseerd voor een Grondwetgevende Vergadering. Deze korte periode 

van verademing en stopzetting van ‘hemeltergend bloedvergieten’ bood Frankrijk 

naar Groens inschatting de mogelijkheid van ‘kalm beraad’ over een chaotische 

toestand die aan Bismarcks ‘geniale politiek’ te danken was.  

                                                           
8 Nederlandsche Gedachten, II, 1 december 1870, 40 en 7 december 1870, 48. 
9 Nederlandsche Gedachten, II, 23 januari 1871, 120 en 28 januari 1871, 121-124.  
10 M. Guizot a Messieurs les Membres du Gouvernement de la Défense Nationale, Lisieux, 

1870. Voor een uitvoerige bespreking van deze brief, zie Nederlandsche Gedachten, II, 4 

februari 1871, 129-136 en 22 maart 1871, 216.  
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    Volgens Groen was het echter geen ‘in de middelen en in het doel keurige’ 

politiek geweest die de kanselier in de praktijk had gebracht. In dat opzicht had hij 

zich beter aan de programmapunten van Guizot kunnen houden die de ex-staatsman 

met het oog op Frankrijk en ‘geheel Europa’ had wenselijk gekeurd. Die gaf Groen 

als volgt weer: het bonapartisme definitief terzijde schuiven, het Voorlopig Bewind 

uit de nood der tijden ter diplomatieke gedachtewisseling als ‘eenig en wettig 

orgaan’ erkennen, vrije keuze ‘in het al dan niet republikeinsche van den 

regeringsvorm’, afwijzing van een republiek gegrond op ‘het jacobijnsche of 

socialistische dogma’, het sluiten van vrede op korte termijn en het onmiddellijk 

bijeenroepen van een Grondwetgevende Vergadering om op het Voorlopig Bewind 

‘de stempel der nationale goedkeuring’ te drukken.  

    Dat Bismarck van de door Guizot begeerde punten slechts ‘het tegendeel’ had 

verricht, deed bij Groen het vermoeden rijzen dat de kanselier Frankrijk met opzet in 

een ‘desperate toestand’ had willen brengen. Langzaam maar zeker begonnen de 

puzzelstukjes van Bismarcks politiek voor hem op hun plaats te vallen.
11

 Annexatie 

van Elzas-Lotharingen, zo begreep hij nu, was na Sedan nog niet mogelijk. Om dit 

te kunnen realiseren was voortzetting van de oorlog, maar tevens van 

‘regeringloosheid’ noodzakelijk. Met het mes op de keel, heen en weer geslingerd 

tussen de vrees voor grensrectificatie en het alternatief van een ‘Bonapartistische 

restauratie’ of een ‘Roode Republiek’, restte Frankrijk weinig keus dan te zwichten 

voor de ‘onredelijke eischen’ van Duitsland.  

 

 

Volgens Groen kwamen de nadelige gevolgen van Bismarcks handelwijze vooral 

aan het licht in het ‘antagonisme’ tussen het Voorlopig Bewind in de hoofdstad en 

Gambetta die als minister van Binnenlandse Zaken en van Oorlog vanuit de 

provinciestad Bordeaux het verzet had georganiseerd.
12

 Sinds de nederlaag bij Sedan 

had de linkse republikein geijverd voor een ‘guerre à outrance’ en daarom een 

capitulatie van Parijs afgewezen.
13

 Ook had hij geprobeerd om de bonapartisten van 

deelname aan de verkiezingen van 8 februari 1871 uit te sluiten. Naar Groens inzicht 

werkte het optreden van Gambetta Bismarcks politiek ‘uitnemend’ in de hand. Ook 

‘welligt’, zo merkte hij op, voor Bismarcks verzwegen bijgedachte van een 

bonapartistische restauratie. Een ‘consolidatie’ van het Voorlopig Bewind, zoals 

Guizot die voor mogelijk had gehouden, had het antagonisme wellicht kunnen 

                                                           
11 Nederlandsche Gedachten, II, 14 februari 1871, 145. 
12 Nederlandsche Gedachten, II, 9 februari 1871, 137. 
13 J.P.T. Bury, Gambetta and the Making of the Third Republic, London, 1973, 7-9. 
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voorkomen en zou Frankrijk hebben behoed tegen de burgeroorlog die aanstaande 

leek.  

    De parlementsverkiezingen leverden een spectaculaire overwinning op voor de 

royalisten. In de korte campagne had in wezen de vraag ‘paix ou guerre?’ centraal 

gestaan. Met het oog daarop was de uitslag een overduidelijke stem voor de vrede 

geweest.
14

 Nu hun meest geduchte tegenstanders bijna tweederde van het aantal 

zetels in de wacht hadden gesleept, vreesden de linkse republikeinen dat het einde 

van de Republiek nabij was. Vanwege hun onderlinge verdeeldheid wisten de 

royalisten, te onderscheiden in absolutistische legitimisten en liberale orleanisten, 

evenwel geen politieke munt uit hun meerderheidspositie te slaan. Mede dankzij de 

steun van de gematigde royalisten werd de ex-orleanist L.A. Thiers bijna unaniem 

tot president van het Uitvoerend Bewind gekozen. In Parijs gaf de uitslag echter een 

totaal ander beeld te zien. Hier waren de gekozenen overwegend radicaal en 

voorstander van een hernieuwing van de oorlog. Toen het parlement op 1 maart de 

voor Frankrijk vergaande preliminairen voor het vredesverdrag met Duitsland 

ratificeerde, ervoeren de linkse republikeinen dat als verraad aan de nationale zaak 

en als een royalistische conspiratie tegen de Republiek.
15

 Op 18 maart brak in de 

hoofdstad een opstand uit die een week later werd gevolgd door de verkiezing en 

installatie van de Conseil de la Commune.  

    De aarzelende houding van de Assemblée Nationale tegenover ‘de meest 

geavanceerde partij’ te Parijs scheen Groen een bewijs te meer dat Frankrijk in de 

richting van het algemene stemrecht afdreef.
16

 Met als risico dat het ‘plebisciet’ een 

‘napoleontische restauratie’ mogelijk maakte. De chaotische toestanden in het land 

hadden immers, zo benadrukte hij, met ‘de ontwikkeling der liberale theorie’ te 

maken. Volgens Groen bracht de ‘insurrectie’ in Parijs mede aan het licht, dat zij 

niet lokaal was. Omdat in de naam Parijs reeds ‘onberekenbare kracht’ lag, was een 

opstand in de hoofdstad van Frankrijk de openbaring ‘van eene partij in geheel 

Europa’. Wat deze internationale partij namelijk aan de exceptionele toestand in 

Frankrijk ontleende, zo luidde zijn omineuze boodschap, was een ‘vertiendubbeling 

van krachten’.    

    Toen de Commune van Parijs eind mei 1871 tijdens de zogenaamde semaine 

sanglante uiteindelijk ten onder ging en de rust in het land ogenschijnlijk 

weerkeerde, waarschuwde Groen tegen al te optimistische verwachtingen over de 

toekomst van Frankrijk. Dat in het algemeen aan een republiek de voorkeur werd 

gegeven, beschouwde hij als een ‘intermezzo’. Elke partij, veronderstelde hij, wilde 

                                                           
14 J.P.T. Bury, France 1814-1940, London, 1976, 128-129. 
15 Martin Phillip Johnson, The Paradise of Association. Political Culture and Popular 

Organizations in the Paris Commune of 1871, Ann Arbor, 1999, 55-56. 
16 Nederlandsche Gedachten, II, 29 maart 1871, 232 en 3 april 1871, 233. 
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het spel doorspelen en wachtte ‘op gunstiger kans’.
17

 Wat Groen in deze schimmige 

toestand het meeste zorgen baarde, was dat het ‘ultimum remedium’ van de 

democratie, zoals hij het plebisciet omschreef, opnieuw zou worden beproefd. Per 

slot van rekening had de Commune door haar afgrijselijke schrikbewind de 

napoleontische staatsgrepen van 1799 en 1851 al ‘gerehabiliteerd’.
18

 Uit het feit dat 

militarisme en bonapartisme in Frankrijk aan de orde van de dag waren, kwamen de 

twee Napoleons vanzelf weer ‘in het volle licht’ te staan. Telde men hier vervolgens 

nog de geestelijkheid en de plattelandsbevolking bij op, dan was de uitslag van de 

volksraadpleging voorspelbaar. Waarmee Groen wilde zeggen dat zolang de 

Republiek niet openlijk en eenduidig afstand nam van de volkssoevereiniteit, zij 

Frankrijk blootstelde aan radicale revoluties en bonapartistische reacties. Het 

‘Evangelie’ dat de Commune gepredikt had, was immers welbeschouwd niets 

minder dan de praktische gevolgtrekking uit een ‘gepopularizeerd valsch beginsel’ 

en de bevestiging van de ‘logische verwantschap’ van theorieën buiten de 

soevereiniteit van God.
19

     

  

 

Na zijn hier en daar lapidaire commentaar op de Parijse Commune, liet Groen de 

Franse politiek in de Nederlandsche Gedachten een jaar lang ongemoeid. Toen 

tussen de conservatieve leden van de Assemblée en de regering-Thiers in juli 1872 

een politieke botsing ontstond, begon hij in zijn periodiek wederom aandacht aan de 

Republiek te schenken. Een conflict, zo onderstreepte hij, dat ‘met het wel en wee 

van Frankrijk en Europa in merkwaardig verband’ stond. Gezichtsbepalend voor het 

conflict waren Thiers, de president van de Republiek en Broglie, de woordvoerder 

van de centrumrechtse oppositie in het parlement. Directe aanleiding tot het 

politieke tweegevecht was de verkiezing van drie radicalen.  

    Volgens Groen had de royalistische oppositieleider in deze parlementsverkiezing 

terecht een dreigend voorteken gezien van de wederopbloei van het communisme en 

was het alleszins begrijpelijk dat hij zijn regering had beschuldigd van ‘schijnbare 

neutraliteit’.
20

 In tegenstelling tot wat de president beweerde, moest in deze kritiek 

een ‘noodkreet’ en geen opmaat voor het koningschap of voor een staatsgreep 

worden beluisterd. Dat Broglie van Thiers had geëist de deur niet op een kier te 

zetten voor de ‘radicale Republiek’, was niet meer dan ‘billijk’. Naar Groens inzicht 

draaide het conflict dan ook ten diepste om de keuze tussen de vrije volksstem en de 

                                                           
17 Nederlandsche Gedachten, III, 8 juli 1871, 64. 
18 Nederlandsche Gedachten, II, 7 juni 1871, 391.  
19 Nederlandsche Gedachten, II, 7 juni 1871, 392.  
20 Nederlandsche Gedachten, IV, 15 juli 1872, 244-248.  
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willekeur van een staatsrechtelijke dweper. De eerste gesymboliseerd in de ‘wijsheid 

van Guizot’ en de tweede in de ‘stelselmatige onzinnigheid van Gambetta’. Anders 

dan in 1870 en gerichter dan in 1871 gaf Groen in navolging van Broglie de radicale 

republikein ditmaal de volle laag. Enkele weken daarvóór had hij Gambetta zelfs 

beschuldigd van een misdaad tegen de Franse natie.
21

 De inhoud van zijn aanklacht 

luidde: ‘Het handhaven van de op 4 September tot stand gekomen Republiek, als 

belichaming der radicale partij. Het doordrijven van de Republiek, gelijk Gambetta 

ze begeerde’. De ‘crime de lèse-nation’, zo verhelderde Groen, ‘lag niet in den naam 

van Republiek; maar in het eigendunkelijk streven naar een antinationale, in leer en 

strekking jacobijnsche Republiek’.  

    Bij Thiers nam Groen een ‘gemis aan beginselvastheid’ waar en sprak in dit 

verband over een ‘weifelend overhellen’ naar de linkerzij.
22

 Dat Broglie dit 

principiële gebrek bij de Franse regeringsleider niet alleen voor zijn eigen land, maar 

ook voor Europa als ‘zorgverwekkend’ beschouwde, was een oordeel dat hij alleen 

maar kon bijvallen.
23

 Waar de Derde Republiek in wezen onder gebukt ging, was 

een ‘regeringloosheid onder gouvernementalen vorm’. Om die reden droeg zij 

volgens Groen een verborgen anarchie met zich mee die een staatsomkering 

onvermijdelijk maakte. Wat Broglie de regering-Thiers adviseerde, achtte hij dan 

ook vergelijkbaar met de raad die hijzelf aan de Nederlandse regering aan de 

vooravond van de Belgische Opstand had voorgehouden. Geen gezwicht en geen 

staatsgreep, maar regeren door ondubbelzinnig voor ‘het staatsregtelijk ABC’ uit te 

komen. 

  

Terugziend op Groens commentaar op het republikeinse Frankrijk kan worden 

gesteld dat hij het Gouvernement de la Défense Nationale het voordeel van de 

twijfel heeft gegund. Dat deze voorlopige regering niet nationaal verankerd was, zag 

hij niet als onwil, maar als een begrijpelijke reactie op de politieke en territoriale 

wurggreep van Bismarck. Die zinspeelde, zo schatte hij in, op een bonapartistische 

restauratie om Elzas-Lotharingen te kunnen inlijven. Kritische geluiden over het 

Gouvernement en de rol van Gambetta werden in 1870 dan ook nauwelijks gehoord. 

Het lot van de Franse natie ging hem allereerst ter harte en daar paste vooralsnog 

geen oordeelvelling over de Franse politiek bij.  

    Ontegenzeggelijk heeft Groen zich in zijn commentaar op het Gouvernement laten 

leiden door de opstelling van Guizot. Hoezeer de ex-staatsman zijn gids was, werd 

vooral duidelijk rond de verkiezingen van 8 februari 1871. De programmapunten uit 

                                                           
21 Nederlandsche Gedachten, IV, 1 juni 1872, 191.  
22 Nederlandsche Gedachten, IV, 25 juli 1872, 261-264. 
23 Voor Broglies Europabeeld en Groens instemming daarmee, zie 5.3.1. Zie ook 

Nederlandsche Gedachten, IV, 15 juli 1872, 244. 
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diens brief van 1 december 1870, zo bleek, hield hij Bismarck zelfs als een spiegel 

voor. Ook over het Uitvoerend Bewind en het presidentschap van Thiers liet Groen 

in 1871 geen enkele wanklank horen. Hij noemde de president ‘l’homme du 

moment’ en sprak met veel waardering over diens anti-bonapartistische optreden in 

1866.
24

 Latere typeringen als ‘uitnemend kapitein’ geven wellicht aan dat Groen 

Thiers in 1871 als de beste keus voor Frankrijk zag.
25

 Ondanks de ‘kleingeestige jagt 

naar het bewind’ die hij in Broglie cum suis waarnam, was hij een jaar later echter 

van oordeel dat de royalist over een ‘beter kompas’ beschikte dan de president.  

    Hoofdbezwaar tegen de liberale Republiek was voor Groen niet de 

regeringsvorm. Die had hij mede onder invloed van Guizot aanvaard. Wel was hij 

fel gekant tegen democratische proefnemingen waaraan de regering geen halt wilde 

toeroepen. Om die reden nam hij in het conflict tussen Broglie en Thiers een 

tegenstelling tussen de ‘nationale eensgezindheid’ en het ‘algemeene stemregt’ 

waar. Deze ideële waarneming stoelde in wezen op Groens bekende onderscheid 

tussen natie en factie. Dit kan worden aangetoond aan de hand van zijn stelling dat 

de ‘groote meerderheid’ van de Fransen niet revolutiegezind was.
26

 Terwijl hij 

voortbouwde op de programmapunten van Guizot, betoogde Groen, dat de regering 

radicalisme en bonapartisme onvoorwaardelijk de deur moest wijzen. Een 

gouvernement onder liberale banier kon zich nog wel staande houden tegen het 

radicale geweld, maar was bij de groei van het radicalisme ‘onvermogend’ tegen de 

regelmatige werking van het algemeen kiesrecht. Met als gevolg dat de 

socialistische revolutie als een eerherstel voor de Commune dan op wettige wijze 

aan de macht kwam.  

    Dat Groen zich in het vierde deel van de Nederlandsche Gedachten toch weer met 

de polemiek van de dag had beziggehouden, kwam omdat hij naar eigen zeggen niet 

kon zwijgen over ‘hetgeen den wereldhistorischen strijd der beginselen’ betrof.
27

 Tot 

die strijd rekende hij voorzeker het ‘principieel antagonisme’ te Parijs. Achter de 

actuele en praktische vraag of de wederopbloei van het radicalisme door de regering 

kon worden gestuit, ging in zijn ogen een kwestie schuil die ‘den toestand en de 

toekomst van geheel Europa’ beheerste. Een ‘da capo der Commune’ was namelijk 

ook het ideaal waarnaar het ‘jonge en veerkrachtige Duitschland’ reikhalzend 

uitzag.
28

 In het licht van dát rode gevaar was Europa volgens Groen ten hoogste 

gebaat bij een anti-radicale en antirevolutionaire politiek in Frankrijk. Toen de 

Republiek met het presidentschap van Broglie op 25 mei 1873 in een nieuwe fase 

                                                           
24 Nederlandsche Gedachten, II, 28 februari 1871, 173-175. Voor deze waardering, zie ook 

L’Empire prussien, 41-42. 
25 Nederlandsche Gedachten, V, 31 mei 1873, 41 en 26 juni 1873, 73. 
26 Nederlandsche Gedachten, V, 31 mei 1873, 42-43. 
27 Nederlandsche Gedachten, V, 31 mei 1873, 41-47 en 26 juni 1873,73-74. 
28 Nederlandsche Gedachten, II, 18 februari 1871, 153 en IV, 26 maart 1872, 85.  
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terechtkwam, nam zijn vertrouwen in de ‘antirevolutionaire pligtbetrachting’ echter 

toe.
29

 De verdeeldheid onder de Franse protestanten over de val van Thiers herleidde 

Groen tot een fundamenteel verschil in waardering van ‘het wereldhistorische jaartal 

1789’. In hun kritiek op de volgelingen van Guizot zag hij daarom niets minder dan 

een ‘verloochening der grondwaarheden van het Christelijk Staatsregt’.  

 

 

In het vorige hoofdstuk werd de veronderstelling uitgesproken dat Groen de 

eenwording van Duitsland, ondanks zijn fundamentele kritiek op de ontstaanswijze, 

feitelijk had aanvaard.
30

 Deze hypothese werd voornamelijk onderbouwd met het 

argument dat in Groens Franstalige brochures aan zijn Berlijnse vrienden geen 

verwijzingen naar de Heilige Alliantie en de Duitse Bond voorkwamen. 

Tegelijkertijd werd benadrukt dat hij zich bleef inspannen voor een fundering van 

het nieuwe Duitsland op antirevolutionaire beginselen. In deze subparagraaf staat 

dan ook de vraag centraal hoe Groen oordeelde over het grondwettelijke karakter 

van het Keizerrijk en in hoeverre hij dat van betekenis achtte voor de staatkunde van 

Europa. Zijn beschouwingen hierover kregen een geladen karakter toen Bismarck de 

katholieke Duitsers tot ‘Reichsfeinde’ bestempelde en daarmee de verhouding 

tussen kerk en staat in een nieuw daglicht plaatste. Een binnenlandspolitieke 

oorlogsverklaring, zo zou Groen betogen, die voor heel Europa van betekenis was.  

 

 

Voor het antwoord op de staatsrechtelijk bedoelde vraag ‘Wat is Duitschland?’ gaf 

Groen te kennen dat hij zich op dit terrein graag liet voorlichten door de 

‘historiekenner’ en publicist M.L. van Deventer.
31

 Dat de auteur wist waar hij over 

sprak, was wel gebleken uit diens ‘zeer degelijke vertoog’ Vijftig jaren der Duitsche 

Bondsgeschiedenis in De Gids van april 1868.
32

 Volgens Groen had Van Deventer 

terecht de vinger gelegd bij het feit dat het Keizerrijk als een ‘persoonlijke 

unificatie’ moest worden beschouwd. Duitsland was immers Pruisen en Pruisen was 

                                                           
29 Nederlandsche Gedachten, V, 26 juni 1873, 73-80. 
30 Zie 5.3.2.  
31 Nederlandsche Gedachten, II, 25 november 1870, 26, 18 februari 1871, 154-156 en 22 

februari 1871, 166-168. Van Deventer was in het dagelijks leven commies op het departement 

van Buitenlandse Zaken.  
32 Groen liet overigens na te vermelden dat de citaten niet uit dit opstel, maar uit een 

brochurebespreking van Van Deventer afkomstig waren. Deze bespreking handelde over De 

oorlog van 1870 van P. van Bemmelen. De Gids, 1871, I, 353-364. Het opstel zelf maakte 

deel uit van een artikelenreeks die in 1868 en 1869 in De Gids was gepubliceerd.  
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de ‘Keizer-koning’ die proprio motu handelde of gelijk de recente geschiedenis had 

geleerd ‘onder het ascendant van een genie’.   

    Dat de keizer onder de directe invloed van Bismarck het alleenrecht op oorlog en 

vrede bezat, impliceerde volgens Groen dat de ‘independentie’ van de Duitse staten 

had opgehouden te bestaan. Dit hield tevens in dat de ‘lien fédératif’ was verbroken, 

die de hoofdbepaling van de traktaten van 1815 en sinds de Vrede van Westfalen het 

hoofdbeginsel van het Europese volkenrecht was geweest. In dit ‘gouvernement 

personnel’ was ondanks de schijn van recht de vrijheid van Duitsland ten onder 

gegaan. Daarmee zinspeelde Van Deventer, aldus Groen, niet minder treffend op de 

‘ondergeschiktheid van Europa’ aan de oorlogszuchtige of vredelievende ‘luimen’ 

van een autocraat. Of zoals hij dit op een andere plaats weergaf: in ‘het Duitsch-

cezaristische Rijk’ lag ‘meer gevaar dan waarborg voor den vrede van Europa’.
33

 

De risico’s van deze eigendunkelijke beschikking over ‘Germanjes kolossale 

legermagt’, zo waarschuwde hij met de publicist, waren ook ‘leerrijk’ voor 

Nederland.  

    Dat het unitarisme door de krachtige invloed van Beieren ‘ter elfder ure’ voor het 

federalisme was gezwicht, zoals ‘men’ uit Das neue Deutsche Reich van de Duitse 

historicus H. von Sybel meende te kunnen afleiden, kon Groen daarentegen niet 

overtuigen.
34

 In dat opzicht hechtte hij meer waarde aan een rapport uit juli 1866 van 

de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken Drouyn de Lhuys aan 

Napoleon III.
35

 Deze had immers voorspeld dat Pruisen bij het vervullen van zijn 

klein-Duitse ambities slechts weinig politieke tegenkanting zou ondervinden. Het 

enige wat daartoe nodig was, was het tegen elkaar uitspelen van de Federale 

Rijksdag en de Nationale Vergadering in naam van het ‘patriotisme allemand’ en 

‘son rôle européen’. Weerstand van de Zuid-Duitse staten lag volgens de Franse 

staatsman niet voor de hand, omdat de publieke opinie zich daar minder sterk 

ontwikkeld had en de bevolking veelal traditiegetrouw was. Terwijl het 

democratisch gezinde Baden en het protestantse Württemberg naar zijn inschatting 

eerder steun bij het machtige Pruisen zouden zoeken dan bij het katholieke en 

conservatieve Beieren. Ondanks Groens staatsrechtelijke bezwaren tegen het 

centralistische en militaristische karakter van de regeringsvorm, zo kan worden 

geconstateerd, heeft hij er nergens blijk van gegeven het Keizerrijk niet te kunnen 

aanvaarden. Zijn belangstelling voor de Duitse politiek maakte echter een nieuwe 

                                                           
33 Nederlandsche Gedachten, II, 6 maart 1871, 177. 
34 Dit beroep op Sybel dateerde van april 1871. Het opstel zelf was al aan het begin van het 

jaar gepubliceerd. 
35 Nederlandsche Gedachten, II, 25 maart 1871, 218-220 en 6 april 1871, 241-244. 
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ontwikkeling door toen Bismarck vanaf de zomer van 1871 samen met de nationaal-

liberalen een Kulturkampf tegen de katholieke staatsburgers begon.
36

   

 

 

In de ogen van Bismarck en de nationaal-liberalen waren de katholieke inwoners 

van het Keizerrijk gevaarlijk, omdat zij hun loyaliteit aan Rome hoger stelden dan 

hun Duitse staatsburgerschap. Kwam het antikatholieke optreden van de 

rijkskanselier vooral voort uit machtspolitieke motieven, bij de nationaal-liberalen 

voerden ideologische drijfveren hierin de boventoon.
37

 Hoewel Groen via het lezen 

van politieke en kerkelijke persorganen van de Kulturkampf op de hoogte moet zijn 

geweest, begon hij pas vanaf februari 1872 over deze kwestie in de Nederlandsche 

Gedachten uit te weiden. Aanleiding hiertoe was de recente en populaire publicatie 

Staat und Kirche van de zendingsman Fabri, waarin werd aangedrongen op een 

nieuwe doordenking van de verhouding tussen kerk en staat.  

    In het geschrift benadrukte Fabri dat de Evangelische Kerk in Pruisen door de 

‘politische Umgestaltung Deutschlands’ in een hachelijke situatie was 

terechtgekomen.
38

 Ondanks het feit dat Bismarcks ‘Kampf gegen die Ultramontane 

Partei’ was gericht, verkeerde zij vanwege haar nauwe betrekkingen met de 

Pruisische staat zelfs in een groter gevaar dan de Rooms-katholieke Kerk. Om aan 

de dreiging van een staatskerk te ontkomen bepleitte Fabri een ‘Entstaatlichung der 

Kirche’. Met deze ‘Vrijmaking der Kerk’ kon Groen van harte instemmen, mits 

opgevat als ‘gewijzigde toepassing’ en niet als ‘wijziging’ van het onveranderlijke 

beginsel van de zelfstandigheid der kerk.
39

 Vereniging met de christelijke staat bleef 

het ideaal, losmaking van de niet-christelijke bittere noodzaak.  

    Groen waardeerde het geschrift, omdat Fabri hierin blijk gaf van zijn 

ontwikkeling van Bismarcks ‘apologeet’ tot diens ‘opposant’.
40

 Dat de zendingsman 

in zijn ageren tegen het cesaropapisme een onherroepelijke scheiding van kerk en 

staat aanbeval, ging hem te ver.
41

 Vooral ook omdat Fabri de Pruisische 

conservatieve partij in dit verband had voorgehouden de starre ‘Doktrin des 

                                                           
36 Het begrip Kulturkampf werd overigens voor het eerst gebezigd door de linkse liberaal 

Rudolf Virchow in het Pruisische Abgeordnetenhaus op 16 januari 1873.  
37 Over de motieven van Bismarck en de liberalen, zie Pieter de Coninck, Een les uit Pruisen. 

Nederland en de Kulturkampf, 1870-1880, Hilversum, 2005, 117-136. 
38 Friedrich Fabri, Staat und Kirche. Betrachtungen zur Lage Deutschlands in der Gegenwart, 

Gotha, 1872, III-V. 
39 Nederlandsche Gedachten, IV, 24 februari 1872, 31-32 en 1 maart 1872, 33-35. 
40 Over Fabri’s verdediging van Bismarcks politiek, zie de bespreking van zijn brochure Die 

politischen Ereignisse des Sommers 1866 in 5.2.1. 
41 Nederlandsche Gedachten, IV, 19 maart 1872, 66 en 5 april 1872, 98 en 103. 
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Conservatismus’ van Stahl los te laten.
42

 Dat de partij in 1866 zelfs haar eigen 

beginsels terzijde had geschoven, zag hij als een bewijs dat zij zich in haar 

‘patriotische Hingabe’ teveel met het Pruisische royalisme had vereenzelvigd.  

    Volgens Groen had Fabri zich door deze anti-stahliaanse aanbeveling ontpopt tot 

de ‘gevaarlijkste raadsman’ van de conservatieve partij.
43

 Stahl werd door Fabri, zo 

trachtte hij de aanbeveling te ontkrachten, ‘te zeer’ op één lijn met de Franse 

legitimisten en de Engelse Tory’s van vroeger dagen gesteld. Zijn politieke 

beginselen had de conservatieve leider inderdaad nooit gewijzigd, maar met 

betrekking tot de ‘modus quo’ was er naar Groens inzicht wel degelijk sprake van 

aanpassing. Niet als regel, maar uit ‘noodweer’ en naar de eis der omstandigheden. 

Om die reden, veronderstelde hij, zou Stahl thans tegenover Bismarck en naast Fabri 

‘in het eerste gelid’ van de voorstanders van de scheiding tussen kerk en staat 

hebben gestaan.  

    Ondanks zijn kritiek op Staat und Kirche was Groen ervan overtuigd dat Fabri 

met het oog op de actualiteit door dit geschrift ‘den hartader van den 

wereldhistorischen strijd’ had geraakt.
44

 Wat de zendingsman hierin aan de orde 

stelde, waren immers niet alleen Duitse maar ook ‘kosmopolitische vraagstukken’. 

Vanwege het ‘veldwinnend ongeloof’ was de staatsoverheersing van de kerk in 

Duitsland, zo waarschuwde Groen, een gevaar voor de gelovigen in ‘geheel 

Europa’.
45

 Het was dan ook zijn stellige overtuiging dat katholieken en protestanten 

in het cesaropapisme een gemeenschappelijke tegenstander bezaten. Om dit 

gedeelde belang te onderstrepen vroeg hij in het bijzonder aandacht voor Kettelers 

recente geschrift Die Centrums-Fraction auf dem ersten Deutschen Reichstage. Wat 

hem als gelovige protestant bij de katholieke bisschop uit het hart was gegrepen, 

schreef Groen, was diens belijdenis: ‘Niemand, auch nicht der mächtigste Kaiser 

und das mächtigste Reich, vermag einen anderen Grund zu legen, als welcher gelegt 

ist, Christus der Herr’.  

    Om die reden had Groen al eerder laten doorschemeren dat hij in de handreiking 

van Gerlach aan de rooms-katholieken in Duitsland een treffende overeenkomst zag 

met de ‘Christelijk-irenische polemiek’ die hijzelf in Nederland voorstond.
46

 

Hoewel hij toegaf dat de ‘entente cordiale’ van de streng-conservatieve protestant 

met de Zentrumpartei hem aanvankelijk had verontrust als ‘te vergedreven 

                                                           
42 Friedrich Fabri, Staat und Kirche, 8-12. 
43 Nederlandsche Gedachten, IV, 24 februari 1872, 32 en 19 maart 1872, 66-67. 
44 Nederlandsche Gedachten, IV, 15 februari 1872, 9 en 1 maart 1872, 38. 
45 Nederlandsche Gedachten, IV, 13 april 1872, 118-119. Met het ‘veldwinnend ongeloof’ 

refereerde Groen vermoedelijk aan het optreden van de Pruisische regering in maart 1872 om 

via een Schulaufsichtgesetz zowel katholieke als protestantse scholen onder staatstoezicht te 

plaatsen. 
46 Nederlandsche Gedachten, III, 27 september 1871, 249-250 en 4 november 1871, 335. 
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sympathie’ met het ultramontanisme.
47

 Dat Gerlach de christelijke eenheid op de 

voorgrond plaatste en het steunpunt van eensgezindheid in de Apostolische 

Belijdenis van de Drie-enige God zocht, onderschreef Groen ‘gaarne’. Ook diens 

oproep tot interventie ten gunste van de Kerkelijke Staat achtte hij als reactie op de 

‘liberale rooverspolitiek’ verdedigbaar. Dat het dogma van de onfeilbaarheid geen 

roomse ontaarding zou zijn, dreigde de beschuldiging van ‘krypto-ultramontanisme’ 

aan Gerlachs adres echter weer aan te wakkeren. Voor hemzelf daarentegen, 

benadrukte Groen, was het Vaticaanse Concilie niets minder dan een ‘logische 

ontwikkeling’ van de Roomse Kerk en een ‘schrede’ verder op het ‘dwaalspoor’ van 

Trente.    

    Toch doet het merkwaardig aan dat Groen deze ‘Question Romaine’ pas eind 

februari 1872, dus anderhalf jaar na dato, in de Nederlandsche Gedachten ter sprake 

heeft gebracht. Het lijkt een indicatie dat hij in juli 1870 geen rechtstreeks verband 

tussen het ultramontanisme en de Frans-Duitse oorlog heeft gezien. Deze aanwijzing 

wordt versterkt door zijn bespreking van La Chute d’une idole, page d’histoire 

contemporaine uit 1871 van de Zwitserse theoloog en historicus F.C. de 

Rougemont.
48

 Groen was indertijd ingenomen met dit werk, omdat Rougemont de 

Franse natie niet verantwoordelijk hield voor het uitbreken van de strijd. ‘Bij 

uitnemendheid merkwaardig’ noemde hij toen echter diens suggestie dat de oorlog 

door ‘ultramontaanschen invloed’ was aangeblazen. Voor de strengkatholieke 

keizerin Eugénie zouden, vanwege hun ‘gelijktijdigheid’, de overwinning op het 

ketterse Pruisen en de glorificatie van de paus ‘dubbel welkom’ zijn geweest.  

    Volgens de katholieke De Tijd had Groen door zijn ‘instemming’ met Rougemont 

te betuigen de morele en verstandige Nederlandsche Gedachten op dezelfde lijn 

geplaatst als ‘anti-papistische straatlitteratuur’.
49

 Vooral de omschrijving van 

Rougemont als ‘zowel Pruisgezind als Protestant, scherpzinnig historiekenner en 

Christen-wijsgeer’ had bij de krant kwaad bloed gezet. Groen zelf was door de felle 

reactie behoorlijk ontdaan en gebruikte het woord ‘laster’, omdat er van 

‘instemming’ geen sprake was. De bespreking van een ‘dergelijk boekske’ was 

enkel bedoeld om weerlegging door De Tijd uit te lokken. Dat hij zich ten aanzien 

van het geschrift ‘met veel terughouding’ had opgesteld, kon reeds met één blik op 

de inhoudsopgave worden aangetoond.
50

 De polemiek maakt desondanks duidelijk 

                                                           
47 Nederlandsche Gedachten, IV, 20 februari 1872, 21-24 en 24 februari 1872, 25-28. 
48 Nederlandsche Gedachten, III, 7 september 1871, 187-190.  
49 Nederlandsche Gedachten, III, 6 oktober 1871, 276-278. 
50 Wat De Tijd niet wist, was dat er tussen Groen en Rougemont aanzienlijke verschillen 

bestonden in hun visie op de antichrist en Europa. Ook Groen was hier aanvankelijk, getuige 

zijn verwijzing in L’Empire prussien (30) niet mee op de hoogte. Rougemont zag in de 

protestantse staten Pruisen, Holland en Engeland een schuilplaats voor de Kerk en hoopte op 

een protestantse alliantie. Zie F. de Rougemont aan Groen, 1 juni 1867, Briefwisseling, IV, 
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dat Groen door het Vaticanum gemengde gevoelens over het ultramontanisme had. 

Enerzijds was er begrip omdat de katholieke vrijheden in het Duitse Keizerrijk 

werden aangetast, anderzijds sluimerde de zorg dat een opleving van het 

ultramontanisme weinig goeds voor de politieke en godsdienstige vrijheden van 

Europa voorspelde. Met het oog op de laatste kwestie begon de Kulturkampf in 

toenemende mate zijn Europese perspectief te bepalen.  

    Om de ultramontaanse ‘Kerk-Staat’ te ontwijken had Bismarck volgens Groen 

niet op het moderne beginsel van ‘de Kerk onder den Staat’, maar op het 

reformatorische beginsel van de ‘Zelfstandigheid van Kerk en Staat’ moeten 

teruggrijpen.
51

 Dat principe bood ruimte aan werkzaamheid in ‘eigen kring’ en 

onderling overleg. Niet onderworpen aan elkaar, maar naar de theocratie van Luther 

en Calvijn op verschillende wijze gehoorzaam ‘aan God en zijne eeuwige wet’. Met 

zijn Kulturkampf had de rijkskanselier echter een middel aangewend dat naar 

Groens inzicht het gevaar voor de politieke en godsdienstige vrijheden slechts 

verdubbelde. Dat dreigde nu, zo beklemtoonde hij, zowel van de kant van het 

papisme als van het cesaropapisme.  

    In deze tijdsbeschouwing voelde Groen zich sterk verwant met de lutherse 

theoloog C.E. Luthardt, hoogleraar te Leipzig en hoofdredacteur van de Allgemeine 

Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung. Ook deelde hij de mening van de theoloog 

dat de onfeilbaarheidverklaring van de paus een politieke oorlogsverklaring aan de 

Europese staten was geweest, ten gevolge waarvan de ‘godsdienst-oorlog’ in 

Duitsland was losgebarsten. Conform de uitvoerige citaten die Groen met grote 

instemming uit het lutherse tijdschrift opnam, wordt duidelijk dat hij de 

onfeilbaarheidverklaring als een groeiend probleem begon te zien. Waarom dat in 

zijn ogen een steeds groter vraagstuk begon te worden, kan worden verhelderd aan 

de hand van zijn beoordeling van het Mandement van den Aartsbisschop van Parijs. 

Een herderlijk schrijven waarin fel werd geprotesteerd tegen de inlijving van Rome 

bij het koninkrijk Italië.  

    Deze inlijving zag Groen niet alleen als een groot onrecht, maar ook als een groot 

risico.
52

 Dat de Romeinse kwestie de omvang van een question brûlante begon aan 

te nemen was hiervan het gevolg geweest. Niet alsof Europa spoedig met het 

uitbarsten van een ‘religiekrijg’ werd bedreigd, maar meer in de zin van: ‘Langzaam 

gaat zeker’. Wat de ‘hedendaagsche Caesaropapisten’ kennelijk niet beseften, was 

dat menig katholiek reeds gloeide van verontwaardiging omdat Rome voor hem de 

‘Heilige Stad’ was. Bijzonder verhelderend voor deze groeiende weerstand achtte 

                                                                                                                                        
71-74. Cf. de lezing van Rougemont, voorafgaand aan die van Groen op de Evangelische 

Alliantie van 1867. Zie M. Cohen Stuart, Evangelische Alliantie, 501-530. 
51 Nederlandsche Gedachten, IV, 25 september 1872, 340-343 en 4 oktober 1872, 348-352. 
52 Nederlandsche Gedachten, V, 27 september 1873, 177-184 en 6 oktober 1873, 185-192. 
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Groen de studie L’Église romaine et le Premier Empire, 1800-1814 van graaf 

d’Haussonville. Hieruit kon volgens hem namelijk de les worden geleerd dat door 

het ‘secularizeren’ van Rome de stad van lieverlede het steunpunt werd van een 

‘ultramontaansche reactie’, waartegen elk diplomatiek overleg tekort schoot.
53

 

 

 

Uit het bovenstaande is gebleken dat de politieke ontwikkelingen in Duitsland door 

Groen steevast in een Europees kader werden geplaatst. De conflicten die zich dáár 

voordeden, waren naar zijn inzicht van grote betekenis voor de toekomst van het 

hele werelddeel. Groens contextualisering van de Duitse gebeurtenissen komt wel 

heel sterk naar voren in zijn reflectie op Luthardts Nieuwjaarsgroet van 1874 in de 

Allgemeine Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung.
54

 Een ‘Christenwijsgeer’ die 

volgens hem in Nederland ‘nog veel te weinig’ bekend was en wiens vele malen 

herdrukte Apologetische Vorträge de moeite van het bestuderen ‘overwaard’ 

waren.
55

  

    Volgens Luthardt was het jaar 1873 op kerkelijk terrein veelbeduidend geweest en 

stond de kerk in Duitsland ‘an einer Wende ihrer Geschichte’. Om dit duidelijk te 

maken vroeg hij aandacht voor het wegvallen van de ‘volkspädagogischen Arbeit’ 

van de kerk, zoals dat tot uiting kwam in een dagelijks toenemende 

zedenverwildering. Dit versnelde proces van demoralisatie moest volgens hem 

hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de maatschappij ontwrichtende invloed van 

de sociaaldemocratie. Kerkbestrijding en godverloochening die voorheen een 

aristocratisch privilege waren, voorspelde Luthardt, werden straks gemeengoed. 

Temeer omdat in dit demoralisatieproces niet alleen de stad, maar ook het platteland 

verwikkeld was. Dat ‘das Volk der Reformation’ op de baan van zedelijke 

verkwisting was terecht gekomen, bewees dat het Duitse volk de reformatorische 

boodschap niet meer verstond. De Kerkhervorming was immers ‘aus dem Gewissen 

geboren’, aldus de lutherse theoloog, en hoe meer het Duitse volk uit het ontwaakte 

geweten leefde, des te deugdzamer het was.  

     

                                                           
53 Deze vijfdelige studie verscheen in de jaren 1868-1869. Groen citeerde uit het derde deel. 

Zie O. d’Haussonville, L’Église romaine et le Premier Empire, 1800-1814, avec notes, 

correspondances diplomatiques et pièces justificatives entièrement inédites, tome troisième, 

Paris, 1868, 1-3. 
54 Nederlandsche Gedachten, V, 27 februari 1874, 377-385. 
55 Zie hiervoor C.E. Luthardt, Apologetische Vorträge über die Grundwahrheiten des 

Christenthums im Winter 1864 zu Leipzig gehalten, Leipzig, 1864. Om aan te geven dat 

Luthardt in Duitsland een veelgelezen schrijver was, vestigde Groen de aandacht op het feit 

dat er van deze studie al een ‘achtste uitgave’ was verschenen. Hijzelf was in het bezit van de 

vijfde druk uit 1867.  
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    Om het zedelijk bederf tegen te gaan, zo parafraseerde Groen de Nieuwjaarsgroet, 

had men het redmiddel in het liberalisme gezocht. Nu brak de gouden eeuw van de 

liberale ‘waanwijsheid’ aan, omdat de leer van het ‘midden-doorzeilen’ gegeven de 

situatie als een voortreffelijk ‘panacé’ werd opgevat. Het was echter wel een stelsel 

dat geen regeringsbeginsel erkende dan de overmacht van het getal en daarom een 

permanente ‘bellum omnium contra omnes’ in constitutionele vormen organiseerde. 

‘En nu beleven wij, na den liberalistischen Sisyphus-arbeid’, zo verwoordde Groen, 

‘den aanvang eener evenzeer verderfelijke reactie’. Tegen ‘de eenzijdigheid van de 

Revolutie’ waarin het individu werd verheven, manifesteerde zich in socialisme en 

ultramontanisme ‘de eenzijdigheid eener terugwerking’ waarin het individu werd 

opgelost. Het redmiddel lag alleen in de bezielende kracht van de kerk van Jezus 

Christus en in de samenhang van die kerk met het ‘openbare leven’. Dat dit laatste 

haar onmogelijk werd gemaakt, zo vatte Groen Luthardts boodschap samen, maakte 

dat de huidige crisis in Duitsland de ergste was sinds de tijd van de Reformatie.  

   Omdat deze crisis volgens Groen verband hield met ‘de formatie van Das neue 

Deutsche Reich’ liet hij nog andere stemmen aan het woord. In de korte bloemlezing 

van kritische beschouwers licht ook de Europese context op. Gerlach zag, zo schreef 

Groen, ‘sedert 1866, in Duitschland den krater der Revolutie’. In de twee citaten die 

hij op de opmerking liet volgen, had de Rundschauer ook op de voorbeeldwerking 

van de vulkaanuitbarsting ‘in ganz Europa’ geattendeerd. Het conservatieve Engelse 

tijdschrift Quarterley Review stelde dat de Parijse Commune uit het conflict met 

Duitsland was ‘gerezen’ en aanschouwde hierin ‘een voorspel van het doorbrekend 

Socialisme’. Groen besloot het ‘tragisch Florilegium’ last but not least met ‘het 

veelbeteekenend gezegde’ van Disraeli uit februari 1871 dat hij als volgt weergaf: 

‘Zelfs met de Fransche Revolutie der vorige Eeuw is de Revolutie die wij thans in 

Duitschland beleven, ook voor geheel Europa, nauwelijks vergelijkbaar’.  

    Tegenover deze onheilspellende toekomstperspectieven plaatste Groen het 

reformatorische devies Verbum Dei manet in aeternam. Dat alleen in het eeuwige 

Woord van God de redding voor Europa lag, was echter een overtuiging die hij al 

vanaf de jaren dertig in woord en geschrift tot uiting had willen brengen. Om de 

ontwikkeling van het revolutieproces en zijn eigen kijk hierop nog eenmaal scherp te 

krijgen, was hij in de Nederlandsche Gedachten met een ‘retrospectief overzigt’ 

begonnen.    

  

 

Groen was het vijfde deel van zijn Nederlandsche Gedachten op 18 april 1873 

gestart, zo werd reeds vermeld, met de intentie om zijn periodiek hoofdzakelijk met 

‘historische’ en ‘autobiografische’ bijdragen te vullen. Hoewel eerdere pogingen 
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hiertoe waren mislukt, had hij zich ditmaal vast voorgenomen de nieuwe opzet te 

laten slagen. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is het achttal artikelen dat 

tussen 1873 en 1874 verscheen.
56

 De artikelenreeks ‘Historische Brieven’ stond 

echter niet op zichzelf, maar was als ‘Geschiedenis van het Handboek’ bedoeld. 

Omdat de vierde druk van het Handboek als ‘Volksuitgave’ tegen een verlaagde 

prijs op de markt zou worden gebracht, had Groen een soort biografische inleiding 

op deze uitgave willen schrijven.
57

 De vierde druk van 1875, zo kan alvast worden 

verhelderd, was de complete heruitgave van vijf losse afleveringen uit de jaren 

1863-1872.  

  

 

Met het schrijven van zijn artikelenreeks wilde Groen het licht laten vallen op de 

periode 1829-1832 toen hij volgens eigen zeggen langs een ‘providentiëlen’ weg 

naar ‘de schatkamer van de voor Nederland en Oranje belangrijkste Historische 

Brieven’ werd geleid. Een tweede beweegreden voor hem lag in het feit dat te 

weinig was opgemerkt, dat de derde uitgave van het Handboek geen heruitgave maar 

een ‘omwerking’ was. Hierbij onderstreepte hij dat alleen de derde uitgave als het 

Handboek moest worden beschouwd. Een vergelijkend onderzoek tussen de eerste 

en de vierde druk, levert met het oog op Groens Europabeeld een aantal interessante 

vondsten op.
58

 De onderstaande tabel maakt duidelijk hoezeer Groens Europese 

bewustzijn vanaf de eerste druk was aangescherpt. Met deze kanttekening dat alleen 

de eerste vier afleveringen van de derde druk uit 1863-1865 waren aangepast en de 

geschiedschrijving vanaf 1813 in de vijfde aflevering van 1872 ongewijzigd was 

gebleven.
59

      

  

‘Keizer Karel V …… verdienstelijk bij de 

Christenheid, bescherming van Europa tegen de 

Turken en van Duitsland, Italië en de Nederlanden 

Toevoeging: ‘Door de uitgestrektheid zijner 

Erflanden scheen hij bij magte om in het Duitsche 

rijk een schier onbeperkt gezag en in Europa een 

                                                           
56 Het vijfde deel werd op 19 maart 1874 beëindigd. 
57 Nederlandsche Gedachten, V, 3 januari 1874, 312 en 10 januari 1874, 313-315. Dit 

voornemen kon niet worden uitgevoerd, omdat de uitgever geen uitstel van de herdruk meer 

duldde en Groen zijn artikelenreeks nog niet had afgerond.  
58 De tweede druk van 1852 was een herdruk van de eerste van 1846. 
59 Dat de vijfde aflevering pas in 1872 verscheen, had volgens Groen te maken met het feit dat 

dit zevental jaren voor hem het ‘moeijelijkste’ en ‘pijnlijkste’ van de ‘tijdsgewrichten’ was 

geweest. Voor Groens toelichting op de derde druk, zie zijn ongepubliceerde Aanteekening in 

zake het Handboek uit 1875, die in de Bescheiden is opgenomen als Historische brieven. 

Bescheiden, II, 540-541. 
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tegen de Fransen’. (114) 

 

beslissend overwigt te verkrijgen’. (73) 

‘De worsteling tegen Spanje en Rome heeft 

beslissenden invloed en gezegende vruchten voor 

de gansche Christenheid gehad. De 

onafhankelijkheid der Staten en het aanwezen der 

Evangelische Kerk, door de overmagt der 

Habsburgische Dynastie alom in Europa bedreigd, 

is door den voorspoedigen strijd van Nederland, 

eerst tegen den Spaanschen, daarna ook tegen den 

Oostenrijkschen tak, met nadruk beschermd. Het 

verbroken evenwigt werd hersteld. Nederland heeft 

tot het verkrijgen van billijke Godsdienstvrijheid, 

bepaaldelijk in Duitschland, krachtig 

medegewerkt’. (145) 

 

Toevoeging: ‘Nederland, dat voor Spanje een 

Citadel was, in ’t hart van Europa geplant, werd 

nu, tegenover Spanje, strijdperk en steunpunt van 

algemeenen weerstand. Aldus vooral is politieke 

en godsdienstige vrijheid, toen ze meer dan ooit 

door wereldlijk en geestelijk absolutisme bedreigd 

werd, ook voor andere Natiën, gered’. (93) 

 

 

‘De Spaansch Nederlandsche oorlog smolt in een 

met den Duitschen dertigjarigen religie-krijg. Het 

Huis van Oostenrijk, overmagtig en door den 

invloed der Jesuïten geleid, streefde, ondanks de 

regten en vrijheden der Duitsche Stenden, naar 

volkomene opperheerschappij; vooral ook met het 

doel van geheele vernietiging der Evangelische 

Kerk’. (338) 

 

Toevoeging: ‘Aldus stond op nieuw het evenwigt 

van Europa, zoowel als de algemeene zaak van 

het Protestantisme, met den val of het behoud der 

Republiek in het naauwste verband’. (224).  

 

‘Vrede van Munster … in Europa het stelsel van 

evenwigt der Groote Mogendheden, in het belang 

ook der kleinere Staten, ontwikkeld’. (359). 

 

Aanscherping: ‘voor kleinere Staten onmisbaar’. 

(243-244) 

‘De Republiek is dertig jaren door Willem III tegen 

de overmagt van Lodewijk XIV beschermd. Toen 

hij het Stadhouderschap aanvaardde, scheen zij de 

buit van talrijke vijanden te zijn; toen hij overleed, 

waren de kanssen nagenoeg gelijk en de 

maatregelen beraamd door welke, na zijn afsterven, 

het Fransch geweld aan banden gelegd is. Het was 

omdat hij den aard en de algemeenheid van den 

strijd ingezien had, dat hij ook den alleen 

genoegzamen tegenstand aangeprezen en, door raad 

en daad, opgewekt heeft’. (471) 

Alleen wanneer Europa gered werd, kon ook 

Nederland worden gered’. (472) 

 

Toevoeging: ‘Het evenwigt van Europa en de 

vrijheid van geweten te handhaven is zijne 

levenstaak geweest’. (321) 

‘Door de vermeestering van België was de 

gelegenheid geopend om voor de Vereenigde 

Nederlanden eenen genoegzamen voormuur en 

voor Europa een billijken vrede te bedingen. Vrede 

was in allen opzigte behoefte: want, door 

voortzetting der vijandelijkheden, zou men ligt tot 

Toevoeging: ‘De grondslagen der aanstaande 

regeling van Europa waren nu wederom gelegd’. 

(416) 
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eene overmagt, hetzij van Oostenrijk, hetzij van 

Groot-Brittanje, even nadeelig als die van 

Frankrijk, worden geleid’. (612-613) 

 

‘Decreten van 19 Nov. en 15 Dec. 1792: de 

revolutionaire bewegingen in alle Landen onder de 

gewapende bescherming der Republiek; kruistogt 

tegen de gevestigde regeringen en maatschappijen, 

ook tegen alle niet revolutionaire Volken: 

vijandschap tegen al wie wederstand biedt, en 

voogdijschap over al wie zich onderwerpt; het een 

en het ander onder de leus Vrijheid, Gelijkheid, 

Broederschap, of de dood’. (1011) 

Toevoeging: ‘De fransche Republiek, met ter 

zijde stelling van alle grondregels, regten en 

tractaten, de eigenmagtige wetgeefster van een 

nieuw staats- en volkerenregt’. (640) 

 

 

Dat het Handboek als een tweeluik van de vaderlandse en Europese geschiedenis 

moet worden opgevat, is al eerder uiteengezet.
60

 In dat opzicht kan de derde druk als 

een voortzetting van de eerste worden gezien. De hierboven weergegeven selectieve 

vergelijking toont echter aan dat Groen in de derde druk, explicieter en pregnanter 

dan in de eerste, de geschiedenis van Nederland aan die van Europa heeft gekoppeld. 

Dat de toevoegingen en aanscherpingen het gevolg waren van de vele en gewichtige 

tussentijds uitgekomen ‘historische bronnen’, zoals Groen zelf in het voorwoord 

aangaf, vormt een eerste verklaring voor de ‘omwerking’. De tweede moet worden 

gezocht in de staatsrechtelijke en volkenrechtelijke ontwikkelingen van Europa 

sinds 1852. Gelet op de verschijningsjaren van de eerste vier afleveringen van de 

derde druk werd Groens kijk op Europa in 1863-1865 vooral bepaald door het 

bonapartistische Frankrijk, bij de publicatie van de vijfde aflevering in 1872 door 

het bismarckiaanse Pruisen. Met dien verstande dat hij aan een omwerking van de 

laatste aflevering niet kon toekomen.
61

 De aanpassingen onderstrepen dat politieke 

en godsdienstige vrijheden volgens hem nauw verweven waren met het Europese 

statenstelsel. Dat de opzet aan het standaardwerk van Heeren herinnerde, riep bij 

Koenen het vermoeden op dat diens Handbuch Groen ‘eenigermate als model’ voor 

de geest had gestaan.
62

   

 

 

 

 

                                                           
60 Zie 3.1.3.  
61 Voor Groens verklaring hiervan, zie voetnoot 59 van dit hoofdstuk. 
62 H.J. Koenen aan Groen, 27 maart 1872, Briefwisseling, IV, 544. Volgens Koenen had 

Groen Heeren ook moeten navolgen door aan zijn bronnen waardevolle en kritische 

opmerkingen toe te voegen. 
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De artikelenreeks ‘Historische Brieven’ had haar oorsprong in zekere zin aan de 

uitgave van Groens briefwisseling met Da Costa en Thorbecke te danken. De 

ervaringen die hij rond die uitgave had opgedaan, zo werd reeds vermeld, hadden 

hem immers gestimuleerd om met de Nederlandsche Gedachten een historische 

koers in te slaan. Dat Groen aan historische arbeid boven polemische de voorkeur 

gaf, kwam omdat geschiedkundige toetsing hem naar eigen zeggen beter paste dan 

‘voorbarig oordeelvellen’.
63

 Het ging hem bij deze toetsing, zo verhelderde hij, 

minder om wetenschappelijke resultaten maar meer om ‘toelichting’ op het verleden 

dat met het heden en de toekomst verband hield. Wat de briefwisseling met Da 

Costa betreft, besteedde Groen in zijn beschouwingen hierover vooral aandacht aan 

diens kerkelijke standpunten.
64

 Van meer belang voor ons onderzoek is de 

correspondentie met Thorbecke uit 1830-1832. Deze vond immers plaats in een 

periode die voor Groen van grote vormende waarde was geweest.
65

 Hoewel hij in 

het vierde deel van de Nederlandsche Gedachten regelmatig op Thorbeckes liberale 

gedachtegoed inging, richt onze aandacht zich alleen op het Europese aspect 

hiervan.  

 

Volgens Groen was er tussen Thorbecke en de antirevolutionaire richting naast 

principieel antagonisme ‘overeenstemming’ geweest.
66

 Dat deze ‘vijand der 

Revolutie’ na 1831 voor de grondtoon der eeuw was gezwicht, gebeurde ‘uit 

noodzaak’. Hij kon niet anders, omdat hij op grond van zijn ‘filozofisch standpunt’ 

een scherp onderscheid maakte tussen de revolutiegeest en de ‘orde van zaken’. 

Thorbecke was echter niet alleen een vriend, zo benadrukte Groen, maar ook een 

vijand van de volkssoevereiniteit en sinds lang zelfs conservatiever dan liberaal. Dit 

laatste, omdat bleek dat tegen ‘de onbedwongen voortwerking’ van het dwaalbegrip 

geen regeringskracht bestand was. Als hij al een vriend der revolutie mocht worden 

genoemd, dan was hij dat op ‘napoleontischen trant’.  

    Dat Thorbecke zich ook in het volkenrecht een tegenstander van de revolutie had 

betoond, kwam volgens Groen vooral aan het licht in zijn oordeel over het 

bismarckiaanse Pruisen. Hoewel Thorbecke het gevaar van een ommekeer in het ius 

gentium nooit had onderschat, waren althans met de Deense oorlog zijn ‘illusiën’ 

                                                           
63 Nederlandsche Gedachten, IV, 21 juni 1872, 209 en 15 november 1872, 400. 
64 Brieven van Mr. Isaac da Costa, 4 dln., Amsterdam, 1872-1876. Over deze briefwisseling, 

zie J.G. Barnhoorn, Amicitia Christiana. Da Costa en Groen van Prinsterer in hun 

briefwisseling (1830-1860), Apeldoorn, 2009. 
65 Brieven van Thorbecke, 1830-1832, Amsterdam, 1873. 
66 Nederlandsche Gedachten, IV, 28 juni 1872, 218-221, 19 juli 1872, 249 en 16 september 

1872, 322-325. 



491 

 

voorbij. Dat hij niet dubbelzinnig over Bismarcks politiek was, had de jurist Olivier 

in zijn memoriegeschrift over Thorbecke ‘als uit zijn mond’ opgetekend en voor de 

geschiedenis bewaard.
67

 Wat door de schrijver over Thorbeckes kijk op de 

volkenrechtelijke status van Europa werd opgemerkt, zo concludeerde Groen, was 

een ‘kort begrip’ van wat hij hier zelf ‘sedert 1868 en vroeger’ over geschreven had. 

Om die reden was de invloed van Thorbecke ook in ruimer kring ‘voor Europa 

wenschelijk’ geweest.
68

     

  

Dat de ‘Historische Brieven’ als een Europese terugblik kunnen worden 

gekarakteriseerd, blijkt reeds uit het eerste van het achttal artikelen. In zijn 

bespreking van Rankes Aus dem Briefwechsel Friedrich Wilhelms IV. mit Bunsen 

stelde Groen namelijk de Europese politiek van de Pruisische vorst centraal.
69

 Wat 

hij in Ranke waardeerde, was dat de beroemde Duitse geschiedschrijver in zijn 

‘onpartijdigheid’ het beeld had gecorrigeerd van een koning die door menigeen als 

een middeleeuws dromer werd beschouwd. Op twee thema’s uit de briefwisseling 

vestigde Groen de aandacht: het radicalisme in Zwitserland in 1847 en de kwestie 

van de Duitse eenheid in 1848-1849.  

    Volgens Ranke moesten de sterke uitdrukkingen van Friedrich Wilhelm IV 

aangaande de onlusten in het kanton Neufchâtel, waarvan de koning prins en 

buitenlands beschermer was, niet worden misverstaan. Zij stamden, zo benadrukte 

hij, uit de gedachte dat er een strijd ‘zwischen dem bösen und dem guten Princip’ 

gaande was. Daarom klonk in zijn landsvaderlijke verhouding tot Neufchâtel niet 

alleen bezorgdheid voor het kanton, maar ook ‘vor dem Ruin’ van de wereldorde 

door.
70

 Groen die het begeleidend commentaar van Ranke en de volledige brief van 

de Pruisische koning had laten afdrukken, achtte de briefwisseling niet minder van 

belang met betrekking tot het nieuwe Duitse Keizerrijk. Een kwestie, zo voegde hij 

hieraan toe, ‘boven elke andere, van Europeesch belang’. Dat Friedrich Wilhelm IV 

in de revolutie van 1848 ‘den Abfall von Gott’ had erkend, wierp volgens Groen 

zowel licht op zijn ‘weifelingen’ van 1849 als op de hedendaagse eenheid van 

Duitsland. Anders dan zijn broer zou hij in deze eenheid eerder een ‘karikatuur’ dan 

een verwezenlijking van zijn ‘Grundgedanke’ hebben gezien.
71

 Hoewel het 

opmerkelijk was, zo stipte Groen aan, dat Wilhelm I de uitgave van de brieven niet 

had tegengewerkt.  

    In het feit dat Ranke door het uitgeven van onbekende manuscripten 

geschiedbeelden had willen corrigeren, zag Groen een parallel met zijn eigen 

                                                           
67 W.C.D. Olivier, Herinneringen aan Mr. J.R. Thorbecke, Arnhem, 1872. 
68 Nederlandsche Gedachten, IV, 14 juni 1872, 204-205. 
69 Voor deze bespreking, zie Nederlandsche Gedachten, V, 9 september 1873, 145-158.  
70 Leopold von Ranke, Aus dem Briefwechsel, Leipzig, 1873, 149-150. 
71 Zie ook Nederlandsche Gedachten, V, 18 april 1873, 8. 
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ervaringen op het terrein van de geschiedvorsing.
72

 Mede om die reden verleende hij 

de ‘Historische Brieven’ vanaf het tweede artikel een sterk autobiografisch karakter. 

Dat het Ranke was vergund de briefwisseling van de koning van Pruisen in te zien, 

vergeleek Groen met het ‘voorregt’ dat hemzelf in 1831 te beurt was gevallen. De 

openstelling van het Koninklijk Huisarchief stelde immers ook hem in staat om via 

onbekende handschriften en vooral vertrouwelijke brieven ‘bijdragen ter historische 

rectificatie’ te leveren. Doordat hij in Brussel en ’s-Gravenhage in de sfeer van 

‘Réveil en Revolutie’ tot beginselvastheid was geraakt, werd het Kabinet des 

Konings niet alleen ‘doorgang’ tot het Huisarchief maar ook ‘voorbereiding’ op.
73

 

De ‘vertrouwelijke omgang’ met het voorgeslacht der Oranjes was, naar later zou 

blijken, een ‘school’ voor de historisch-politieke studie en arbeid.
74

 Zij was tevens 

van belang ‘ter doeltreffende uitgaaf’ van de Archives en ‘ter popularizering’ van de 

uitkomsten in het Handboek.  

    Om duidelijk te maken hoezeer de periode 1829-1831 zijn geschiedbeschouwing 

had gevormd, gaf Groen de lezers van de Nederlandsche Gedachten een boeiende 

inkijk in zijn geestelijk ontwikkelingsproces.
75

 In de tijd die aan deze jaren 

voorafging, deelde hij hen mee, had hij ‘steeds’ in de studie der geschiedenis tegen 

de ‘ligtvaardigheid van het ongeloof’ een steunpunt gevonden en reeds 

‘eenigermate’ begrip opgedaan van ‘de christelijke zamenhang en eenheid der 

wereldhistorie’. Of zoals Groen zijn toenmalig inzicht in de algemene geschiedenis 

kernachtig samenvatte: ‘Tot in 1828 was ik ongeveer als Guizot, eer de 

bliksemstraal van 1848 hem het satanische der Revolutie had leeren inzien’. De 

‘Reformatorische terugkeer tot het Evangelisch A b c’, zoals hij de betekenis van het 

Reveil verwoordde, had hij door de prediking en vriendschap van Merle d’Aubigné 

geleerd.
76

 Eer hem de toegang tot het Huisarchief werd verleend, onderstreepte 

Groen, had Merle hem de ‘geloofstaal’ van de zestiende eeuw leren verstaan.
77

 

Welke Europese betekenis daaraan moet worden toegekend, komt in het bijzonder 

aan het licht in de uitgave van zijn laatste werk Maurice et Barnevelt.  

 

 

 

 

                                                           
72 Nederlandsche Gedachten, V, 20 september 1873, 161-173. 
73 Nederlandsche Gedachten, V, 10 februari 1874, 345.  
74 Nederlandsche Gedachten, V, 2 december 1873, 249. 
75 Zie hiervoor Nederlandsche Gedachten, V, 2 december 1873, 249-255. Groens 

autobiografische gegevens zullen bij de tracering van de geestelijke invloeden op zijn 

Europabeeld opnieuw ter sprake komen.  
76 Nederlandsche Gedachten, V, 12 december 1873, 265-268. 
77 Nederlandsche Gedachten, V, 10 februari 1874, 346.  
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Begin 1875 verscheen van Groens hand een omvangrijke studie onder de titel 

Maurice et Barnevelt. Het was een arbeid geweest, zo schreef hij aan koning Willem 

III, ‘bijkans al te zwaar voor mij op ver gevorderden leeftijd’.
78

 Hoewel de studie 

werd aangekondigd als Etude Historique en Groen aangaf maanden achtereen ‘in de 

zeventiende eeuw meer dan in de onze’ te hebben geleefd, zegt zij méér over het 

verstaan van de eigen tijd dan op het eerste gezicht lijkt.
79

 Iemand die dat scherp 

doorzag, was Vreede. In zijn reactie op de toezending van het boek merkte hij 

kritisch en teleurgesteld op: ‘Wij worden door u te veel in de 19
de

 eeuw verplaatst, te 

weinig in de 17
de

 gehouden’.
80

 Om het motief tot publicatie en Groens mentale en 

tijdrovende opofferingen te begrijpen, is het van belang in zijn studie meer te zien 

dan een polemische reactie op The Life and Death of John of Barneveld van de 

Amerikaanse historicus J.L. Motley.
81

 Maurice et Barnevelt is namelijk een 

terugblik en tegelijkertijd een vooruitblik op Europa. In Groens Europabeeld ligt dan 

ook de belangrijkste verklaring voor de typering van deze studie als de 

‘merkwaardigste van zijn hele oeuvre’.
82

  

    Dat Groen met het werk een Europees debat heeft willen aanzwengelen, blijkt al 

uit drie formele feiten. Zo werd de studie geschreven in het Frans, gepubliceerd in 

Utrecht, Brussel en Leipzig, en verstuurd naar tal van bekende en vooraanstaande 

historici en politici in Frankrijk, België en Duitsland.
83

 Groens Europese oogmerk 

verklaart mede waarom de compositie van Maurice et Barnevelt zo rommelig is.
84

 

Wat als een historische studie werd gepresenteerd, was in feite een compilatie van 

vroegere uitgaven, bronnenpublicaties, geschiedbeschouwing en historiografie. Om 

de internationale doelstelling ook inhoudelijk aan te tonen, zal eerst uiteen worden 

gezet wat Groens voornaamste kritiek op Motley was en vervolgens waarom hij een 

Europese correctie hiervan noodzakelijk achtte.  

 

                                                           
78 Groen aan koning Willem III, ca. 18 februari 1875, Briefwisseling, IV, 763. 
79 Groen aan A. Brummelkamp, 2 februari 1875, Briefwisseling, IV, 758. 
80 G.W. Vreede aan Groen, 15 maart 1875, Briefwisseling, IV, 768. 
81 J.L. Motley, The Life and Death of John of Barneveld, Advocate of Holland: with a View of 

the Primary Causes and Movements of the Thirty Years’ War, 2 dln., The Hague, 1874.  
82 Voor deze typering, zie R. Kuiper, ‘Tot een voorbeeld’, 214. 
83 Groen stuurde onder andere exemplaren naar Broglie, Dechamps, Ranke en Gerlach. Voor 

een overzicht van Groens brieven en de reacties daarop, zie Briefwisseling, IV, 762-782. 
84 De negentiende-eeuwse literator Busken Huet karakteriseerde de opzet als ‘schijnbaar 

ongelijkmatig en kwalijk zamenhangend’. Voor een uitvoerige samenvatting van Maurice et 

Barnevelt, zie T. de Vries, Mr. G. Groen van Prinsterer. Een bibliografie, 246-264.  
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Volgens Groen was Motleys veroordeling van Maurits gebaseerd op twee 

aanverwante en zeer aanvechtbare ‘hypothèses’.
85

 Ten eerste veronderstelde de 

Amerikaan dat het calvinisme een verachtelijk en dwalend geloof was en als zodanig 

alleen geschikt ‘pour les ambitieux ou pour les idiots’. Ten tweede kon Maurits 

gezien zijn gedrag en karakter moeilijk een dwaas worden genoemd en moest hij 

daarom een eerzuchtig man zijn. Wat Groen hoog zat, was Motleys stelling ‘Maurits 

was no theologian’ en wist niet meer van de predestinatie dan dat ‘it was predestined 

to go hard with the Advocate and his friends’. Groen achtte dit in het licht van zijn 

uitgegeven correspondentie tussen Maurits en diens neef Willem Lodewijk een 

onhistorische en ongeoorloofde gevolgtrekking.
86

 Dit duidde er volgens hem op dat 

Motley deze brieven of niet had geraadpleegd of de inhoud ervan niet serieus nam. 

Door de religie van de politiek te scheiden was Motleys biografie niets minder dan 

een frontale aanval op het ‘principe de la Réformation’. Dat laatste was de kern van 

zijn kritiek.  

    Onder dit reformatorische beginsel verstond Groen het ‘salut gratuit’ oftewel de 

rechtvaardiging door het geloof alleen. De historische betekenis van de Reformatie 

van Luther en Calvijn was nu, zo onderstreepte hij, dat zij door deze ‘doctrine’ het 

papisme en het ongeloof had overwonnen. Dit had ook zijn vriend Kuyper tot 

uitdrukking gebracht met de stelling dat in de ‘Réformation strictement biblique de 

Calvin’ de oorsprong en waarborg der zegeningen lag waarvan 1789 de bedrieglijke 

belofte en de jammerlijke karikatuur gaf.
87

       

    Wat Groen vooral met zijn studie wilde aantonen, was dat het zeventiende-eeuwse 

arminianisme in zijn anti-reformatorische ontwikkeling de weg had willen bereiden 

voor het gezag van Rome en de kiemen van de revolutie met zich meedroeg.
88

  Van 

dit proces was de beroemde arminiaan Hugo de Groot volgens hem ‘le 

réprésentant’. Diens kerkelijke en politieke opvattingen vertoonden namelijk 

klaarblijkelijke analogieën ‘avec Rome et avec la Révolution’.
89

 De 

wetenschappelijke bewijsvoering voor zijn tweeledige stelling over het 

                                                           
85 Maurice et Barnevelt. Etude Historique, Utrecht, Bruxelles, Leipzig, 1875, I-XVI. 
86 Voor deze briefwisseling, zie Archives, Deuxième Série, tome II, 1600-1625, Utrecht, 1858. 
87 Groen attendeerde in dit verband op Kuypers Het Calvinisme. Oorsprong en waarborg 

onzer constitutioneele vrijheden. Een Nederlandsche Gedachte, Amsterdam, 1874. Dat 

Kuyper de stelling aan de Nederlandsche Gedachten had ontleend, vermeldde hij in een 

voetnoot. Maurice et Barnevelt, XV. Cf. Nederlandsche Gedachten, V, 19 maart 1874, 399.  
88 Maurice et Barnevelt, CCIV-CCIX. 
89 Ook P.H. Winkelman ziet De Groots toenadering tot de Rooms-katholieke Kerk in het 

verlengde van diens arminiaanse denkbeelden. In zijn bespreking van het negentiende-eeuwse 

debat over de terugkeer van De Groot tot het katholieke geloof typeert hij deze toenadering 

als ‘Evangelisch katholicisme’. Het is aannemelijk dat Groen van dit debat uit de jaren vijftig 

op de hoogte is geweest. P.H. Winkelman, Remonstranten en katholieken in de eeuw van 

Hugo de Groot, Nijmegen, 1945, 263-264 en 266-268. 
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arminianisme vroeg echter om een ‘Volume’. Tot die bredere aanpak achtte hij 

zichzelf, zo verontschuldigde hij zich, vanwege zijn leeftijd niet meer in staat.
90

    

    Om het historische gewicht van het ‘Christianisme scripturaire’ voor de Europese 

religieuze en politieke vrijheden te onderstrepen, trok Groen een lijn van de 

zestiende en zeventiende eeuw naar de negentiende. Twee deviezen, zo 

waarschuwde hij, waren actueler dan ooit. Te weten: het gebod ‘Roma locuta est’ en 

de belofte ‘Eritis sicuti Deus’. Dat het onbetwistbare gezag van de paus en de 

vergoddelijking van de mens zich in Europa steeds sterker en duidelijker 

manifesteerden, zag Groen bevestigd in de opmars van het ultramontanisme en de 

revolutie. Deze actualisering of verplaatsing naar de negentiende eeuw, zoals Vreede 

dit noemde, is zeer opmerkelijk. Dat de contextuele verklaring hiervoor grotendeels 

in Maurice et Barnevelt zelf kan worden teruggevonden, zal hieronder uiteen 

worden gezet. De stelling dat Motleys biografie voor Groen de aanleiding vormde 

om een bewogen episode uit de nationale geschiedenis op een Europees niveau te 

tillen, staat eigenlijk al in het voorwoord. Hierin schreef hij namelijk dat een aparte 

beschouwing van Motleys werken uit religieus oogpunt overbodig was, omdat dit 

aspect uit de hele studie bleek en ‘spécialement’ uit het laatste hoofdstuk.  

   

In dit fundamentele laatste hoofdstuk gaf Groen een beschouwing over het verband 

tussen het arminianisme en het Schriftuurlijke christendom. Hieraan gaat echter een 

tweetal hoofdstukken vooraf waarin hij nader inging op de receptie van Motleys 

boek. Veel aandacht werd door hem besteed aan de beoordeling van de kant van de 

katholieken.
91

 Wat hem hierin het meest had verontrust was hun ‘vive sympathie’ 

voor Oldenbarnevelt en hun haast natuurlijke afkeer van Maurits. Voor Groen 

vormde de ultramontaanse toejuiching van het boek een bewijs dat het arminianisme 

de weg naar Rome plaveide. Iemand die volgens hem op bijzondere wijze van deze 

waardering blijk gaf, was de katholieke arts en historicus W.J.F. Nuyens.  

    Nu had Groen met de apologetisch ingestelde Nuyens al eerder de degens gekruist 

en was zijn blik gescherpt bij haast alles wat hem van diens hand onder ogen 

kwam.
92

 Groens bezwaar tegen Nuyens betrof vooral de onkritische wijze waarop de 

katholieke historicus Motleys veroordeling van Maurits had overgenomen. De 

                                                           
90 Wat het historisch onderzoek over de periode 1600-1625 betreft, had Groen om die reden 

weinig meer te bieden dan de Prolégomènes op de Archives. Voor deze Prolégomènes, zie 

Maurice et Barnevelt, 1-76.  
91 Maurice et Barnevelt, CLXX-CLXXI. 
92 Deze polemiek vond plaats naar aanleiding van de driehonderdjarige herdenking van de 

Slag bij Heiligerlee. Zie Groens Heiligerlee en Ultramontaansche kritiek, III, Amsterdam, 

1868 en Nuyens De ultramontaansche kritiek. Antwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer. 

Een verweerschrift, Haarlem, 1868. Nuyens noemde zich ultramontaan in de betekenis van 

‘roomschgezind’. Voor Nuyens katholiekpolitieke gedachtegoed, zie Albert van der Zeijden, 

Katholieke identiteit en historisch bewustzijn, 165-171.  
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bewering dat de stadhouder de advocaat ‘uit wrok en haat’ in het verderf had gestort, 

kon immers moeilijk onpartijdig worden genoemd.
93

 Motley enerzijds afschilderen 

als ‘groot historieschrijver’ à la Ranke en Guizot, maar anderzijds in afwijking van 

hem toegeven dat het Twaalfjarig Bestand door godsdienstverschillen werd 

‘beheerscht’, was zelfs een tegenstrijdigheid. Wanneer Nuyens in tegenstelling tot 

Motley het conflict van 1617-1619 primair als een religieuze zaak beschouwde, dan 

restte volgens Groen maar één conclusie: in de ogen van de ultramontaan was 

Oldenbarnevelt de martelaar geworden van zijn tolerantie tegenover de anti-

calvinistische theologie van de arminianen. Dit arminianisme was echter evenals het 

katholicisme wat de kern betrof diametraal tegengesteld aan het ‘principe vital’ van 

de Reformatie. Door zijn felle oppositie hiertegen was Motley nu zijns ondanks, zo 

stelde Groen, een ‘allié précieux’ van de ultramontaanse partij geworden. Dit 

bondgenootschap bewees volgens hem dat de papisten geen enkel middel schuwden 

om de verdwaalde schapen van de Reformatie weer in de schaapskooi van Rome 

terug te brengen.
94

     

    Om te kunnen bewijzen dat het arminianisme een roomse en revolutionaire 

strekking had, beriep Groen zich op niemand minder dan Tocqueville. Dit beroep 

kan in tweeërlei opzicht curieus worden genoemd. Allereerst omdat Groen in 

tegenstelling tot de beroemde Franse schrijver ooit de conclusie had getrokken dat 

de democratie vanwege haar schaduwzijden in Amerika niet ‘peu à peu’ in Europa 

moest worden ingevoerd, maar helemaal niet. Ten tweede omdat het door de 

Fransman geschetste verband tussen de voortgang van het Evangelie en de 

volksregering voor hem niet gelijk stond aan een Evangelische fundering van staat 

en maatschappij.
95

 Hier staat echter tegenover dat Groen vanaf de jaren zestig de 

politieke denker in toenemende mate ten tonele heeft gevoerd om op de gevaren van 

de volkssoevereiniteit te wijzen.
96

 Een wending die mede in verband lijkt te staan, zo 

moet worden opgemerkt, met de in 1860 postuum uitgegeven briefwisseling van 

Tocqueville.
97

 In de Correspondance zou Groen in elk geval een diepte bij 

                                                           
93 Maurice et Barnevelt, CLXXVI-CLXXVII. 
94 Maurice et Barnevelt, CLXXVI, CLXXXII en CC. 
95 Deze twee kritiekpunten van Groen op Tocqueville dateren uit 1850. Zie hierover 4.1.1. 
96 Nederlandsche Gedachten, II, 3 april 1871, 233. In Le Parti Anti-Révolutionnaire et 

Confessionnel uit 1860 (53) typeerde Groen Tocqueville nog als een groot bewonderaar van 

1789. Hoewel hij niet blind was voor diens kritische kanttekeningen hierover.  
97 Deze wending in Groens kijk op Tocqueville lijkt zich in 1865 te hebben voltrokken. Met 

een verwijzing naar de Correspondance schreef hij in de Parlementaire Studiën en Schetsen 

(I, 21 december 1865, 25) dat Tocqueville in heroverweging zou hebben willen nemen dat de 

ongelooftheorie in de Franse Revolutie van 1789 als ‘incidenteel’ en niet als ‘principieel’ 

moest worden beschouwd. In zijn Studien en schetsen ter schoolwetherziening uit datzelfde 

jaar (’s-Gravenhage, 1865, 54) had Groen echter nog opgemerkt dat aan Tocqueville was 

ontgaan dat de ‘stelselmatigheid en algemeenheid in den afval van Gods openbaring’ het 
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Tocqueville ontdekken die volgens hem van profetische inzichten getuigde. Hij 

paste ze toe in Maurice et Barnevelt.  

    In zijn uiteenzetting van de dubbele strekking van het arminianisme refereerde 

Groen aan drie brieven van Tocqueville uit 1831 en 1857.
98

 Uit de brief van 1831 

bleek volgens Groen dat Tocqueville op bewonderenswaardige wijze had 

gesignaleerd hoe ‘deux principes absolus’ in het Schriftuurlijke christendom van de 

Verenigde Staten een bres hadden geslagen. Deze twee principes gaf Groen 

enerzijds weer als ‘la RAISON individuelle’ en anderzijds als ‘L’AUTORITÉ 

ultramontaine’. Tijdens zijn verblijf in Amerika had Tocqueville namelijk 

waargenomen, zo benadrukte hij, dat het aantal katholieke bekeerlingen onder de 

religieus aangelegde protestanten uit reactie op ‘le vague du protestantisme’ enorm 

was toegenomen. Een soortgelijke aantrekkingskracht, maar dan onder de rationeel 

ingestelde protestanten, ging van het zogenaamde unitarisme uit. Volgens 

Tocqueville was deze stroming een ‘secte toute philosophique’ van het zuiverste 

deïsme, volgens Groen de moderne versie van de arminiaanse leer van de vrije wil.  

    Over de vraag wanneer het ultramontanisme en de revolutie in Amerika de 

overhand zouden hebben, verkeerde Tocqueville bepaald niet in onzekerheid. 

Hoewel er in dat land nog altijd een groter ‘fonds’ van de christelijke religie was dan 

in welk land ook ter wereld, voorspelde hij desondanks dat de ‘deux extrêmes’ 

binnen niet al te lange tijd volop vertegenwoordigd zouden zijn. Wat voor 

Tocqueville met het oog op Amerika in zekere zin nog een open vraag was, achtte 

Groen met het oog op Europa in diens brieven van 1857 beantwoord.
99

 Hierin had 

Tocqueville namelijk een vergelijkbaar oordeel uitgesproken over de calamiteiten 

die zijn eigen werelddeel bedreigden. Ze betroffen in het bijzonder de 

zelfstandigheid der kerk.
100

 Twee gevaren lagen voor haar op de loer: een 

onderwerping aan de paus of een onderwerping aan de staat. De groei van het 

ultramontanisme, zo benadrukte Tocqueville, was echter niet het resultaat van een 

persoonlijke actie van de paus maar van een ‘réveil de l’esprit catholique dans tout 

le monde’.  

    Gelet op de toestand waarin Europa nu verkeerde, getuigden de woorden van 

Tocqueville uit 1831 volgens Groen van een ‘admirable sagacité’. Wat Tocqueville 

ten aanzien van Amerika geen verre toekomst leek, had zich meer dan veertig jaren 

later in Europa voltrokken. Vijf jaartallen hadden hiertoe de weg gebaand: de 

                                                                                                                                        
kenmerk der revolutie was en dat hij in de revolutionaire grondtoon der eeuw ‘de voortzetting 

der worsteling tusschen Licht en Duisternis’ niet erkende.  
98 Maurice et Barnevelt, CCIX-CCXIII en CCXVI-CCXXII.  
99 Omdat Tocqueville in 1859 overleed, heeft Groen niet naar latere Europese ontwikkelingen 

kunnen verwijzen.  
100 Correspondance d’Alexis de Tocqueville, publiée en 1860, in: Oeuvres complètes d’Alexis 

de Tocqueville, publiées par Madame de Tocqueville, VI, Paris, 1867, 351-354 en 406-408. 



498 

 

Februarirevolutie van 1848 oftewel het socialisme, de nieuwe vlaag van het 

ultramontanisme in 1852 oftewel de glorificatie van de Bartholomeusnacht en de 

herroeping van het Edict van Nantes, de Italiaanse oorlog in 1859 oftewel het 

nieuwe volkenrecht, de Germaanse eenheid van 1866 en de decreten van het 

Vaticaan in 1870.  

  

Maurice et Barnevelt, zo is inmiddels duidelijk geworden, was meer dan een poging 

om The Life and Death of John of Barneveld te weerleggen. In Motleys aanval op 

Maurits en de calvinisten en diens verdediging van de landsadvocaat en de 

arminianen werd naar Groens overtuiging het reformatorische beginsel 

uitgedaagd.
101

 Hij sprak in dit verband van een vooringenomenheid tegen het 

orthodoxe geloof van de Reformatie en schreef die toe aan de unitaristische 

sympathieën van de Amerikaan. Dat Groens Etude Historique niet alleen als 

terugblik maar ook als vooruitblik was bedoeld, hing samen met de positieve 

receptie van Motleys boek in de organen van het geleerde Europa en van de 

ultramontaanse partij. Deze waarderingen stonden volgens Groen niet op zichzelf, 

maar hielden rechtstreeks verband met de brandende kwestie van de tijd oftewel de 

strijd tussen ‘l’Etat-Pape et le Pape-Roi’. Wie van beiden nu de overwinning zou 

behalen, de absolute staat of de absolute paus, leek hem niet voorspelbaar. Dat de 

religieuze en politieke vrijheden van Europa ongeacht de winnaar het onderspit 

zouden delven, was naar Groens inzicht zo goed als zeker. Bij een triomf van het 

staatsabsolutisme, zo citeerde hij Stahl, bestegen gelovige katholieken en gelovige 

protestanten hand in hand het schavot.
102

 Bij een triomf van het papisme, zo vulde 

hij aan, werden Evangelische christenen en atheïsten gezamenlijk naar de 

gevangenis, de galei en de brandstapel gebracht.  

    Dat Tocqueville ondanks zijn onzekerheid over het ‘résultat définitif’ niet in een 

sombere toekomst geloofde, was Groen te vaag en te optimistisch. Ten aanzien van 

de toekomstonthullingen in de Heilige Schrift betichtte hij de diepzinnige en 

godsdienstige denker van onoplettendheid. In het licht van de Openbaring behoorde 

een christen immers enerzijds rekening te houden met de macht der duisternis, 

anderzijds met het ‘Post tenebras lux’. Met het oog op die toekomstverwachting had 

het Europese Reveil volgens Groen geen andere taak dan om uit te dragen: ‘Verbum 

Dei manet in aeternum. Nil desperandum Christo duce’. Tegen deze achtergrond 

behoeft het niet te verbazen dat Groen in één van de reacties op zijn studie werd 

aangeduid als ‘de Evangeliebelijder’.
103

 Maurice et Barnevelt, zo heeft het 

                                                           
101 Maurice et Barnevelt, CCI. 
102 Maurice et Barnevelt, CCXXII.   
103 B.J. Gratama aan Groen, 31 maart 1875, Briefwisseling, IV, 775-776. 
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bovenstaande duidelijk gemaakt, was Groens laatste appel aan de Europese 

beschaving om tot haar christelijke fundamenten terug te keren.  

  

 

Nu Groens tekst is ontleed, kan worden teruggekeerd tot de tweeledige vraag van het 

begin van dit hoofdstuk. Wat de deelvraag over het verband tussen Groens 

beschouwingen en de Europese context betreft, heeft de tekstanalyse laten zien dat 

hij de politieke ontwikkelingen in Frankrijk en Duitsland evenals zijn 

autobiografisch getinte terugblik herhaaldelijk op de actualiteit en de geschiedenis 

van Europa betrok. Met betrekking tot het postnapoleontische Frankrijk was dit het 

geval wanneer zich een bonapartistische restauratie leek aan te dienen of als een 

radicalisering van de Republiek dreigde. Vooral met het oog op de ‘Roode 

Republiek’ heeft Groen meermalen gewaarschuwd dat dit niet alleen een gevaar 

voor Frankrijk, maar ook voor de toestand en toekomst van ‘geheel Europa’ was. 

Dat hij de parlementsverkiezingen van februari 1871, de Parijse Commune en de 

ideologische botsing tussen republikeinen en royalisten als ‘zorgverwekkend’ 

beschouwde, had alles te maken met zijn angst dat door een radicalisering van 

Frankrijk het internationale socialisme zou opleven. In de eerste plaats in het ‘jonge 

en veerkrachtige Duitschland’ en vervolgens in de rest van Europa.  

    Deze contextualisering in Europese zin kwam niet minder aan het licht in Groens 

beschouwingen over de politieke ontwikkelingen in het keizerlijke Duitsland. Dit 

omschreef hij in niet mis te verstane bewoordingen als ‘het Duitsch-cezaristische 

Rijk’. Een typering waarmee moest worden verhelderd dat de federale 

staatsstructuur onder de autocratische en militaire leiding van Pruisen verkeerde en 

als zodanig een gevaar vormde voor de zelfstandigheid van de Duitse en Europese 

staten. Toen het politieke proces in het Keizerrijk door Bismarcks Kulturkampf 

vanaf de zomer van 1871 in een nieuwe fase terechtkwam, begon Groen in de 

Nederlandsche Gedachten, zij het een half jaar later, de staatsoverheersing van de 

Rooms-katholieke Kerk in Duitsland als een onheil voor de katholieken en 

protestanten van ‘geheel Europa’ voor te stellen. Wat hem in het antikatholieke 

staatsabsolutisme mede verontrustte, was dat dit een revitalisatie van het 

ultramontanisme bevorderde. Een opleving van de ‘Kerk-Staat’ die volgens hem niet 

minder dan ‘de Kerk onder den Staat’ de politieke en godsdienstige vrijheden van 

Europa op het spel zette.  

    Wat Groens ‘historische’ terugblik betreft, viel allereerst op dat de ‘omwerking’ 

van het Handboek mede een aanscherping van zijn Europese bewustzijn bevatte. Dit 

was tevens het geval in zijn toelichting op de correspondentie met Thorbecke en in 

zijn artikelenreeks ‘Historische Brieven’. Ten aanzien van de artikelenreeks kan 
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worden herinnerd aan Rankes historische rectificatie van Friedrich Wilhelm IV, 

waarbij Groen de Europese politiek van de Pruisische vorst centraal stelde. Rankes 

bronnenpublicatie, zo bleek, vormde voor Groen de aanleiding om uit te doeken te 

doen dat hij op de leerschool van het Reveil de betekenis van het protestantisme 

voor de Europese geschiedenis had leren verstaan. Op het verband tussen de 

Reformatie en de politieke en godsdienstige vrijheden van Europa vestigde hij in het 

bijzonder de aandacht in Maurice et Barnevelt.  

    Maar wat zegt deze Europese contextualisering nu over Groens Europabeeld? Op 

deze tweede deelvraag kan op grond van de tekstanalyse het volgende antwoord 

worden gegeven. Door de directe koppeling van de binnenlandspolitieke 

ontwikkelingen in Frankrijk en Duitsland aan het internationale socialisme en van 

het staatsabsolutisme en ultramontanisme aan de Europese vrijheden, heeft Groen in 

de jaren 1871-1876 Europa vooral vanuit het aspect van het staatsrecht belicht. Wat 

overigens niet wil zeggen dat hij geen belangstelling meer had voor het volkenrecht 

en de interstatelijke verhoudingen. Dit kwam bij hem, zoals we zagen, tot uiting in 

zijn grote twijfels over de federale structuur van het Duitse Keizerrijk en in zijn 

terugblik op de eenheidspolitiek van Bismarck en het internationale optreden van 

Napoleon III. Wat echter steeds scherper in het middelpunt van Groens Europese 

belangstelling kwam te staan, was de ideologische botsing tussen ‘de eenzijdigheid’ 

van het liberalisme en ‘de eenzijdigheid’ van het socialisme en het ultramontanisme. 

Waar de liberale stroming volgens hem het individu tot maatstaf verhief, werd door 

de socialistische het individu aan de gemeenschap onderworpen en door de 

ultramontaanse aan het gezag van Rome. Een zich almaar heftiger ontwikkelend 

conflict dat hem met diepe zorg over de toekomst van het Europese staatsrecht 

vervulde.  
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De vraag die ons in deze paragraaf bezighoudt, is of het opinieklimaat kan verklaren 

waarom Groen in zijn kijk op Europa in de jaren 1871-1876 het hoofdaccent op de 

staatsrechtelijke ontwikkelingen heeft gelegd. Voor het beantwoorden van deze 

vraag kan allereerst worden opgemerkt dat de vorige paragraaf heeft laten zien dat 

Groens tekst in deze periode een andersoortig karakter droeg dan de teksten uit de 

periodes daarvoor. Dit bleek niet alleen uit de historical turn in de laatste delen van 

de Nederlandsche Gedachten, maar ook uit de wijze waarop hij de politieke 

ontwikkelingen in Frankrijk en Duitsland beschreef. Hierbij was namelijk veeleer 

sprake van reflectie op kritische beschouwingen van anderen dan van commentaren 

op grond van nieuwsberichtgeving. Daarmee is echter niet gezegd dat Groen van de 

buitenlandse actualiteit onvoldoende op de hoogte was. Wel kan worden gesteld dat 

hij uit het ruime persaanbod selecteerde en er zijn eigen kranten en tijdschriften op 

na sloeg. Met als belangrijkste criteria de scherpzinnigheid waarmee de nationale en 

internationale ontwikkelingen werden beschouwd en welke gevolgen deze konden 

hebben voor Nederland en voor de rest van Europa.  

    Met het oog op het politieke proces in Frankrijk heeft Groen zich, gezien de 

talrijke citaten, laten bijlichten door de Revue des Deux Mondes en het Journal des 

Débats. Twee conservatief-liberale stemmen die gezaghebbend waren in binnen- en 

buitenland. Hieraan kan worden toegevoegd dat het Journal het publieke debat heeft 

bevorderd door naast de eigen commentaren die van andere Franse en Europese 

kranten te plaatsen. Ook via de Londense Times lijkt Groen zich van de situatie in 

Frankrijk op de hoogte te hebben gesteld. Voor de contextuele verklaring van 

Groens commentaar op de Franse Republiek zullen in elk geval het Journal en de 

Revue als leidraad worden aangehouden. Hierbij zal het accent worden gelegd op die 

politieke kwesties waaraan hij in de Nederlandse Gedachten aandacht besteedde.  

    Voor de context van Groens beschouwingen over de politieke ontwikkelingen in 

Duitsland zal om te beginnen gebruik worden gemaakt van Gerlachs Das neue 

Deutsche Reich. Deze brochure, die aan de vooravond van de Kulturkampf 

verscheen, heeft hij aandachtig bestudeerd en besproken. Wat de Kulturkampf zelf 

betreft, zal vooral Fabri’s Staat und Kirche onder de loep worden genomen. Door dit 

geschrift in het bijzonder raakte de Nederlander Groen immers publiekelijk 

betrokken bij een interne Duitse aangelegenheid. Twee andere brochures die hierbij 

zijn belangstelling wekten, waren Gerlachs Kaiser und Papst en Kettelers Die 

Centrums-Fraction. Voor zijn oordeelsvorming over de verhouding tussen kerk en 

staat in Duitsland baseerde hij zich voornamelijk op Luthardts Allgemeine 

Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung. In de contextuele weergave hiervan zal 
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zoveel mogelijk worden aangesloten op de uitvoerige citaten in de Nederlandsche 

Gedachten zelf.  

    Gelet op Groens bronvermelding aangaande het Europese papisme zal voor zijn 

beeldvorming van het Vaticaans Concilie en de inname van Rome het commentaar 

van De Tijd uit de jaren 1870-1872 worden gevolgd. Groen las dit katholieke 

dagblad naar eigen zeggen ‘dikwijls’.
104

 Wellicht kan deze contextuele toespitsing 

verklaren waarom hij pas in februari 1872 in de Nederlandsche Gedachten over de 

Romeinse kwestie is gaan schrijven. Voor de inhoudelijke hiaten met betrekking tot 

dit vraagstuk zal gebruik worden gemaakt van De Standaard. Hierin verscheen in de 

laatste maanden van 1873 van de hand van Groens geestverwant Kuyper een 

artikelenreeks onder de titel ‘Onze verhouding tegenover Rome’. De subparagraaf 

over de Romeinse kwestie zal worden afgerond met een algemene schets van de 

publieke opinie betreffende de opleving van het ultramontanisme in Europa. 

Wellicht verschaft deze schets meer helderheid over het feit dat Groen in het 

‘secularizeren’ van Rome een verklaring zag voor de brede ‘ultramontaansche 

reactie’.  

 

 

Op de dag waarop in Parijs het nieuws over de nederlaag te Sedan en de 

gevangenneming van Napoleon III algemeen bekend werd, brachten ‘les hommes du 

4 Septembre’ de republiek weer tot leven. Hoewel haar wederopstanding in de 

hoofdstad zonder bloedvergieten tot stand kwam, was zij niet ‘legal’.
105

 Met de 

uitroeping van het Gouvernement de la Défense Nationale werden namelijk in één 

klap het hele Corps Législatif en de Senaat weggevaagd.
106

 Toch waren de mannen 

van 4 september geen republikeinen met een radicale signatuur. Het merendeel van 

de nieuwe regering was samengesteld uit parlementsleden die bij de algemene 

verkiezingen van 1869 Parijs hadden vertegenwoordigd. Welk oordeel ook over het 

morele gehalte van de revolutionaire beweging moest worden geveld, volgens het 

Journal des Débats was deze daad ‘la plus urgente nécessité du moment’.
107

 Om het 

hoofd te kunnen bieden aan de immense problemen in binnen- en buitenland was 

een staatsmacht in de hoofdstad, aldus de krant, een eerste vereiste. Hierbij 

veronderstelde zij dat de nieuwe leiders voldoende verlicht waren om te beseffen dat 

het einde van een ‘gouvernement personnel’ niet het begin mocht inluiden van een 
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105 J.P.T. Bury, Gambetta, 7.  
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volgende dictatuur. Of zoals de Revuechroniqueur het uitdrukte: vrijheid en recht 

konden niet worden gerealiseerd door het ‘oeuvre exclusive’ van één partij.
108

  

 

 

Dat de Republiek uit het oogpunt van het algemeen belang recht had op de steun van 

de hele Franse natie, was echter een standpunt dat niet door álle Fransen werd 

gedeeld. In hun ijver voor het herstel van het keizerrijk veroordeelden de 

bonapartisten de republikeinse revolutie als een ‘crime’ met voorbedachten rade.
109

 

Een groter gevaar voor de nieuwe Republiek, maar dan inhoudelijk gezien, kwam 

van de kant van de radicalen. Zo riep Louis-Auguste Blanqui in zijn orgaan La 

Patrie en danger de voorlopige regering op haar medewerking te verlenen aan een 

mobilisatie van ‘l’Europe républicaine’ met als doel elke Europese monarchie omver 

te werpen.
110

 Een manifest waarachter het Journal vooral binnenlandspolitieke 

drijfveren vermoedde en waarmee de blanquisten rechtstreeks op een burgeroorlog 

zouden aansturen. Vanwege de felle kritiek die over hem heen kwam, besloot 

Blanqui een nationale draai aan zijn woorden te geven. Hij had geen ‘République 

universelle’ geproclameerd, maar slechts de Pruisische revolutionairen willen 

aansporen hun koning en hun kanselier te verjagen.
111

  

    Ook de orleanisten zaten in een moeilijk parket. De angst voor radicalisering van 

de Republiek was zo groot dat de gematigde royalisten voorlopig bereid waren de 

nieuwe regering te steunen. Hun tegemoetkomende houding tegenover het 

Gouvernement veranderde door het uitblijven van nationale verkiezingen en de 

dictatoriale wijze waarop Gambetta zijn ‘guerre à outrance’ organiseerde. Zowel 

Broglie als zijn leermeester Guizot geloofde dat de linkse minister de totale oorlog 

mede uit politieke motieven voerde.
112

 Omdat de val van Parijs hen onafwendbaar 

leek en de hoofdstad bijgevolg opnieuw het toneel van onrust zou kunnen worden, 

achtten zij een wapenstilstand noodzakelijk. Aangescherpt door Broglie heeft Guizot 

als ex-staatsman zijn politieke gewicht in de schaal geworpen. In de eerder 

besproken brief van 1 december 1870 aan het Gouvernement betoogde Guizot dat 

het vertrouwen in de Republiek van twee voorwaarden afhankelijk was: openlijk 

afstand nemen van ‘les républicains fanatiques révolutionnaires et les républicains 
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rêveurs socialistes’ én het organiseren van verkiezingen voor een Assemblée als 

uitdrukking van de ‘volonté nationale’.
113

  

    Dat de instelling van een nationale vergadering de kans op een restauratie van het 

bonapartistische keizerrijk of van een orleanistische of zelfs legitimistische 

monarchie vergrootte, was volgens Guizot een ongegronde inschatting. De eerste 

mogelijkheid was gezien de slechte ervaringen van de laatste decennia nog 

nauwelijks voorstelbaar, bij de tweede ging men voorbij aan het feit dat het Huis van 

Orléans slechts prinsen en geen troonpretendenten bezat en bij de derde werd niet 

beseft dat het Huis van Bourbon er onrealistische en daarom voor velen 

onacceptabele standpunten op nahield.
114

 Om zich aan het negatieve Gambetta-

imago van zijn land te ontworstelen had Guizot ook een brief laten opnemen in de 

Times.
115

 Hierin benadrukte hij dat de Engelse regering de plicht had om bij de 

strijdende partijen op een ‘speedy and peaceful solution’ aan te dringen en trachtte 

hij uit te leggen dat de Fransen de oorlog alleen hadden voortgezet vanwege de 

Duitse ‘claims’ op Elzas-Lotharingen.  

    Toch had de voorlopige regering van meet af aan in Europa rondgebazuind dat zij 

zich gematigd en vreedzaam wilde opstellen. Een belangrijke rol hierbij was 

weggelegd voor de diplomaten. De minister van Buitenlandse Zaken Favre had hen 

namelijk te verstaan gegeven dat zij hun visitekaartje moesten overhandigen met de 

woorden ‘notre intérêt est celui de l’Europe entière’.
116

 Het Journal zag het als zijn 

taak de mogendheden op hun Europese verantwoordelijkheid te wijzen.
117

 Werd van 

de Duitse eis tot annexatie van Frans grondgebied geen halszaak gemaakt, zo 

waarschuwde de krant, dan lag een revanche tegen Duitsland voor de hand met alle 

gevolgen van dien voor de beschaving en het machtsevenwicht. Dat Bismarck een 

regering zonder parlement niet als onderhandelingspartner wenste te beschouwen, 

bracht volgens het Journal een ander Europees gevaar dichterbij. Er moest dan ook 

rekening worden gehouden met een restauratie van het bonapartistische keizerrijk.
118

 

Doordat Frankrijk in internationale zin geen voet aan de grond kreeg en het land 

tegelijkertijd met een verslechterende situatie in Parijs werd geconfronteerd, werden 

nu ook de binnenlandspolitieke tegenstellingen op de spits gedreven.  
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Op 11 januari 1871 ontving het Gouvernement van de Engelse regering een officiële 

uitnodiging om aan een conferentie te Londen deel te nemen. Dat de Republiek voor 

het eerst met monarchale mogendheden over tal van Europese zaken mocht 

meeonderhandelen, beschouwde het Journal als een bewijs dat Frankrijk weer deel 

uitmaakte van het ‘concert Européen’.
119

 Het bewijs was vooral bedoeld voor de 

Parijse radicalen, die de mening hadden verkondigd dat het Gouvernement vanwege 

de algemene desinteresse voor de Franse noodtoestand er beter aan deed zijn energie 

in de politieke en sociale emancipatie van de Europese volken te steken. De 

Republiek, zo stelden zij in Europese taal, diende wat haar internationale 

verantwoordelijkheid betrof zich allereerst voor ‘les Etats-Unis d’Europe’ in te 

spannen.  

    De politieke ontwikkelingen kregen echter een ander verloop door de capitulatie 

van Parijs, de wapenstilstand en de verkiezingen voor de Assemblée Nationale. 

Gambetta’s decreet om de bonapartisten van de stembusgang uit te sluiten werd door 

de Revuechroniqueur als een ‘signal de guerre civile’ opgevat. Het vormde voor 

hem het zoveelste bewijs dat de ‘jeune dictateur de Bordeaux’ druk doende was om 

voor zichzelf een ‘république de parti’ op te bouwen.
120

 Het gevaar van een 

‘restauration bonapartiste’, zo benadrukte hij, moest vijf maanden na Sedan immers 

als irreëel worden gezien. In de verkiezingsoverwinning van de conservatieve en 

gematigd liberale kandidaten zag de chroniqueur een ‘protestation’ tegen een 

mogelijke radicalisering van Frankrijk. Vooral uit het succes van Thiers werd 

volgens hem duidelijk hoe de natie tegen de politieke toekomst van het land 

aankeek.
121

 Deze door de wol geverfde politicus werd kennelijk door haar 

gewaardeerd omdat hij voor de ‘libertés nécessaires’ opkwam en zij zich hem 

herinnerde als de man die na 4 september de zaak van Frankrijk in Europa had 

bepleit. Thiers’ aanvaarding van de unanieme verkiezing tot ‘chef du pouvoir 

exécutif’ stond voor de chroniqueur dan ook in het teken van wat hij als diens 

historische missie beschouwde: Frankrijk tegen de wraakzucht van Duitsland 

beschermen, de staatsmacht herstellen en duurzame politieke instellingen tot stand 

brengen.
122
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    Ondanks de electorale stem vóór de vrede en tegen de revolutie was de 

meervoudige opdracht van Thiers volgens de chroniqueur geen sinecure.
123

 Wat de 

optie van protectie tegen Duitsland betrof, moest Frankrijk zich in militaire zin maar 

geen illusie maken: ‘tout était déjà fini’. In Europa had de chroniqueur weinig 

vertrouwen. Hoeveel betekenis ook moest worden gehecht aan Bismarcks 

constatering ‘Il n’y a plus une Europe’, feit was dat de mogendheden zich zes 

maanden lang weinig tot niets van het lot van Frankrijk hadden aangetrokken. Het 

maakte des te meer duidelijk dat alle condities van het ‘équilibre public’ waren 

omgekeerd en dat de traktaten die tot nu toe het fundament van de ‘ordre 

continental’ hadden gevormd, weinig tot niets meer voorstelden. Omdat de 

maatschappij in een ‘crise redoutable’ verkeerde, wachtte Thiers in 

binnenlandspolitieke zin een nog zwaardere taak. Hier moest de ‘chef’ het gevecht 

aangaan met revoluties ‘qui préparent ou suivent éternellement les dictatures’. De 

dag leek aanstaande, zo schilderde de chroniqueur zijn somber toekomstperspectief, 

waarop het uit de oude monarchie voortgekomen Frankrijk door de anarchie ten 

onder zou gaan.  

 

 

Toen de schrikverwekkende crisis in maart 1871 in de Commune van Parijs tot een 

felle uitbarsting kwam, beklemtoonde het Journal dat hierin een gevaarlijke 

tegenstelling tussen de hoofdstad en het platteland zichtbaar werd.
124

 Door aan te 

sturen op een breuk met de provincies zetten de Communards namelijk de nationale 

soevereiniteit en de individuele vrijheid op het spel en verloochenden daarmee, 

aldus de krant, de twee uitgangspunten van de Revolutie van 1789. Dat de 

Assemblée Nationale voor de hoofdstad een uitzondering had gemaakt door haar 

‘libertés municipales’ toe te staan, achtte het Journal een kwaad dat zich vroeg of 

laat tegen de volksvertegenwoordiging zelf zou kunnen keren. De Communards 

zouden immers niet rusten voordat zij hún opvatting van de republiek en hún 

democratische en sociale passies aan de samenleving hadden opgelegd. Dit toonde 

volgens de krant in alle helderheid aan dat de ware representanten van Frankrijk zich 

in de Assemblée bevonden en dat daarom alleen dát instituut zich de ware Commune 

mocht noemen.  

    Hoewel de Commune werd gepresenteerd als de officiële regering van Frankrijk, 

waren ‘les sentimens de l’Europe’, zo riposteerde het Journal, weinig vleiend voor 

haar.
125

 De constatering van de Times dat de republikeinse zaak in Europa nooit 
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eerder zo in het diskrediet was geraakt, sprak volgens de krant boekdelen. Nu 

konden de Communards zich wel getroosten met de diepzinnige gedachte dat de 

negatieve reacties op de Commune in Parijs stuiptrekkingen waren van een oude 

monarchale wereld, maar dan beseften zij niet dat dit oordeel meer zei over hun 

visionaire ideeën dan over de realiteit.
126

 De Revuechroniqueur zag in de Europese 

aspiraties van de Communards zelfs een nieuw feit. Wat aan het ‘comité de salut 

public’ van 1871 in vergelijking met dat van 1793 een enorme spankracht verleende, 

was het overwicht hierin van het ‘cosmopolitisme international’.
127

 In het 

programma van de Commune werd de natie op grond van een grens overstijgend 

‘principe’, aldus zijn verklaring van dit gegeven, opgelost in de ‘république 

universelle’ en waren haar inwoners wereldburgers geworden. Wat in de Commune 

openbaar werd, zo vatte de chroniqueur samen, was de opmars ‘du mouvement 

socialiste en Europe’ die de morele en politieke orde van het werelddeel op zijn kop 

wilde zetten. Om die reden was de Parijse revolutie, bedoelde hij te zeggen, niet 

alleen een Franse maar tevens een Europese aangelegenheid. 

    Toen de opstand eind mei 1871 bloedig werd neergeslagen, duidde het Journal dit 

triomfantelijk als een overwinning voor de ‘société civilisée’ van Europa als 

geheel.
128

 Desondanks raakten vele Fransen, ongeacht hun politieke kleur, door de 

tragedies van oorlog en revolutie in hoge mate gedemoraliseerd.
129

 De samenleving 

leek tot in de wortels aangetast en de grandeur van Frankrijk was door de nederlaag 

tegen Duitsland gemetamorfoseerd tot een misère. In de publieke opinie trok men 

parallellen met de val van het Romeinse Rijk en de deling van Polen. Ook de 

Revuechroniqueur verkeerde in een mineurstemming.
130

 Ondanks alle tekenen van 

een ‘rénovation nationale’, de goede wil en de patriottische trots, ontbeerde de 

Assemblée Nationale cohesie en een vaste koers. Daarom was het zaak, aldus de 

chroniqueur, dat volksvertegenwoordiging en regering de vrede tussen de partijen 

wisten te bewaren.  

 

 

Bij de aanvullende verkiezingen van 2 juli 1871 verloren de royalisten fors terrein 

op de republikeinen. Een bewijs dat hun overwinning van 8 februari dat jaar meer 

een stem voor de vrede dan voor de monarchie was geweest.
131

 Toen Thiers in 
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augustus door de Assemblée tot president werd benoemd, waren alleen de 

legitimisten en de radicalen uit de hoek van Gambetta tegen.
132

 De 

Revuechroniqueur toonde zich gezien de situatie uiterst tevreden en omschreef de 

president als ‘le représentant le plus considérable’ voor Frankrijk en Europa. Terwijl 

er voorbereidingen werden getroffen voor het opstellen van een constitutie, werd 

Thiers alvast in staat gesteld om de ‘prérogatives essentielles’ van zijn beleid in 

binnen- en buitenland ten uitvoer te brengen. Zij het onder de conditie dat hiervoor 

verantwoording moest worden afgelegd aan de Assemblée. Wat het land volgens de 

chroniqueur nodig had, was een duurzame republiek die zowel conservatief als 

populair van karakter was.  

    Dat de royalisten de president hadden gesteund, kwam hoofdzakelijk voort uit 

angst voor de rode republiek. Hun vrees daarvoor was toegenomen, toen Gambetta 

in juli 1871 opnieuw parlementslid werd.
133

 De inzet van Thiers voor de Republiek 

was vooral bedoeld om een neutralisering en ontideologisering van de Franse 

politieke cultuur te bevorderen.
134

 Om dit doel te bereiken koerste hij aan op een 

isolering van de radicale en legitimistische vleugels van de Assemblée. Daartoe had 

hij echter de steun van de middengroepen nodig. Deze vielen uiteen in centrumlinks 

en centrumrechts. Tot de eerste middengroep behoorden de gematigde 

republikeinen, tot de tweede de orleanisten onder leiding van Broglie. Tussen Thiers 

en centrumrechts begon zich echter een diepgaand wantrouwen af te tekenen dat met 

name door de Gambetta-radicalen in de hand werd gewerkt.   

    Een eerste conflict deed zich voor toen op 9 juni 1872 enkele radicalen tot lid van 

het parlement werden gekozen. Terwijl centrumrechts naar aanleiding hiervan bij 

Thiers aandrong op een coöperatieve aanpak van het radicalisme, schilderde de 

president royalistische parlementariërs af als ‘aristocrates’. De Revuechroniqueur 

was van mening dat de royalisten de zaak niet op de spits moesten drijven en vroeg 

begrip voor de moeilijke positie waarin Thiers zich bevond.
135

 Volgens een andere 

correspondent van het tijdschrift diende de taak van de president primair gericht te 

zijn op de vrijheid van de politieke keuze en het bewaken van de nationale 

soevereiniteit, maar niet op het stichten van een republiek of monarchie.
136

 Het 

moment voor een restauratie van de monarchie was nog nooit zo ongunstig geweest 

als nu, zo waarschuwde de correspondent de royalisten, want terwijl zíj huiverden 

voor het rode verafschuwden republikeinen op hun beurt het witte spook.
137
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    Een tweede conflict tussen Thiers en de royalisten werd veroorzaakt door de 

geruchtmakende toespraak van Gambetta op 26 september 1872 te Grenoble. 

Volgens de radicale oppositieleider moest de Assemblée worden ontbonden, omdat 

zij door het ontbreken van het ‘élément social nouveau’ geen juiste afspiegeling van 

de samenleving vormde.
138

 Volgens de Revuechroniqueur bestond er voor de oude 

dictator kennelijk maar één soort republiek en dat was die van hemzelf.
139

 Hoewel 

hij in de oratie geen serieuze bedreiging voor Frankrijk zag, vreesde hij wel dat zij in 

de optiek van Europa als een herleving van het ‘fantôme du radicalisme’ zou worden 

opgevat. Met als gevolg dat de Franse natie opnieuw het stigma van ‘le peuple 

éternellement révolutionnaire’ werd opgedrukt en dat kwam de nationale verheffing 

niet ten goede.
140

 Voor de royalisten was deze oproep van Gambetta het bewijs dat 

de president zijn greep op de radicale republikeinen was kwijtgeraakt. Toen op 27 

april 1873 een radicale kandidaat dankzij Gambetta’s steun in plaats van Thiers’ 

bevriende kandidaat in het parlement werd gekozen, had Thiers voor centrumrechts 

volledig afgedaan.
141

 Met de verkiezing van de legitimist MacMahon tot president, 

enkele weken later, kwam er aan de ambities van de 76-jarige Thiers definitief een 

einde.  

 

 

Het Duitse Keizerrijk was veel tegelijk: bondsstaat, constitutionele staat, keizerstaat, 

Pruisische hegemoniestaat, macht- en militairstaat, maar voor alles natiestaat.
142

 In 

zijn poging de eenwording van de Noord- en Zuid-Duitse staten te realiseren was 

Bismarck anders te werk gegaan dan in 1866. Ditmaal moest hij tussen twee klippen 

doorzeilen. De nationaal-liberalen en de federalisten verlangden namelijk, zij het 

vanuit verschillende motieven, de eenheid van keizer en rijk. Om het 

Rijksunitarisme en de macht van een nationaal parlement te voorkomen moest de 

natiestaat worden gevormd als ‘Föderation monarchischer Staaten’. Dit was de 

nationaal-liberale klip. Tegelijkertijd moest de Pruisische dominantie zoveel 

mogelijk worden verhuld door te benadrukken dat de staten op vrijwillige basis tot 

de eenheid konden toetreden. Dit was de federalistische klip. Deze tweeledige 

aanpak werd met name zichtbaar bij het keizersvraagstuk. De tegemoetkoming aan 

de nationaal-liberalen was dat Duitsland tot keizerrijk aaneen werd gesmeed, maar 

anders dan in 1849 waren het nu de vorsten die de koning van Pruisen de 
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keizerstroon aanboden. Symbolisch uitgedrukt in de federale aanspreektitel 

‘Deutscher Kaiser’ en niet zoals de unitaristen hadden gewild als ‘Kaiser von 

Deutschland’.
143

   

 

 

Volgens Gerlach boden de glansrijke overwinningen op het bonapartistische en 

revolutionaire Frankrijk weidse perspectieven op een opbloei van de conservatieve 

beweging in Duitsland en Europa. Om die reden had hij in zijn brochure Das neue 

Deutsche Reich van juni 1871 de hoop uitgesproken dat vooral ‘von der kaiserlichen 

Majestät’ een stap in de richting van ware gerechtigheid en echte vrijheid zou 

worden gezet.
144

 Dat er zich vanuit het Keizerrijk een ‘conservative Atmosphäre’ 

over Europa aan het uitbreiden was, zoals de nationaal-liberale organen beweerden, 

was wellicht wat voorbarig. Daarvoor was er in Duitsland op het terrein van de 

binnen- en buitenlandse politiek teveel gebeurd. Wat naar Gerlachs inzicht echter 

niet kon worden ontkend, was dat de machtige beweging naar links een nog 

machtigere tegenbeweging naar rechts had ingeluid. Dit bleek volgens hem uit het 

feit dat ‘durch die deutschen Siege’ het legitimisme in Frankrijk weer enigszins in 

beeld kwam en dat op de beroving van de paus een ‘begeisterte Erhebung’ van het 

katholieke episcopaat en het katholieke volk was gevolgd. Niettemin benadrukte de 

Rundschauer dat er voor de conservatieve ‘Gegenströmung’ haast was geboden, 

omdat het weer veranderlijk was en dus ook ‘dieses conservative Wetter’.  

    Dat het conservatieve moment wel eens een kort moment zou kunnen zijn, 

trachtte Gerlach vooral duidelijk te maken aan de hand van de situatie in het nieuwe 

Duitse Keizerrijk. Wat hem vooral zorgen baarde, was het feit dat een tweetal 

tegenstellingen als nationale splijtzwam begon te fungeren.
145

 Hierbij ging hij 

allereerst in op de staatkundige controverse tussen het ‘Nationalliberalismus’ en het 

‘Particularismus’. Volgens Gerlach dreigde het gevaar dat Duitsland door links ‘auf 

die Wege Frankreichs’ werd gevoerd en het ‘Reich’, als gevolg daarvan, in een 

eenheidsstaat met een constitutionele keizer veranderde. Waar de ‘republique une et 

indivisible’ toe leidde, zo kon van het recente Franse verleden worden geleerd, 

hadden de as en de puinhopen van de Parijse Commune wel aangetoond. Het 

particularisme daarentegen, zo betoogde de conservatieve Rundschauer, was ‘ur- 

und wesentlich’ Duits.  

                                                           
143 Overigens gaf ook Wilhelm I de voorkeur aan de eenheidstitel ‘Kaiser von Deutschland’. 

Uit het oogpunt van staatsraison had hij zich echter bij de federale titel neergelegd.  
144 E.L. von Gerlach, Das neue Deutsche Reich. Vom Verfasser der Rundschauen, Berlin, 

1871, 45-49. 
145 E.L. von Gerlach, Das neue Deutsche Reich, 49-57. 
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    Een nog belangrijker tegenstelling in het Keizerrijk voltrok zich volgens Gerlach 

op godsdienstig terrein. In vergelijking met de kerkelijke eenduidigheid van andere 

Europese staten was de katholieke en protestantse tweedeling van Duitsland, zo 

citeerde hij Bismarck, ‘eine Schwäche, aber nach einer Richtung hin auch eine 

Blüthe’. De bloei manifesteerde zich naar Gerlachs uitleg wanneer het Keizerrijk in 

de gemeenschappelijke belijdenis van de christelijke grondwaarheden een hogere 

eenheid vond. De zwakte van de tweedeling, zo valt op, liet hij vrijwel onbelicht. 

Hoezeer ook de strijd tegen Frankrijk in dit opzicht werd misverstaan, bleek volgens 

hem uit het feit dat dit land ten onrechte als de ‘Erbfeind’ werd afgeschilderd.
146

 Net 

als in 1813 en 1815 moest de strijd niet tegen de natie, maar met de gezamenlijke 

christenheid tegen de revolutie worden gevoerd. De enige erfvijand van Duitsland 

was immers de ‘Satan’.  

 

 

De godsdienstige controverse in Duitsland en met name in Pruisen belandde in een 

nieuwe fase door een beschuldigend artikel aan het adres van het katholieke Zentrum 

in de Kreuzzeitung van 22 juni 1871. Hierin werd de partij verweten dat zij door het 

oprakelen van de confessionele tegenstelling met de protestanten de stabiliteit van 

het Keizerrijk in gevaar had gebracht. Hoewel de auteur anoniem was, werd 

algemeen aangenomen dat Bismarck achter de aanklacht zat. Tijdgenoten waren dan 

ook van mening dat het artikel als een rechtstreekse oorlogsverklaring van de 

Pruisische regering aan de katholieken moest worden beschouwd.
147

 Dit leek erop te 

wijzen dat de zwaktezijde van de godsdienstige tweedeling voor de Duitse eenheid 

bij Bismarck meer aandacht begon te krijgen dan de bloeizijde ervan.  

    Dat de katholieke afdeling van het Pruisische Kultusministerium bij de eenheid 

van ‘Geistliche Angelegenheiten’ werd ondergebracht, was volgens de Kreuzzeitung 

een lot dat ook de Evangelische afdeling had getroffen.
148

 Om de maatregel 

enigszins te vergoelijken werd zelfs gesteld dat wanneer de katholieken zich als 

‘gute Patrioten und Unterthanen’ gedroegen, hun dezelfde rechten zouden worden 

verleend als voorheen. Met het oog op de Kulturkampf begon de krant begin 1872 

echter een andere toon aan te slaan. Dit had alles te maken met het feit dat kort 

daarvóór de orthodox-protestantse Kultusminister was vervangen door een liberale 

en deze vervolgens een wetsvoorstel had ingediend om alle openbare en private 

scholen in Pruisen onder het toezicht van de staat te plaatsen. Nadat dit initiatief in 

februari 1872 door de beide Kamers was aangenomen, begon de Kreuzzeitung voor 

                                                           
146 E.L. von Gerlach, Das neue Deutsche Reich, 57-60. 
147 Pieter de Coninck, Een les uit Pruisen, 121. 
148 Neue Preußische Zeitung, 1 augustus 1871. 
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het eerst begrip te tonen voor de strijd die door het katholieke Zentrum tegen de 

regering werd gevoerd.
149

     

 

 

Als gevolg van deze nieuwe ontwikkelingen begon Fabri’s Staat und Kirche een 

centrale plaats in het debat over de Kulturkampf in te nemen. Vooral de hierin 

gedane oproep tot ‘Neugestaltung’ van de verhouding tussen kerk en staat bracht de 

nodige pennen in beweging.
150

 Volgens Fabri was het beklagenswaardig dat bijna de 

hele pers met uitzondering van de ultramontaanse de ‘hohe Bedenklichkeit’ van de 

nieuwe regeringsbesluiten niet had verstaan óf niet aan de orde had gesteld.
151

 

Temeer omdat de Evangelische Kerk als gevolg van de Duitse geschiedenis in een 

moeilijker parket verkeerde dan de Rooms-katholieke. Totale afhankelijkheid van de 

Evangelische Kerk aan de staat, die Duitsland sinds de Reformatie kenmerkte, was 

naar zijn inzicht dan ook altijd verre van ideaal geweest. Dat het ‘relativ wahre Idee’ 

van de christelijke staat sinds de politieke rondgang van het verlichte staatsidee 

compleet in het bewustzijn van de ‘abendländischen Welt’ was verbrokkeld, had de 

Evangelische Kerk in een nieuwe en gevaarlijke situatie geplaatst.
152

   

    Hoewel op grond van historische en theologische argumenten nog altijd aan de 

christelijke staat werd vastgehouden, was volgens Fabri de protestantse kerkpolitiek 

door de grootschaligheid en eenwording van Duitsland in een onhoudbare toestand 

terecht gekomen. Gezien het feit dat de ‘Omnipotenz der Staatsidee’ in de publieke 

opinie gemeengoed was geworden, dreigde elk pleidooi voor de christelijke staat als 

een volledig ‘antiquirten unerträglichen Zwang’ van de hand te worden gewezen. 

Wilden protestanten de zelfstandigheid van de kerk bewaren, zo trachtte de 

zendingsman te overtuigen, dan was ‘Aufhebung des landesherrlichen 

Summepiskopates’ een noodzakelijke voorwaarde.
153

    

    Met betrekking tot de ‘Kampf’ tegen de ultramontaanse partij in zijn land moest 

volgens Fabri een genuanceerd standpunt worden ingenomen. De macht en het 

gevaar van de ultramontanen in Frankrijk, Spanje en Italië waren bekend. Dit soort 

heerschappij lag in Duitsland ‘Gottlob!’ niet in het vooruitzicht.
154

 Wat de 

afkondiging van de pauselijke onfeilbaarheid betrof, kon echter moeilijk worden 

                                                           
149 Dagmar Bussiek, ‘Mit Gott für König und Vaterland’, 224-225. 
150 Gerhard Besier, Preußische Kirchenpolitik in der Bismarckära. Die Diskussion in Staat 

und Evangelischer Kirche um eine Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse Preußens 

zwischen 1866 und 1872, Berlin, New York, 1980, 511-515.  
151 Friedrich Fabri, Staat und Kirche, 77. 
152 Friedrich Fabri, Staat und Kirche, 3-4.  
153 Friedrich Fabri, Staat und Kirche, 129. 
154 Friedrich Fabri, Staat und Kirche, 91. 
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ontkend dat hierin een ‘Kriegserklärung’ aan de moderne staat en aan het 

protestantisme moest worden beluisterd.
155

 Dat deze oorlogsverklaring met die van 

Frankrijk aan Duitsland samenviel, was daarentegen ‘eine der großartigsten 

göttlichen Ironieen’ zoals die door de wereldgeschiedenis werden aangetoond. De 

strijd van Bismarck tegen de ultramontanen hield puur met diens succesvolle 

eenheidspolitiek verband.
156

 De grote staatsman moest in zijn ‘Ehrgeiz’ hebben 

gedacht, zo veronderstelde Fabri, of het niet mogelijk was om na het helen van de 

politieke breuk nu ook de kerkelijke tweespalt te beëindigen. Of beter gezegd: de 

vaak verlangde ‘Lostrennung’ van het Duitse katholicisme van Rome te bewerken. 

Verder benadrukte hij dat hoe groot de roomse dwalingen voor protestanten ook 

waren, er bij alle scheiding nog ‘Gemeinsames’ was in de ‘Grundpositionen’ van het 

christendom.  

 

 

Hoe begripsvol Fabri ook over het rooms-katholicisme in Duitsland sprak, het ging 

Gerlach allemaal niet ver genoeg. In zijn brochure Kaiser und Papst uit september 

1872 deed hij daarom een oproep aan de Duitse katholieken en protestanten om de 

‘Ehe, Schule und Staat ohne Gott’ gezamenlijk te bestrijden en de wapens vooral 

niet tegen elkaar op te nemen.
157

 Het programma van het Zentrum was niet typisch 

katholiek, zo verdedigde de Rundschauer zijn parlementaire aanschuiven bij de 

partij. Gevoelens tegen de Evangelische Kerk of zelfs ‘reichsfeindliche oder 

preußenfeindliche Gesinnungen’ was hij hier niet tegengekomen. Dat Duitse 

katholieken naar Frankrijk lonkten, zoals wel werd beweerd, was hem in elk geval 

nooit opgevallen. Gelet op de republikeinse, orleanistische en bonapartistische 

tijdperken van het land en de huidige situatie onder Thiers achtte hij dit zelfs zeer 

onwaarschijnlijk.
158

    

    Ook moesten de encycliek Quanta Cura en de Syllabus Errorum volgens Gerlach 

‘im Wesentlichen’ als een verklaring tegen het ‘revolutionär-liberale religionslose 

Staatsideal’ worden beschouwd.
159

 In dat opzicht bevatten de documenten slechts 

een legitiem thema ‘protestantischer und staatsrechtlicher Kritik und Polemik’, waar 

niets staats- of Rijksgevaarlijks in terug te vinden was. Ten aanzien van de 

onfeilbaarheidverklaring oordeelde Gerlach dat die beperkt diende te worden tot het 

                                                           
155 Friedrich Fabri, Staat und Kirche, 59. 
156 Friedrich Fabri, Staat und Kirche, 65. 
157 E.L. von Gerlach, Kaiser und Papst. Vom Verfasser der Rundschauen, vierte Auflage, 
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‘Internum’ van de Rooms-katholieke Kerk en niet op de politiek van toepassing was. 

Daarom had ‘wirklich’, zo merkte hij op, geen enkele staatsmacht in en na 1870 

protest tegen de verklaring aangetekend. Alle regeringen die betrekkingen met Rome 

onderhielden, hadden de Kerk post-Vaticanum als ‘identisch’ met de Kerk prae-

Vaticanum erkend en behandeld. Verder verwees hij de beschuldiging naar het rijk 

der fabelen als zouden de Jezuïeten samen met keizerin Eugénie de aanstichters van 

de Frans-Duitse oorlog zijn geweest.
160

    

 

  

Volgens Ketteler bewees de toetreding van Gerlach tot de centrumfractie, zo schreef 

hij in Die Centrums-Fraction, dat de partij niet ‘exclusiv katholisch’ was.
161

 Wat 

katholieken en protestanten in Duitsland ondanks hun diepgaande kerkelijke en 

theologische verdeeldheid samenbond, was dat vanaf de tijd van de Reformatie de 

christelijke ‘Grundsätze’ van staat en maatschappij onveranderd waren gebleven.
162

 

Een politieke orde die zich volgens de bisschop tot aan de Franse Revolutie ‘in allen 

christlichen Staaten Europas’ had voorgedaan. Daarna kreeg de revolutionaire 

theorie overal voet aan de grond. Zij het dat Duitsland en voornamelijk het noorden 

hierop verhoudingsgewijs een gunstige uitzondering vormde. In dat opzicht 

verkeerde het ‘Vaterland’ door het recente ‘Reichsliberalismus’ in de grootste 

‘Prinzipienkrisis’ sinds de zestiende eeuw. Terwijl er gegronde hoop was dat de 

christelijke beginselen in het Keizerrijk maatgevend zouden zijn, dreigden nu de 

‘Prinzipien von 1789’ de overhand te behalen. De vraag waar het naar Kettelers 

inzicht in Duitsland werkelijk op aankwam, was wie de oogst van het bloedig 

bevochten Keizerrijk zou binnenhalen: ‘der reform-jüdische französische 

Liberalismus oder das christliche deutsche Volk?’  

 

 

Ook de Allgemeine Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung zag in het feit dat de 

staat voor zijn ‘Krieg’ tegen de katholieken een verbond met het liberalisme was 

aangegaan, een bedenkelijke ontwikkeling.
163

 Toch was het lutherse tijdschrift met 

Fabri van mening dat de ‘Kampfweise’ voor de Evangelische Kerk zorgwekkender 

                                                           
160 E.L. von Gerlach, Kaiser und Papst, 54.  
161 Wilhelm Emmanuel von Ketteler, Die Centrums-Fraction auf dem ersten Deutschen 
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was dan voor de Rooms-katholieke.
164

 Aangezien het Zentrum ‘vorwiegend’ een 

kerkelijke partij was, zo luidde de verklaring hiervoor, schoot het uiterlijke geweld 

van de staat tegen haar ten enenmale tekort. Tegelijkertijd vroeg de Kirchenzeitung 

zich af of Fabri het motief voor de plotselinge oorlogsverklaring wel voldoende had 

gepeild.
165

 Wat in Bismarcks poging tot isolering van de ultramontaanse partij 

namelijk aan het licht kwam, was ‘die Staatsidee in ihrer nackten 

Ausschlieszlichkeit’. Indien niet met voorbedachten rade ‘so muszte der Instinkt’ de 

rijkskanselier wel met de ultramontanen in aanvaring brengen. Tegenover het 

principe van de moderne staat werd immers door hen ‘die Dienstbarkeit des Staates 

gegen die Kirche’ gehuldigd.  

    Wat de Kirchenzeitung Fabri verweet, was dat hij in zijn pleidooi voor een 

scheiding van kerk en staat tevens ‘die eigentliche Wahrheit des Konservatismus’ 

oftewel de onveranderlijke beginsels van de politiek overboord had gezet.
166

 Reeds 

Stahl had ‘mit Recht’ aangetoond, zo stelde zij hiertegenover, dat de liberale 

staatsidee revolutionair van karakter was. De uiterste consequentie hiervan was dat 

de kerk dan ook van het volk zou worden losgemaakt. Om deze band tussen kerk en 

volk te behouden was volgens de Kirchenzeitung een ‘freier Bund’ tussen kerk en 

staat noodzakelijk.  

    Naast kritiek op Fabri had de Kirchenzeitung ook kritiek op Gerlach. Wanneer 

men voor ogen hield dat Rome op de vernietiging van de Evangelische Kerk uit was, 

zo redeneerde zij, dan was het een dwaasheid om met de ultramontaanse partij een 

verbond aan te gaan.
167

 In dit verband huldigde het tijdschrift zelfs de opvatting dat 

protestanten in de strijd tussen Rome en de staat ‘von Gewissens wegen’ aan de kant 

van de staat behoorden te staan.
168

 Wat de staat hierin namelijk verdedigde, was ‘ein 

göttliches Recht’, terwijl een overwinning van het ultramontanisme in politiek 

opzicht als een ‘Unglück’ moest worden beschouwd. Niettemin benadrukte de 

Kirchenzeitung dat hoewel Rome zelf door de onfeilbaarheidverklaring de staat de 

‘Fehdehandschuh’ in het gezicht geworpen had, de uitgedaagde partij deze niet had 

moeten opnemen. Al veel was in het verleden, zoals het pauselijke protest tegen de 

Vrede van Westfalen en het Congres van Wenen, ‘ignorirt’. Waarom voelde de staat 

zich dan in deze tijd geroepen om een oorlog tegen Rome en dan nog tegen ‘ein 

Dogma’ te voeren? Die vraag klemde volgens de Kirchenzeitung temeer, omdat de 

strijd vanwege zijn ideële karakter onmogelijk kon worden gestreden zonder dat 

hierbij de vrijheid van geweten werd aangetast.  
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    Reeds in Groens tekst hebben wij gezien dat de Kirchenzeitung de opleving van 

het socialisme en het ultramontanisme als een reactie op het individualiteitprincipe 

van het liberalisme beschouwde.
169

 Wat de revitalisatie van de ultramontanen betrof, 

bewees dit volgens haar dat zij ondanks alle middelen die de staat tegen hen had 

aangewend sterker uit de strijd te voorschijn waren gekomen. Hoe door Pruisische 

lutheranen in het algemeen over de Kulturkampf en het oplevende papisme werd 

gedacht, wordt onder meer duidelijk uit het verslag in de Kirchenzeitung van de 

Evangelisch-Lutherse Conferentie die eind 1875 te Berlijn werd gehouden. Het 

lutherse tijdschrift onderstreepte dat er ondanks alle begrip voor de verongelijkte 

ultramontanen en de gemeenschappelijke schat van christelijke waarden een 

‘unübersteigliche Kluft’ tussen Rome en de Reformatie bleef bestaan.
170

 Dit maakte 

een gezamenlijke strijd tegen het staatsliberalisme naar de opvatting van vele 

conferentiegangers onmogelijk. Of zoals één van hen het op onderscheidende wijze 

trachtte uit te drukken: ‘Wir haben gleicherweise Kampf mit Rom und mit den 

Kulturkämpfern’. 

 

 

Aan het begin van deze paragraaf werd gewezen op het feit dat Groen in de 

Nederlandsche Gedachten tot februari 1872 heeft gezwegen over gewichtige zaken 

als het Vaticanum en de val van Rome. Hierbij werd de vraag gesteld of de context 

zou kunnen verklaren waarom hij anderhalf jaar lang een publiekelijk stilzwijgen 

over de Romeinse kwestie bewaarde. Omdat Groen hiervan een trouw lezer was, 

werd voor de beantwoording van deze vraag op het katholieke dagblad De Tijd 

geattendeerd. Bij de contextualisering van deze omissie in Groens periodiek zal 

daarom gebruik worden gemaakt van het commentaar van De Tijd uit de jaren 1870-

1872. Voor de tijd daarna wordt allereerst het antwoord in een artikelenreeks 

gezocht die Kuyper eind 1873 in zijn antirevolutionaire dagblad De Standaard heeft 

gepubliceerd. Vervolgens zal via De Tijd en de algemene literatuur een beeld 

worden geschetst van de Zwarte Internationale, de katholieke tegenpool van de Rode 

Internationale.  

 

 

Volgens De Tijd zouden door de terugtrekking van het Franse garnizoen uit Rome 

niet alleen de paus, maar ‘evenzeer Europa en de gansche maatschappij’ in grote 
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moeilijkheden worden gebracht.
171

 Als Stedehouder van Christus was Pius IX 

immers naast hoofd der kerk ook sluitsteen van de maatschappelijke orde. Dat er 

protestanten waren die dat niet inzagen, toonde haarscherp aan dat de huidige 

revolutie ‘de echte en niet te verloochenen dochter’ van de dwalingen van Luther en 

Calvijn was. De moderne beschaving, de moderne verlichting en de moderne 

beginselen waren welbeschouwd, zo stelde De Tijd, ‘produkt’ van het 

protestantisme.  

    Nadat de val van Rome op 19 september 1870 een feit geworden was, drukte De 

Tijd in zijn kolommen een internationaal appel af onder het opschrift ‘Beroep op de 

Katholieken, ten gunste van den Heiligen Stoel’.
172

 Hiermee gaf de krant lucht aan 

haar grote verontwaardiging over wat zij als de inname van de ‘koningin der wereld’ 

omschreef. Zij sprak in dit verband van de ‘meest blijkbare verkrachting’ van het 

volkenrecht en van alle katholieke rechten aangaande het erfdeel van de paus. In het 

‘Beroep’ werden de katholieken van de hele wereld aangespoord om bij hun 

regeringen ernstig protest tegen deze ‘berooving’ aan te tekenen.  

    Ook de liberale katholieken, zo oordeelde de krant, werden door de val van Rome 

gedwongen zich in het voordeel van de paus uit te spreken. Dat Pius IX door middel 

van het Vaticanum de staat aan het gezag van de Heilige Stoel had willen 

onderwerpen, zoals de katholieke regeringen van Oostenrijk en Beieren beweerden, 

achtte zij één groot misverstand. De onfeilbaarheidverklaring was immers alleen 

bedoeld om de ‘katholieke geloofs- en zedeleer’ in stand te houden en niet om 

politiek gezag uit te oefenen. De vijandige reactie op het dogma van de kerk en de 

passiviteit om voor de rechten van de paus in de bres te springen, zelfs in de 

katholieke staten van Europa, toonden aan hoe gevaarlijk het tot voor kort hoog 

geroemde ‘liberale Katholicisme’ was.
173

 Een explicitering van de katholiek als 

ultramontaan, zo concludeerde de krant, was om die reden onvermijdelijk 

geworden.
174

  

    Toch was De Tijd wat de katholieke vooruitzichten in Europa betrof, hoopvol 

gestemd. Dit blijkt in het bijzonder uit een lovende bespreking in de krant van de 

anonieme brochure Wo ist Europa’s Zukunft?.
175

 ‘De toekomst der wereld behoort 

aan de grondstellingen van den Syllabus, en deze toekomst, zij ligt niet meer in 
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verwijderde nevelen vóór ons’, zo citeerde zij de auteur instemmend. Het jaar 1789 

had de rechten van de mens geproclameerd, het jaar 1889 zou de rechten van God 

afkondigen.
176

 In de zomer van 1871 nam De Tijd belangrijke tekenen daarvan waar. 

Overal en met name in Italië en Duitsland begonnen de katholieken zich te 

‘verheffen’ om de liberale banden te verscheuren.
177

 Ook Bismarck deed er volgens 

de krant verstandig aan zijn ‘hoffelijkheid’ voor de paus nu eindelijk eens in ‘daden 

van regt’ om te zetten. Deed hij dat niet, zo waarschuwde zij, dan gaven de 

katholieke Duitsers hun vorsten noodgedwongen aan de verwoestingen van de 

liberale heerschappij prijs.  

 

Van 17 juli tot en met 8 september 1871 verscheen onder de titel ‘De Nederlandsche 

Gedachten van Mr. G. Groen van Prinsterer’ een twaalftal artikelen in De Tijd over 

Groens verhouding tot de katholieken in Nederland. Hierin werd door de krant de 

stelling verdedigd dat hoewel het protestantisme ‘éénheid en algeheelheid’ wilde, 

het bij uitnemendheid ‘partij’ was.
178

 Omdat het protestantisme daarmee tegen de 

eenheid van de katholieke waarheid streed, kon het begrip protestant maar het beste 

worden omschreven als ‘un homme, qui n’est pas catholique’.
179

 Het tweedracht 

zaaiende karakter van het protestantisme moest volgens de krant ook van toepassing 

worden geacht op Groen van Prinsterer. Dat Groen samen met de katholieken een 

Evangelisch gevecht met de revolutie wilde leveren, klonk immers op het eerste 

gehoor uitnodigend. Wie echter goed luisterde, hoorde door de verschillende 

klanken van volkshistorie en christelijk-nationale richting heen het ene geluid: ‘nous 

sommes issus de Calvin’. Zolang ‘de leader der antirevolutionaire partij’ dit gevecht 

vanuit de reformatorische beginselen wenste te voeren, moesten al zijn inspanningen 

als vergeefs worden beschouwd.
180

 Wat voor soort wapens hij in dit treffen ook aan 

het arsenaal van de geschiedenis en het recht ontleende. De revolutie kon namelijk 

alleen worden overwonnen, als ‘de erfsmet der Reformatie’ werd weggenomen. 

Duidelijker kon de krant de kloof met het protestantisme niet tot uitdrukking 

brengen.  

    Wat De Tijd in dit verband erg hoog zat, was dat Groen vanaf september 1870 de 

door hem begeerde bondgenoot in de kou had laten staan. Terwijl de Nederlandsche 

Gedachten in naam van het recht hun stem verhieven voor Frankrijk, zwegen zij en 

bleven zij zwijgen toen op datzelfde ogenblik in Rome ‘een ander onregt’ werd 

                                                           
176 Met deze woorden van Maistre werd niet alleen de brochure, maar ook de bespreking 

afgesloten.  
177 De Tijd, 20 juni 1871. 
178 De Tijd, 21 juli 1871. 
179 De Tijd citeerde hier Maistre. 
180 De Tijd, 28 juli en 17 augustus 1871.  
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gepleegd.
181

 Onder de lofredenaars van deze ‘straatroverij’ was Groen weliswaar 

niet te vinden, maar hoe kon ‘deze meest openbare aanranding van het hoogste regt’ 

zich aan zijn scherpe blik onttrekken? Doordat hij pas op 11 januari 1871 enkele 

woorden aan de Romeinse kwestie wijdde en daar op 15 april van dat jaar iets 

uitvoeriger op terugkwam, was het volgens haar onmogelijk in Groen ‘den Ridder 

van het Regt’ te zien. Zijn instemming met de weinigzeggende uitspraak ‘De Kamer, 

elken roof afkeurende, gaat over tot den orde van den dag’ bestempelde de krant als 

‘staatkundig Don-quichottisme’. De zaak van Rome was namelijk niet alleen van 

‘internationaal belang’, maar raakte ook de ‘teêrste punten’ van de 

godsdienstvrijheid van de Nederlandse katholieken.  

    Dat het ‘reorganizeeren van Europa’ niet aan hem was opgelegd, zoals Groen 

hiertegen inbracht, achtte De Tijd voor iemand die zijn geloof ‘aan den zedelijken 

grondslag aller geschiedenis’ luidkeels had beleden een onbegrijpelijk 

weerwoord.
182

 Bij de Romeinse kwestie ging het per slot van rekening niet om het 

herstel van geografische grenzen, maar om het vestigen van de Europese staten op 

‘andere grondslagen’ dan de volkssoevereiniteit. In dat licht bezien was het volgens 

de krant maar de vraag of de christelijk-nationale richting waarvan Groen het ‘partij-

hoofd’ was, ‘groot’ mocht gaan op het bezit van de beginselen van waarheid en 

recht. Juist ‘dat terugtrekken van eene belijdenis dier beginselen’, dat in feite een 

openlijk partij kiezen was, leek een teken van zwakte. Of drong zich in dit 

verzwijgen bij ‘den meester der anti-revolutionaire school’ misschien toch nog een 

‘verre verwantschap met de revolutie’ op?  

 

 

De vraag of katholieken en protestanten in de revolutie een gemeenschappelijke 

vijand bezaten en of zij in het gevecht hiertegen elkaars bondgenoten konden zijn, 

stond ook centraal in Kuypers artikelenreeks ‘Onze verhouding tegenover Rome’. In 

een twaalftal artikelen dat van 27 november tot 18 december 1873 in het dagblad De 

Standaard verscheen, stelde Groens geestverwant vast dat de antirevolutionaire 

partij aangaande de strijd van Rome tegen het radicalisme een drietal standpunten 

kon innemen. Als bondgenoot van Rome mede slag leveren tegen het radicalisme, 

als bondgenoot van het radicalisme partij kiezen tegen Rome of beide 

bondgenootschappen afwijzen en zowel tegen Rome als tegen het radicalisme trouw 

blijven aan haar leus: ‘In mijn isolement ligt mijn kracht!’.
183

 Het antwoord op de 

drie keuzes werkte hij als volgt uit.  

                                                           
181 De Tijd, 10 augustus 1871. 
182 Cf. Nederlandsche Gedachten, III, 1 augustus 1871, 116-117. 
183 De Standaard, 27 november 1873. 
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    Dat samenwerking met Rome onaanvaardbaar was, trachtte Kuyper met een 

drietal argumenten te onderbouwen. Hierbij nam hij in het bijzonder afstand van 

Gerlach, omdat die de mening was toegedaan dat protestanten zich als hulptroepen 

bij de grote ultramontaanse beweging moesten aansluiten. Als eerste ‘bedenking’ 

hiertegen wees Kuyper op het ontbreken van ‘weêrkeerigheid’. Rome was immers in 

het algemeen niet bereid om antirevolutionaire protestanten te steunen. Zelfs een 

‘wapenstilstand’, het sine qua non van een bondgenootschap, werd niet in acht 

genomen. Dit was aantoonbaar in het feit dat Rome in Holland en Duitsland 

beperking van protestantse godsdienstvrijheid aanbeval en in de pauselijke staat, 

Toscane en Spanje de geloofsvervolging van de protestanten voortzette.
184

 De 

tweede ‘feil’ in het voorgestelde bondgenootschap was dat de krachten die met 

elkaar moesten worden verbonden niet ‘op voet van gelijkheid’ verkeerden. Bij een 

gezamenlijke overwinning op het radicalisme was de minderheidspositie van de 

protestanten tegenover de ultramontanen, ‘zoo in het Europeesch evenwicht, als in 

de enkele Staten’, dan ook een gegeven om serieus rekening mee te houden.
185

 

Temeer omdat volgens het Concilie van Trente elke dopeling tot de ‘Moederkerk’ 

diende terug te keren. Een ‘toeleg’, zo verhelderde hij, die Rome ‘nooit’ zou 

prijsgeven.  

    Een derde bedenking tegen samenwerking met Rome lag naar Kuypers opvatting 

in ‘de verandering’ van de kerkelijke toestand. Toen Burke op dit terrein zijn 

gedragslijn voorschreef, zo lichtte hij toe, was het ultramontanisme in de Roomse 

Kerk zwak en ‘het gelovig element’ in de protestantse kerken heersend.
186

 Dat 

Burke, ‘wiens theologisch inzicht nooit scherp was’, christelijke staatslieden had 

opgeroepen godsdienstige verschillen voortaan aan de ‘Theologische School’ over te 

laten en voor beide kerken ‘een gemeenschappelijke basis’ te zoeken, mocht niet 

worden misverstaan. Wat hem met deze raad voor ogen had gestaan, had allereerst 

een antirevolutionaire ‘strekking’ en moest vervolgens in de tijd worden geplaatst. 

Kuyper gaf toe dat Burkes politiek ‘in den aard der toenmalige verwikkeling’ lag en 

in het verlengde daarvan door ‘de reactie’ tegen Napoleon moest worden bezegeld. 

Met als vrucht van de napoleontische onderdrukking ‘een Réveil van het geloof 

tegen het ongeloof’. Juist omdat dit geloofsbeginsel in alle kerken gelijktijdig naar 

buiten kwam, zo benadrukte Kuyper, herleefde ook het ideaal van de verloren 

gegane ‘ééne, apostolische Kerk’. Waarbij men ‘den schonen droom’ droomde dat 

het ultramontaanse element in Rome als vanzelf zou slijten. Anders dan de twee 

voorgaande eeuwen met hun ‘kerkelijk gekibbel’ zou de negentiende eeuw door de 

‘zuivere tegenstelling van Christendom en Ongeloof’ mooier en verhevener worden.  

                                                           
184 De Standaard, 28 november 1873. 
185 De Standaard, 1 december 1873. 
186 De Standaard, 27 november en 3 december 1873. 
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    Volgens Kuyper had Rome in tegenstelling tot de protestanten op de uitnodiging 

tot inschikkelijkheid fier, maar onveranderlijk geantwoord: ‘wij kunnen niet’.
187

 

Maar, zo beklemtoonde hij, Rome was niet meer het Rome van 1813. Door 

encyclieken en dogma’s had zij zich in de richting ‘van het Protestantisme af’ 

ontwikkeld. Een ‘gedragslijn’ die overigens aan Rome als ‘trouw aan haar beginsel’ 

kon worden betuigd. De helderheid gaf namelijk aan dat het protestantisme in zijn 

relatie tot Rome de bakens moest gaan verzetten. Dit was zelfs nog mogelijk in de 

geest van Burke en Stahl. Noch Burke noch Stahl had immers ooit het voorstel 

gedaan om als ‘bondgenoot der Ultramontaansche beweging’ het kwaad van de 

revolutie te bestrijden. Van Gerlach en Guizot kon dat volgens Kuyper niet worden 

gezegd. Die wilden ook met Rome samenwerken, nadát zij zich in ‘beslist’ 

ultramontaanse zin ontwikkeld had. Hierdoor waren zij ‘ontrouw’ aan Burke en 

Stahl geworden.  

    Voor zijn afwijzing van een bondgenootschap met het radicalisme ter bestrijding 

van Rome gaf Kuyper eveneens drie redenen.
188

 Allereerst trof het geen doel, omdat 

een geestelijke macht alleen door ‘geestelijke wapenen’ kon worden overwonnen. 

Ten tweede, en dit was nog erger dan het eerste, verwondde het protestantisme met 

dit pact zichzelf. Het was in politiek opzicht dan tot ‘geestelijke machteloosheid’ 

gedoemd en daardoor evenals Rome gedwongen de eigen rechtsbeperking voor lief 

te nemen. Ten derde zag hij dit verbond als een wapen ‘dat niet in onze handen 

past’. Dat de Reformatie in haar eerste tijdperk tot op zekere hoogte nog met de 

Renaissance of het Anabaptisme samenging, kwam volgens Kuyper omdat het 

radicalisme toentertijd nog met het wapenschild ‘onzer Christelijk-Europeesche 

familie’ prijkte. Met het ongeloofbeginsel van 1789 bewoog het radicalisme zich 

echter naar een toestand, waarin ‘het organisch levensverband van huis en 

maatschappij, van het nationale leven en het volkeren-verband’ niet meer aanwezig 

was.  

    In de laatste drie artikelen van de reeks zette Kuyper uiteen waarom de christelijk-

historische richting er verstandig aan deed haar handen ten aanzien van Rome en het 

radicalisme vrij te houden.
189

 Dat de partij haar ‘eigen huis’ niet mocht verlaten, 

betekende echter nog niet dat zij zich hierin op moest sluiten. Het ‘Isolement’ hing 

namelijk mede van de omstandigheden af. Elk tijdperk had zo zijn eigen betekenis 

en die bepaalde afwisselend waardering en kritiek. Rome bewaarde immers ‘rijke 

elementen’ van de christelijke belijdenis en het radicalisme hield er een ‘kostelijk 

program’ van burgerlijke en maatschappelijke vrijheden op na. Om de 

                                                           
187 De Standaard, 5 december 1873. 
188 De Standaard, 9, 11 en 15 december 1873. 
189 De Standaard, 20 december 1873. Cf. 16,18 en 20 december 1873. 
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scheidingspunten scherp te stellen eindigde hij met een kijk op de geschiedenis 

waarin ook zijn Europabeeld tot uiting kwam.  

    Volgens de geschiedbeschouwing van Kuyper waren het radicalisme en Rome 

twee gevaarlijke uitlopers van twee wereldhistorische hoofdstromen. Terwijl het 

radicalisme zich toonde als de zondige ontaarding van de machtige 

‘Vrijheidsbeweging’, liet Rome zich kennen als de schuldige verbastering van de 

allesbeheersende ‘Geloofsbeweging’. Wat de ontwikkeling van de vrijheid betrof, 

beschreef hij dit proces als volgt. Dat de Griekse en Romeinse gemenebesten in 

despotisme ten onder waren gegaan, kwam omdat zij ‘den echten wortel’ misten. 

Een blijvende stoot ontving de vrijheidsbeweging door het christendom dat vanuit 

Israël naar Europa overstak om op de puinhopen van de klassieke beschaving ‘de 

vrije volken van het westen’ te stichten. Terwijl het christendom enerzijds op de 

zondemacht van het hart als de oorzaak van de onvrijheid wees, verkondigde het 

anderzijds in de verlossing door Christus het middel tot ‘vrijmaking’ aan. In het 

dopen der volken werd de daad bij het woord gevoegd. De ‘loop der vrijheid’ werd 

slechts gestoord door het gebrek aan ‘individueele ontwikkeling in de Kerk’. De 

vroegere tirannie werd geweerd, maar niet zozeer door de persoonlijke bevrijding 

van het individu als wel door kerkelijk verzet. Dat ‘evenwicht’ zou echter worden 

aangetast, zodra de kerk er in slaagde de staatsmacht te breken. Vanaf dat ogenblik 

zou men, hoewel vrijgemaakt van de staat, ‘slaaf der Kerk’ zijn geworden.  

    De wegneming van die ‘misstand’ werd pas werkelijkheid, zo betoogde Kuyper, 

toen de Hervorming tegenover de onderdrukking der kerk de vrijheid van het 

individu wist te herstellen. Met als belangrijk gevolg dat uit deze ‘kern der 

geestelijke vrijheid’ ook ‘de politieke vrijmaking van Europa’ begon te ontluiken. 

Een redmiddel dat door één deel van Europa werd aanvaard, door een ander deel 

verworpen. Totdat te kwader ure de Franse Revolutie kwam. Zij brak niet uit in een 

protestants, maar ‘met noodzakelijkheid’ in een fanatiek rooms land. Juist doordat 

Rome de vrijmaking van het individu bleef tegenstaan, smoorde zij de ontwikkeling 

der politieke vrijheden en verlaagde haar kerk tot een voetstuk voor het beeld van 

het Bourbondespotisme. De herovering van de vrijheid was toen nog slechts op twee 

manieren mogelijk: óf door de terugkeer tot de Hervorming óf door de verwerping 

van het geloof en de omkering van de beginselen van gezag, recht en orde.  

    Dat laatste koos de Revolutie. Het ‘program onzer vrijheden’ nam zij over, zo 

verhelderde Kuyper, maar de vrijheidsboom werd van zijn christelijke wortels 

losgescheurd. Met dit program aan haar banier gehecht stak de Revolutie vervolgens 

‘Europa’s statenbouw’ in brand, vernielde het bestaande organisme en beloofde een 

nieuw en beter gebouw ‘naar eigen trant’. Dat dit ‘pogen’ in stromen bloed en 

kannibaalse bestialiteit ten onderging, bewees dat de geloochende macht der zonde 

de spot dreef met revolutionaire theorieën. Ook bij het radicalisme draaide alles 
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evenals bij Rome, zo vatte Kuyper samen, om het vraagstuk van de verlossing. Er 

was immers zowel dorst naar verlossing van zonde als van staatkundige tirannie. 

Aangezien de verlossing van het laatste kwaad alleen mogelijk was door de 

verlossing van het eerste, reikte het Evangelie het radicalisme voor beide kwaden 

een ‘volmaakt en onovertreffelijk schoon program’.  

    Uitsluitend op basis van dit program diende de antirevolutionaire partij volgens 

Kuyper haar positie tegenover Rome en het radicalisme te bepalen. Bestreed Rome 

niet alleen het beginsel van het radicalisme, maar óók zijn aan het Evangelie 

ontroofde program, dan verdiende de vrijheidsbeweging steun van de 

antirevolutionairen. Werd de vrijheidsbeweging echter door het radicalisme 

losgemaakt van de ‘Verlosser en Bevrijder der natiën’ en geënt op het ‘onzinnigst 

ongeloof’, dan vond het in de antirevolutionaire partij een nog sterkere tegenstander 

dan in Rome. Of om het met de slotzin van Kuypers artikelenreeks te zeggen: ‘Onze 

leus blijft Verlossing van zonde alleen door Christus tegen Rome, maar ook 

Verlossing van politieke tyrannie alleen door Christus tegen het Radicalisme’. 

 

 

Op 27 en 28 februari 1872 verscheen in De Tijd een tweetal artikelen waarin de 

verhouding tussen de revolutie en de kerk werd belicht. De openingszin van het 

eerste artikel was meteen een voltreffer. Letterlijk schreef de krant: ‘Er is 

tegenwoordig bij de goevernementen van Europa, een algemeen streven van 

openbare vijandschap tegen de katholieke Kerk, dat zeer opmerkelijk is’. Dit streven 

manifesteerde zich volgens haar ook in Nederland. Hier stond het liberalisme, 

althans wat de schoolwetgeving en het antipapisme betrof, zelfs ‘aan ’t hoofd der 

europeesche revolutie’. Dat Europa zich in de revolutie verloor en paus en kerk aan 

haar verwoestende aanslagen prijsgaf, benadrukte de krant, kwam echter nergens zo 

helder aan het licht als in de aanpak van de regering van Pruisen.
190

 Nu Bismarck 

zich ontpopte als ‘vervolger der Kerk’, dwong hij de Pruisische katholieken tot een 

strijd die zij ‘onmogelijk’ konden negeren. Tegelijkertijd bestond voor hem het 

gevaar dat hij hierdoor zijn krediet ook bij de katholieken van ‘geheel Duitschland’ 

verspeelde. Volgens de krant miste de kanselier ditmaal het ‘regte inzigt’ in de 

toestand van zijn land. Bij de stormen die over Europa in aantocht waren, zou hij 

namelijk vandaag al kunnen zien wat hem in de toekomst wachtte.  

    Bij deze stormen dacht De Tijd allereerst aan de Rode Internationale. Dat de 

socialistische beweging in Europa met de dag machtiger werd, had volgens haar 

vooral te maken met de liberale wijze waarop de Europese regeringen de Katholieke 

                                                           
190 De Tijd, 16 december 1871 en 5 februari 1872. 
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Kerk bestreden. Bij het zien van zulk een toestand achtte zij het ‘onbegrijpelijk’ dat 

‘alle goevernementen in Europa’ geen andere vrees bezaten dan door de Katholieke 

Kerk te worden overheerst. De Europese regeringen moesten er daarom niet vreemd 

van opkijken als zij door hun antikatholieke beleid nu ook nog met een 

ultramontaanse storm werden geconfronteerd. Toch is het de vraag of de krant met 

deze beschouwing over het Europese staatsliberalisme volledig recht deed aan de 

feiten. Het antikatholieke staatsoptreden hield namelijk mede verband met een 

róómse beweging van onderaf.  

    De Zwarte Internationale, zoals de beweging zich als tegenhanger van de Rode 

had aangediend, was een Europees-katholieke reactie op de val van Rome in 

1870.
191

 Zij was in het leven geroepen door een gezelschap rijke katholieken met als 

doel de paus het wapen van de publieke opinie te verschaffen. Om een viertal 

redenen was deze ultramontaanse lekenbeweging een krachtiger zuurdesem voor het 

herstel van Rome dan de ultramontaanse geestelijkheid in de jaren daarvoor.
192

 

Allereerst omdat de geografische omvang van het ultramontanisme van Frankrijk en 

de Lage Landen tot Duitsland, Oostenrijk en Italië was uitgebreid. Ten tweede 

omdat de beweging vanuit een journalistiek hoofdkwartier werd geleid. Dit was de 

in november 1870 opgerichte Zwitserse Correspondance de Genève, die vanwege 

haar betekenis als informatie- en inspiratiebron ook wel het ‘journal des journaux’ 

van het ‘Comité de Défense Catholique’ werd genoemd. Ten derde werd het 

repertoire fors verbreed. Zo organiseerde men om de roomse zaak te bepleiten tal 

van processies, deputaties naar Rome, petities en massabijeenkomsten. Ten vierde 

werd voor het eerst het middel van de directe politieke pressie toegepast. Dit nieuwe 

element in de ultramontaanse aanpak moet vooral als teken worden gezien van een 

sterk politiek zelfbewustzijn. Hoe dit pressiemiddel in de ultramontaanse pers 

functioneerde, wordt bijvoorbeeld duidelijk uit de Correspondance de Genève van 4 

januari 1871. Zo waarschuwde de krant dat de wijze waarop de Europese politiek 

met de Romeinse kwestie omging, katholieke ongehoorzaamheid uitlokte of zelfs tot 

een algemene godsdienstoorlog kon leiden.
193

 Een dreigement dat, zo bleek, ook 

door De Tijd was geuit.  

    Hoewel de Heilige Stoel de Zwarte Internationale officieel nooit heeft erkend, 

werd de beweging door Pius IX moreel en financieel gesteund en in toenemende 

                                                           
191 Een gedegen studie op het tot een tiental jaren geleden nog weinig bekende terrein van de 

Zwarte Internationale vormt Emiel Lamberts (ed.), The Black International,1870-1878. The 

Holy See and Militant Catholicism in Europe = L’International noire, 1870-1878. Le Saint-

Siège et le Catholicisme militant en Europe, Leuven, 2002. 
192 Vincent Viaene, ‘The Roman Question, Catholic Mobilisation and Papal Diplomacy 

during the Pontificate of Pius IX (1846-1878), in: Emiel Lamberts (ed.), The Black 

International, 158-162. 
193 Voor het citaat, zie Vincent Viaene, in: Emiel Lamberts (ed.), The Black International, 

169-170. 
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mate onder controle gebracht.
194

 Waar de Rooms-katholieke Kerk door het 

liberalisme en in geringere mate door het nationalisme werd bedreigd, zag zij de 

mobilisatie van een katholieke opinie in Europa als noodzakelijk om de 

internationale positie van de paus en de sociale invloed van de kerk te waarborgen. 

Temeer omdat de hoop op een bondgenootschap tussen Frankrijk en Duitsland na 

Sedan vervloog en een restauratie van de Franse monarchie onwaarschijnlijk was.
195

 

De stappen van Pius IX om de Franse natie in het licht van deze doeleinden tot een 

gematigde opstelling te bewegen, hebben Bismarcks wantrouwen ten aanzien van 

hem versterkt. Omdat de paus door de gewijzigde internationale verhoudingen ook 

niet op de mogendheden kon terugvallen, stond zijn zaak er tot aan de Parijse 

Commune slecht voor.  

    Nadien koos het Geneefse Comité ervoor zich te herstructureren en te 

transformeren tot de Zwarte Internationale.
196

 Twee manieren van aanpak stonden 

het Comité hierbij voor ogen. Door veel aandacht te schenken aan de sociale kwestie 

moest tegenwicht worden geboden aan de Rode Internationale en door elke moderne 

staat als bezet gebied af te schilderen moest de noodzaak van een katholieke 

bevrijding worden ingescherpt. Hieraan kan worden toegevoegd dat het Comité 

theocratische ideeën omarmde waarin de staat volledig ondergeschikt werd geacht 

aan de kerk.
197

 Ook de Vaticaanse diplomatie begon de voordelen van de Romeinse 

kwestie als katalysator voor de katholieke opinie in te zien. Door de leken in Europa 

te mobiliseren hoopte zij erin te slagen het papisme in een sleutelpositie binnen het 

internationale systeem te manoeuvreren.
198

 Vrede sluiten met de moderne wereld 

was voor het Vaticaan onmogelijk, maar geruggensteund door de Zwarte 

Internationale kon wel met oorlog worden gedreigd. Het toonde allereerst het bewijs 

dat Rome zelf in staat was haar onafhankelijkheid te bewaren en het bood 

vervolgens uitzicht op het herstel van ‘la supremazia ecclesiastica sul terreno del 

pubblico regime’.  

  

 

 

 

 

 

                                                           
194 Emiel Lamberts, ‘Conclusion: The Black International and its Influence on European 

Catholicism (1870-1878)’, in: Emiel Lamberts (ed.), The Black International, 466-468. 
195 Vincent Viaene, in: Emiel Lamberts (ed.), The Black International, 165-167. 
196 Emiel Lamberts, in: Emiel Lamberts (ed.), The Black International, 470-472. 
197 Vincent Viaene, in: Emiel Lamberts (ed.), The Black International, 169.  
198 Vincent Viaene, in: Emiel Lamberts (ed.), The Black International, 174-176.  



526 

 

 

Nu het contextuele onderzoek is uitgevoerd, kan in deze paragraaf de kwestie van de 

tekstmotieven aan de orde worden gesteld. Wat Groens prospectieve en 

retrospectieve beschouwingen over Europa in 1871-1876 betreft, heeft de 

tekstanalyse laten zien dat hij de politieke ontwikkelingen in Frankrijk en Duitsland 

evenals zijn historische terugblik herhaaldelijk in een Europese context heeft 

geplaatst. Hieruit werd vervolgens de conclusie getrokken dat Groen vanaf 1871 in 

toenemende mate het accent op het staatsrechtelijke aspect van zijn Europabeeld 

heeft gelegd. Met als belangrijkste aandachtspunt de in zijn ogen wankele positie 

van de politieke en godsdienstige vrijheden in Europa. Bij het achterhalen van de 

tekstmotieven zal daarom deze staatsrechtelijke toespitsing centraal staan. In het 

tweede gedeelte van de paragraaf zal allereerst worden nagegaan welke invloeden 

bij deze toespitsing hebben doorgewerkt. De analyse van de invloeden zal worden 

afgerond met een Europese evaluatie van Groens autobiografische terugblik.  

 

 

In deze subparagraaf over de tekstmotieven zal om te beginnen worden stilgestaan 

bij Groens commentaar op het postnapoleontische Frankrijk. Voor de contextuele 

verklaring hiervan richt onze aandacht zich met name op zijn houding tegenover de 

Derde Republiek en haar betekenis voor Frankrijk en Europa. Wat vooral 

verheldering behoeft, is de vraag waarom hij de voorlopige republikeinse regering 

aanvankelijk het voordeel van de twijfel gunde, maar de republikeinse toestand van 

Frankrijk enkele jaren later als een ‘regeringloosheid onder gouvernementalen vorm’ 

karakteriseerde. De contextuele verklaring van Groens commentaar op de politieke 

ontwikkelingen in het Duitse Keizerrijk valt in twee delen uiteen. Ten eerste zal 

worden gekeken of de context antwoord geeft op de vraag waarom hij deze 

staatsvorm als centralistisch-militaristisch en niet als federalistisch ter sprake bracht. 

Met het oog op Bismarcks Kulturkampf doet zich ten tweede de vraag voor waarom 

Groen dit conflict zo nadrukkelijk tegenover de reformatorische staatsvisie plaatste. 

De vraag is des te meer van belang omdat hij de Duitse ‘godsdienstoorlog’ in 

aanzienlijke mate als een internationaal vraagstuk heeft verstaan. In het verlengde 

daarvan zal met behulp van de context worden getracht om te verklaren waarom 

Groen sterker dan voorheen op de gevaren van het ultramontanisme en de revolutie 

is gaan wijzen.  

 



527 

 

 

De tekstanalyse heeft duidelijk gemaakt dat Groen de politieke ontwikkelingen in 

het republikeinse Frankrijk bepalend achtte voor de staatkunde in de rest van 

Europa. Dat hij het Gouvernement de la Défense Nationale het voordeel van de 

twijfel gunde, hangt beslist samen met zijn opvatting dat het land nog altijd een 

voorbeeldfunctie had. Zou de voorlopige regering er namelijk niet in slagen een 

radicalisering van Frankrijk te voorkomen, zo moet hij hebben gedacht, dan dreigde 

Europa opnieuw met revoluties te worden overspoeld. Uit het Journal des Débats en 

de Revue des Deux Mondes heeft Groen in elk geval kunnen afleiden dat de 

gematigd republikeinse en anti-bonapartistische richting die de voorlopige regering 

was ingeslagen, in Frankrijk brede steun genoot. Zijn Franse bronnen moeten bij 

hem ook de gedachte hebben doen postvatten dat het Gouvernement een Europees 

belang diende. Vooral toen hij hierin las over de oproep van Blanqui om van heel 

Europa een republiek te maken.  

    Behalve met het rode rekende Groen ook met het reactionaire gevaar. Zij het dat 

hij zich voor de informatievoorziening hierover voornamelijk op de Times baseerde, 

omdat zijn Franse bronnen een bonapartistische restauratie als irreëel beschouwden. 

Waar de Londense krant met het oog op een mogelijke terugkeer van de ex-keizer 

alleen commentaar op grond van feitelijkheden leverde, trok Groen dit commentaar 

geheel binnen de sfeer van zijn geperiodiseerde revolutieleer. Hoe serieus hij een 

bonapartistische restauratie nam, bleek ook uit de wijze waarop hij de berichtgeving 

over Gambetta’s guerre à outrance interpreteerde. Hieruit trok hij namelijk de 

conclusie dat een totale oorlog Bismarcks annexatiepolitiek ‘uitnemend’ in de hand 

werkte. Wat naar Groens uitleg betekende dat de kanselier dankzij Gambetta 

allereerst de ruimte kreeg om Frankrijk in een ‘desperate toestand’ te brengen om 

vervolgens ter beteugeling van de chaos met de terugkeer van Napoleon III te 

dreigen. Dit laatste om zijn inlijvingseisen ten aanzien van Elzas-Lotharingen kracht 

bij te zetten. Een politiek waarmee Bismarck volgens Groen van de weeromstuit ook 

het rode gevaar dichterbij bracht. In welke mate de sombere Journal-commentaren 

op het volkenrecht Groens eigen pessimisme over de Europese orde hebben 

bevorderd, behoeft geen nadere uitleg.  

    Wat de contextuele verklaring van Groens voorzichtige commentaar op het 

Gouvernement betreft, kan allereerst naar de tekstanalyse worden verwezen. Hieruit 

werd immers duidelijk dat Groen voor de legitimering van het ‘Voorlopig Bewind’ 

op de open brief van Guizot voortbouwde. Dat een conservatieve republiek 

vooralsnog de beste papieren bezat, heeft hij echter ook uit het Journal en de Revue 

kunnen opmaken. Glashelder betuigden beide gezaghebbende stemmen hun steun 

aan Thiers, terwijl zij Gambetta ervan verdachten dictatoriale doeleinden na te 
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streven. Over een eventuele bijdrage van de Republiek aan het herstel van het 

Europese machtsevenwicht zal Groen zich op basis van zijn Franse bronnen weinig 

illusies hebben gemaakt. Met instemming zal hij hebben gelezen dat volgens de 

Revuechroniqueur alle voorwaarden van het ‘équilibre public’ waren omgekeerd en 

dat Thiers zich om die reden vooral tegen binnenlandse revoluties moest wapenen. 

De instemming moet bij Groen zelfs een zekere verwantschap hebben opgeroepen, 

toen hij las dat die revoluties altijd door dictaturen werden voorbereid of van 

dictaturen het gevolg waren.  

    Dat de Parijse Commune in haar ijver voor een universele republiek een enorme 

spankracht aan de revolutie verleende, zoals de Revuechroniqueur betoogde, zal 

Groen zonder meer hebben beaamd. Het kwam hoe dan ook overeen met zijn eigen 

commentaar dat het revolutionaire Parijs een inspirerend voorbeeld was voor de 

Europese socialisten en de radicale republikeinen. Wat hij node in dit soort 

scherpzinnige commentaren moet hebben gemist, is dat de Commune niet als vrucht 

van de liberale theorie werd beschouwd. In deze omissie ligt namelijk de verklaring 

voor het feit dat Groen in de republikeinse ontwikkeling van Frankrijk geen 

vertrouwen kon opbrengen. Zolang de regering-Thiers het radicalisme in 

onvoldoende mate of met de verkeerde middelen bestreed, zouden de Fransen de 

Republiek niet serieus nemen of zagen haar als ‘intermezzo’.  

    Met loftuitingen voor Thiers als ‘le représentant le plus considérable’ voor 

Frankrijk en Europa, moet Groen steeds minder uit de voeten hebben gekund. En al 

helemaal niet toen het conflict tussen de president en Broglie losbarstte. In dat 

opzicht heeft hij, zoals zijn commentaren aantoonden, in steeds scherpere 

bewoordingen van zijn Franse bronnen afstand genomen. Deze distantie werd het 

meest helder toen hij sprak over het ‘weifelend overhellen’ van Thiers naar de 

linkerzij en toen hij bijgevolg de Derde Republiek als ‘regeringloosheid onder 

gouvernementalen vorm’ karakteriseerde. Groen wenste haar, zo kan vanuit de 

Franse context worden verhelderd, alleen als anti-radicale regeringsvorm te 

gedogen. Daar lag voor hem de uiterste grens om staatkundige veranderingen in 

Frankrijk en Europa te aanvaarden. In dat licht bezien waren Broglie en Thiers voor 

Groen antagonisten in een wereldhistorische strijd der beginselen. Daarin week hij 

wezenlijk af van het Journal en de Revue. De vraag die ‘den toestand en toekomst 

van geheel Europa’ volgens hem werkelijk moest beheersen, was of het liberalisme 

wel in staat kon worden geacht de opmars van het Europese radicalisme te stuiten.  

  

 

Groens eerste commentaren op het Duitse Keizerrijk, zo bleek, waren scherp. Dat hij 

dit als centralistisch-militaristisch omschreef, zullen pro-Duitse commentatoren hem 
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bepaald niet in dank hebben afgenomen. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat deze 

staatsrechtelijke aanduiding alleen voor dit soort opiniemakers was bedoeld. Groen 

heeft, zo moet worden gesteld, elke rooskleurige gedachte hierover als on-Duits en 

on-Europees aan de kaak willen stellen. Dit kan in het bijzonder worden afgeleid uit 

zijn beroep op de Duitslandkenner Van Deventer. De geladen begrippen cesarisme 

en militarisme dienden namelijk te verhelderen dat de dominantie van Pruisen in het 

Keizerrijk niet alleen voor de vrijheden van de Duitse staten, maar ook voor ‘de 

onafhankelijkheid van Europa’ een grote bedreiging was. In het licht daarvan heeft 

Groen elke federalistische typering van het Keizerrijk openlijk in twijfel getrokken. 

Dat ook de deskundige Van Deventer nog niet aan een afgewogen oordeel over de 

nieuwe Duitse staatsinrichting was toegekomen, heeft hem kennelijk niet tot enige 

voorzichtigheid gemaand.
199

    

    Hoewel Groen enerzijds alarmerende beschouwingen gaf over het Duitse gevaar 

voor Europa, was hij anderzijds ook realistisch over het nieuwe Keizerrijk. Dit 

laatste kan vooral met behulp van de context worden verhelderd. Opmerkelijk is 

namelijk dat Groen in de Nederlandsche Gedachten nauwelijks enige aandacht heeft 

besteed aan Vreedes La reconstruction de l’Empire d’Allemagne et la liberté de 

l’Europe.
200

 Dit is te meer opvallend, omdat Vreede in deze brochure uit januari 

1871 de kwestie van Duitsland en het volkenrecht centraal had gesteld. 

Mogelijkerwijs heeft Groen de brochure onbesproken gelaten, omdat hij met het 

onbeweeglijke standpunt van de volkenrechtsgeleerde weinig raad wist. In 

tegenstelling tot Vreede die het Keizerrijk alleen onder voorwaarden wilde 

erkennen, heeft Groen het bestaansrecht van het nieuwe Duitsland nergens ter 

discussie gesteld. Dit laatste laat echter onverlet dat hij over een antirevolutionaire 

bijdrage van het Keizerrijk aan Europa, althans op de korte termijn, pessimistisch 

moet zijn geweest. Zo liet hij in zijn bespreking van Gerlachs brochure Das neue 

Deutsche Reich diens hoopvolle verwachtingen hieromtrent geheel buiten 

beschouwing. De brochure werd door Groen slechts benut om het gelijk van zijn 

eerste commentaren op de oorlog van 1870 te bewijzen.
201

  

  

Uit de tekstanalyse werd duidelijk dat Fabri’s Staat und Kirche voor Groen de 

aanleiding heeft gevormd om zich in de Nederlandsche Gedachten uitvoerig met de 

                                                           
199 Groens verwijzingen naar Van Deventer waren, zoals in voetnoot 32 van dit hoofdstuk 

werd vermeld, uit een brochurebespreking afkomstig. 
200 Groen vermeldde de brochure slechts in de slotrubriek Varia. Uit de toelichting ‘om eigen 

opmerkingen, die men of beaêmt of met belangstelling overdenkt’ kan worden afgeleid dat hij 

niet in alle opzichten met Vreedes volkenrechtelijke kijk op het Duitse Keizerrijk 

overeenstemde. Voor Vreedes brochure, zie ook 5.2.2. 
201 Nederlandsche Gedachten, III, 7 augustus 1871, 129-134. 
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Kulturkampf te gaan bezighouden.
202

 Het belangrijkste motief om dit geschrift te 

bespreken, moet hebben gelegen in de ‘Entstaatlichung der Kirche’ die hierin werd 

bepleit. Mede op grond van de context kan worden aangetoond dat Groen vooral 

bezorgd was voor de Europese weerslag hierop. In dat licht bezien was Groens 

bijdrage aan de Kulturkampf-discussie bedoeld als een poging om de 

reformatorische visie op kerk en staat weer onder de aandacht te brengen. Wat hij in 

het opinieklimaat in het algemeen en in de opvattingen van Fabri, Gerlach, Ketteler 

en de lutherse Kirchenzeitung in het bijzonder beluisterde, heeft hij namelijk op deze 

merites beoordeeld.  

    Met Fabri stemde Groen in met de vrijmaking van de kerk van haar band met de 

staat. Maar slechts uit ‘noodweer’ en als tijdelijke maatregel, omdat vereniging met 

een christelijke staat voor hem een onopgeefbaar ideaal was. Wat Groen in Fabri’s 

Staat und Kirche persoonlijk moet hebben getroffen, was de veroordeling van Stahls 

vasthouden aan de christelijke staat als het koesteren van een politieke antiquiteit. 

Temeer omdat hij ook zelf als ‘der holländische Stahl’ op negatieve wijze met Stahls 

conservatieve gedachtegoed in verband werd gebracht.
203

 Dat de naam Fabri zo vaak 

in de Nederlandsche Gedachten opduikt, heeft evenwel twee redenen. Groen 

beschouwde de auteur van Staat und Kirche niet alleen als de ‘gevaarlijkste 

raadsman’ van de conservatieve partij in Pruisen, maar ook als een slecht adviseur 

van de christelijke politiek in heel Europa.  

    Ondanks de gedeelde standpunten waarvan Groen openlijk blijk gaf, moet hij de 

brochures van Gerlach met gemengde gevoelens hebben gelezen. Zeker toen hem ter 

ore kwam dat de Rundschauer een ‘entente cordiale’ met het katholieke Zentrum 

was aangegaan. Gezamenlijk opkomen voor de christelijke beginselen van staat en 

maatschappij achtte Groen echter alleen mogelijk in de zin zoals Ketteler die had 

verstaan. Dat de bisschop in zijn brochure Die Centrums-Fraction betoogde dat 

katholieken en protestanten los van hun kerkelijke verschillen dezelfde politieke 

‘Grundsätze’ voorstonden, moet hem weldadig hebben aangedaan. Het verbaast dan 

ook niet dat Groen de kern van dat betoog in de Nederlandsche Gedachten heeft 

laten afdrukken.
204

 Het verwoordde namelijk precies hoe hijzelf de relatie tussen 

Rome en de Reformatie zag. Kerkelijke verschilpunten waren wezenlijk, maar in de 

politiek behoorden ze ondergeschikt te zijn aan de strijd tegen het ongeloof.  

    In de pauselijke onfeilbaarheidverklaring heeft Groen in tegenstelling tot Gerlach 

meer gezien dan een kerkelijk dogma of een interne roomse aangelegenheid. Ook de 

staat werd volgens hem door het ipse dixit aan het gezag van de kerkvorst 

                                                           
202 Titel en voorrede waren Groen voorafgaand aan de publicatie door de uitgever 

toegezonden. Nederlandsche Gedachten, IV, 15 februari 1872, 9. 
203 Friedrich Fabri, Staat und Kirche, 92-93. Cf. Nederlandsche Gedachten, IV, 20 februari 

1872, 24. 
204 Nederlandsche Gedachten, IV, 13 april 1872, 119. 
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onderworpen. Wanneer de ‘edelmoedige von Gerlach’ deze uitleg aan het 

Vaticanum zou hebben gegeven dan zou Groen diens samenwerking met de 

katholieken, zo kan worden verondersteld, positiever hebben beoordeeld. Waarbij 

het overigens de vraag is of Groen achter Kettelers opmerking dat het Zentrum geen 

exclusief katholieke partij was, uiteindelijk toch geen politieke bijbedoelingen zal 

hebben vermoed. Dat Rome wanneer zij samenwerking met de Reformatie zocht er 

allereerst mee op moest houden om ideologische lijnen van 1517 naar 1789 te 

trekken, was een eis die Gerlach althans niet stelde. Met het oog op die 

samenwerking hebben de brochures van de Rundschauer Groen mede opgescherpt 

om de reformatorische beginselen over de verhouding tussen kerk en staat 

frequenter en explicieter aan de orde te stellen.  

    Volgens Groen werd het standpunt van Fabri gekenmerkt door naïviteit en dat van 

Gerlach door eenzijdigheid. Terwijl de eerste zich in zijn ogen vergiste door het 

neutraliteitsstreven van de staat te overschatten, beging de tweede de fout de 

machtsaspiraties van Rome te onderschatten. Deze aan de context ontleende 

interpretaties verklaren waarom Groen in de Nederlandsche Gedachten hoog begon 

op te geven van Luthardts reformatorische beschouwingen over kerk en staat en die 

vergezeld liet gaan van uitvoerige citaten uit de lutherse Kirchenzeitung. Een 

verklaring die mede kan worden gestaafd door Groens brief aan Hodenberg waarin 

hij schreef Luthardts apologetische geschriften over kerk, staat en maatschappij als 

de meest inspirerende en meest opbouwende te ervaren.
205

 Een belangrijke les die 

volgens Groen uit Luthardts beschouwingen over de Kulturkampf kon worden 

geleerd, was dat het staatsliberalisme het ultramontanisme zowel in Duitsland als in 

Europa bevorderde.
206

 Veelzeggend in dit verband is Groens korte bespreking van 

Gerlachs Kaiser und Papst. Of Gerlach in zijn samenwerking met de katholieken te 

ver was gegaan, liet hij hier in het midden. Waar de ‘Christen-Staatsman’ wel de 

spijker mee op zijn kop sloeg, was dat Bismarcks strijd tegen het ultramontanisme 

‘een sombere toekomst aan Duitschland en Europa’ voorspelde.
207

 Een bewijs 

temeer hoezeer Groen de publieke discussie over kerk en staat in een Europees-

staatsrechtelijk kader plaatste.  

  

 

Dat de groei van de katholieke beweging in Europa in eerste instantie door de 

inname van Rome werd veroorzaakt, heeft Groen onder andere uit De Tijd kunnen 

                                                           
205 Groen aan K.I.B. von Hodenberg, 8 april 1874, Briefwisseling, IV, 707.  
206 Voor de lutherse Kirchenzeitung en de Kulturkampf, zie Uwe Rieske-Braun, Zwei-

Bereiche-Lehre und christlicher Staat, Gütersloh, 1993, 225-260.  
207 Nederlandsche Gedachten, IV, 25 september 1872, 344. 
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vernemen. Hem kan evenmin zijn ontgaan dat haar talrijke rekesten en protesten ten 

gunste van de paus bij de Europese regeringen nauwelijks gehoor vonden. Deze 

onmacht van de katholieke beweging was zeker één van de redenen waarom Groen 

zich in de Nederlandsche Gedachten aanvankelijk zo spaarzaam over de Romeinse 

kwestie heeft uitgelaten. Dat er meerdere redenen moeten zijn geweest, kan in het 

bijzonder worden afgeleid uit de kritische artikelen in De Tijd over ‘De 

Nederlandsche Gedachten van Mr. G. Groen van Prinsterer’. Vooral ook omdat 

hierin scherp werd doorzien dat hij als ‘Ridder van het Regt’ geen enkele bereidheid 

toonde om van de statenroof een aangelegen punt te maken. Waarom Groen zich zo 

passief opstelde, kan met behulp van de context worden verklaard. Het antwoord op 

deze vraag kan namelijk worden gevonden in de commentaren die De Tijd tussen 

september 1870 en juli 1871 op de Romeinse kwestie heeft geleverd. Dat wil dus 

zeggen: voorafgaand aan de artikelenreeks over Groen.  

    Wat deze commentaren betreft, kan ten eerste worden gewezen op het feit dat De 

Tijd de revolutionaire beweging van 1870 als ‘de echte en niet te verloochenen 

dochter’ van de Reformatie beschouwde. Vervolgens kan worden aangestipt dat de 

krant het standpunt was toegedaan dat de liberale katholiek vanwege de vijandschap 

tegen de paus geen andere keuze restte dan ultramontaan te worden. Dat de 

Romeinse kwestie in Europa op scherp werd gesteld, moet Groen ervan hebben 

overtuigd dat de verhouding tussen Rome en de Reformatie in een nieuwe fase was 

aanbeland. Om de gespannen relatie niet op de spits te drijven, zo kan worden 

verondersteld, heeft hij zich ten aanzien van de ‘Question Romaine’ in een soort 

stilzwijgen gehuld. Tegen die achtergrond moet ook zijn uitspraak over het 

‘reorganizeeren van Europa’ worden geplaatst. Het gaf De Tijd een stok om mee te 

slaan. Groens aandacht voor Rougemonts La Chute d’une idole is dan ook een 

alleszins verklaarbare reactie op de artikelenreeks over zijn ‘Nederlandsche 

Gedachten’. Ook al heeft hij hierover zijn twijfels gehad, het gesuggereerde verband 

tussen de pauselijke onfeilbaarheidverklaring en de Franse oorlogsverklaring is 

daarom minder onschuldig dan hij in zijn weerwoord aangaf.  

    De stelling dat Groen zijn verhouding tot Rome heeft herijkt, kan mede worden 

onderbouwd door zijn instemming met Kuypers artikelenreeks ‘Onze verhouding 

tegenover Rome’.
208

 Groen kwalificeerde de artikelen namelijk als ‘uitnemend’ en 

drong er bij zijn geestverwant op aan de reeks naar Gerlach op te sturen.
209

 Deze 

                                                           
208 De conclusie van Bruins Slot dat Groens standpunt in 1873 ten aanzien van Rome ‘sinds 

1853 geen wijziging had ondergaan’, doet tekort aan de gewijzigde omstandigheden en laat de 

context vrijwel geheel buiten beschouwing. J.A.H.J.S. Bruins Slot, Groen van Prinsterer bij 

het herstel der hierarchie in de Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland, 104.  
209 Groen aan Kuyper, 28 november en 21 december 1873, Briefwisseling van Mr. G. Groen 

van Prinsterer met Dr. A. Kuyper, 261 en 267. Voor Gerlachs reactie op de toezending en 
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waardering toont aan dat Groen het Reveilstandpunt ‘van het geloof tegen het 

ongeloof’ als moeilijk uitvoerbaar is gaan zien. Hij zal Kuyper hebben toegegeven 

dat de tijden sinds Burke door de encyclieken en dogma’s ingrijpend waren 

veranderd.
210

 Voor zover de uitspraak ‘met de olijftak in de ene en het zwaard in de 

andere hand’ al een juiste weergave van Groens houding tegenover de katholieken 

vormt, als gevolg van het Vaticanum heeft hij zijn hand met de olijftak beduidend 

minder opgeheven dan in de jaren daarvoor.
211

   

    Vooral de lutherse Kirchenzeitung en de receptie van Motleys The Life and Death 

of John of Barneveld sterkten Groen in de overtuiging dat het staatsliberalisme 

geesten had wakker geroepen die niet meer te bezweren waren. Hoe meer het 

individualiteitprincipe in de praktijk werd gebracht, des te krachtiger roerden zich 

volgens hem de ‘zwarten’ en de ‘rooden’.
212

 Ontwikkelingen waarvan hij met de 

regelmaat van de klok in de door hem geselecteerde kranten, tijdschriften en 

publicaties kon kennisnemen. Op grond van deze contextuele gegevens heeft hij, zo 

kan worden gesteld, de conclusie getrokken dat Europa in een kritieke fase van haar 

geschiedenis verkeerde. Het conflict tussen de revolutie en het ultramontanisme was 

in zijn ogen zo fel, dat hij de tijd nabij achtte waarop één van beide de overwinning 

behaalde.  

    Uit reactie op dit tweeërlei absolutisme, hetzij in de liberale of radicale hetzij in 

de papistische vorm, beklemtoonde Groen explicieter dan voorheen: ‘In ons 

Isolement ligt onze kracht’. Niet omdat samenwerking bij voorbaat moest worden 

uitgesloten, maar omdat de tegenstellingen waren verscherpt. Dat de 

‘beginselvastheid’ of zelfstandigheid ‘steeds’ het devies van de antirevolutionaire 

vlag was geweest, behoefde volgens hem geen toelichting.
213

 Wel dat de 

antirevolutionaire richting in het afstoten van het heterogene en het aantrekken van 

het homogene nog altijd op dezelfde wijze ‘ter aansluiting bereidvaardig’ de hand 

reikte. Dat Groen de strijdleus der Reformatie ‘Verbum Dei manet in aeternum’ als 

                                                                                                                                        
afwijzing van het isolementsmotto, zie E.L. von Gerlach aan Groen, 27 januari 1874, 

Briefwisseling, IV, 695. 
210 Cf. Groen aan C.A. Wilkens, 22 december 1873, Briefwisseling, IV, 685-686. Groen 

schreef hier letterlijk: ‘Vindt gij de reeks artikelen over Onze verhouding tot Rome niet 

merkwaardig? vooral ook om het aandringen van de spreuk: In isolement ligt onze kracht. In 

de principiële zelfstandigheid, die zich niet laat annexeren aan eenige factie of fractie, wier 

beginselen zij afkeurt’. 
211 Met dit citaat van J.A. Bornewasser gaat Pieter de Coninck voorbij aan het gegeven dat 

Groen overhelde naar Kuypers standpunt. In zijn beschrijving van de antirevolutionairen en 

de Kulturkampf blijft Groen dan ook ten onrechte buiten beschouwing. Pieter de Coninck, 

Een les uit Pruisen, 252.  
212 Groen bracht beide begrippen met elkaar in verband in een toelichting op ‘das schwarze 

Centrum’. Nederlandsche Gedachten, IV, 20 februari 1872, 22. 
213 Nederlandsche Gedachten, VI, 27 september 1875, 9.  
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zijn ‘Christelijk-historisch Testament’ wilde nalaten, geeft echter aan dat Europa in 

zijn waarneming het toneel van botsende wereldbeschouwingen was.  

 

 

Wat de ideeënhistorische analyse van Groens Europabeeld betreft, kan reeds in 

algemene zin worden opgemerkt dat dit beeld in de jaren 1871-1876 conceptueel 

gezien nauwelijks verandering heeft ondergaan. Wel deden zich ten opzichte van de 

periode 1864-1871 belangrijke accentverschillen voor. Groen had, zo bleek, veel 

aandacht voor de staatsrechtelijke ontwikkelingen en veel minder voor die van het 

volkenrecht. Ook werd het volkenrecht doorgaans retrospectief belicht. Voor het 

beantwoorden van de vraag welke invloeden op Groens Europabeeld hebben 

doorgewerkt, vormen deze accentverschillen dan ook een belangrijk 

aanknopingspunt. Vervolgens moet hierbij in aanmerking worden genomen dat zijn 

Europese beschouwingen steeds meer in de vorm van een autobiografie werden 

gegoten. Omdat in het geheel van het onderzoek de ontwikkeling van zijn 

Europabeeld centraal staat, zal het hoofdaccent om die reden op 1871-1876 komen 

te liggen. Dit betekent in concreto dat in het eerste gedeelte van deze subparagraaf 

naar de invloeden op zijn Europabeeld in relatie tot Frankrijk en Duitsland zal 

worden gekeken. In het tweede en laatste gedeelte vindt een Europese evaluatie van 

zijn autobiografie plaats.  

  

 

Voor de beoordeling van de republikeinse ontwikkelingen in Frankrijk heeft Groen 

zich in het bijzonder aan de politieke inzichten van Guizot toevertrouwd. Hoeveel 

gewicht hij daaraan hechtte, werd vooral duidelijk uit zijn waardering voor Guizots 

open brief aan het Gouvernement de la Défense Nationale. Opvallend was dat Groen 

zich op grond van dit schrijven bereid verklaarde de voorlopige republikeinse 

regering te aanvaarden en zich met de gedachte te kunnen verenigen dat Frankrijk 

als republiek zou voortbestaan. Uit het feit dat de programmapunten van de brief 

volgens Groen ook van eminente betekenis waren voor de Europese politiek, kan 

worden geconcludeerd dat de ex-staatsman begin jaren zeventig een belangrijke 

invloed op zijn Europabeeld uitoefende. Voortzetting van de oorlog, zo had Guizot 

immers betoogd, dreigde de relatie tussen Frankrijk en Duitsland op scherp te zetten 

met alle volkenrechtelijke gevolgen van dien. Terwijl een aanhoudende 

maatschappelijke instabiliteit niet alleen het Franse, maar ook het internationale 

socialisme zou aanwakkeren. Twee gevaren waarop Groen met name onder invloed 

van Guizot de aandacht lijkt te hebben gevestigd. Wat Groens kritiek op de 
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Europese diplomatie betreft, is het aannemelijk dat deze werd opgescherpt door de 

open brief die Guizot in de Times had laten plaatsen.  

    Nu waren Guizots programmapunten op zichzelf genomen niet antirevolutionair. 

Vooral niet omdat zij in eerste instantie waren bedoeld om een radicalisering van de 

Republiek en een herleving van het bonapartisme te voorkomen. Hieraan moet 

worden toegevoegd dat Groen om zicht te krijgen op de Franse situatie zich ook op 

het Journal des Débats en de Revue des Deux Mondes heeft georiënteerd. Met dit 

belangrijke verschil dat hij de twee conservatief-liberale stemmen voornamelijk om 

hun politieke inzicht zal hebben gewaardeerd en Guizot omdat die naast zijn scherpe 

kijk op de zaak de volkssoevereiniteit als ‘idolâtrie démocratique’ beschouwde.
214

 

Wat dit laatste punt betreft, ging Groen zelfs zover dat hij Guizot onder de 

onwaardeerbare vertegenwoordigers van het ‘christelijk-historische staatsregt’ 

rangschikte.
215

 Een ordening die Groen in het bijzonder baseerde op de parallel die 

hij al eerder had getrokken tussen zijn eigen ontdekking van de revolutie rond 1830 

met die van Guizot in 1848. Met dien verstande dat hij fundamentele verschillen in 

theologie en geschiedbeschouwing leek te negeren.
216

 Hoezeer Guizots politieke 

inzichten Groens kijk op de Franse Republiek en in het verlengde daarvan op 

Europa hebben bepaald, bleek niet minder rond het optreden van Broglie. Een 

leerling van Guizot die hij eveneens tot de antirevolutionaire ‘sieraden’ van 

Frankrijk rekende.  

 

 

In Groens beschouwingen over het Duitse Keizerrijk en zijn verhouding tot Europa 

heeft Stahl, hetzij expliciet hetzij impliciet, van meet af aan een prominente rol 

gespeeld. Zo kost het bijvoorbeeld weinig moeite in uitdrukkingen als het ‘Duitsch-

cezaristische Rijk’ de resonans te horen van Stahls redevoeringen over het 

bonapartisme als wereldstelsel. Het conservatieve gedachtegoed van Stahl licht 

echter vooral op in Groens uiteenzettingen over de Kulturkampf. In dit verband kan 

zelfs de stelling worden verdedigd dat Stahls conservatisme hierin de rode draad 

vormde. De reden dat Groen zich uitvoerig en diepgaand met het godsdienstconflict 

in Duitsland was gaan bezighouden, had immers te maken met de beschuldiging van 

Fabri dat Stahl een starre conservatief was. Een karakterisering waardoor ook 

                                                           
214 Nederlandsche Gedachten, II, 28 april 1871, 293. 
215 Nederlandsche Gedachten, IV, 31 augustus 1872, 303. 
216 Volgens Kuyper gaf Guizot in zijn kritiek op Calvijns genadeleer ‘het wezen onzer 

Protestantsche Kerk’ prijs. De Standaard, 3 december 1873. Zie ook W.G.F. van Vliet, Groen 

van Prinsterers historische benadering, 163.  
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Groens eigen benadering van de Europese actualiteit, zo bleek, tot in de kern werd 

geraakt.  

    Volgens Groen had Fabri Stahls geschiedfilosofie ten onrechte geïnterpreteerd als 

een goddelijke sanctionering van de status-quo en een ongeoorloofde inperking van 

de historische ontwikkeling.
217

 Wie Stahl als ‘behoudsman’ schetste, zo opponeerde 

Groen, maakte van hem een ‘karikatuur’. Als er iemand was geweest die zich tegen 

een ‘idealizering van het bestaande’ en een ‘polemisering tegen het aanstaande’ had 

verzet, dan was dat ‘Stahl zelf’. Om Fabri’s kritiek te kunnen weerleggen verwees 

Groen zoveel mogelijk naar Stahls eigen woorden.
218

 In zijn uitleg van de citaten 

trachtte hij aan te tonen dat begrippen als ‘Kontinuität’ en ‘Fortbildung’ bij Stahl 

niet in een tegenstelling, maar in een ‘onafscheidelijk verband’ stonden. ‘Het 

tegenwoordige’, zo vertaalde Groen, was slechts ‘een oogenblik’ in een ‘nooit 

afgebroken tijdstroom’. Omdat het heden uit dit verleden zijn loop en richting 

ontving, kon het zich daarvan niet losrukken en een ‘nieuw begin scheppen’.  

    Dat Stahl zijn geschiedbeschouwing aan de Historische Rechtsschool had 

gekoppeld, was volgens Groen volkomen legitiem. Met Niebuhr en Savigny had 

Stahl ‘slechts overeenstemming, geen verschil’. Het enige onderscheid dat mocht 

worden gemaakt, betrof de ‘verscheidenheid der toepassing van dezelfde beginsels’. 

Terwijl de eersten deze beginsels op het terrein van de geschiedenis en het burgerlijk 

recht hadden aangewend, paste de laatste deze beginsels toe op het terrein van het 

staatsrecht en de politiek. Dat Stahl met deze ‘uitnemende vertegenwoordigers’ van 

de ‘historische Juristen-school’ de ‘meest innige verwantschap’ vertoonde, had 

volgens Groen met hun historische benadering van het recht te maken. Beiden 

hadden immers in de natuurlijke ‘wasdom’ van het recht ‘de vereeniging van behoud 

en ontwikkeling’ aangewezen. In Niebuhrs nalatenschap had Stahl daarom een 

overvloedig bewijs van ‘echt Duitsche politiek’ gezien. Hoewel Stahl toen nog niet 

kon vermoeden, zo benadrukte Groen, dat hij later zelf een politiek zou bedrijven en 

doordenken die ‘evenzeer echt-Europeesch als echt-Duitsch’ mocht worden 

genoemd.  

    Hoewel Groen in Fabri een gevaarlijk adviseur voor de christelijke politiek zag, 

voelde hij zich niet meer in staat om diens kritiek op Stahl grondig te weerleggen. 

Wel reikte hij vier stellingen aan die hij in een studie nader zou hebben 

uitgewerkt.
219

 In één van deze stellingen verweet Groen Fabri dat hij uit vrees voor 

een ‘verwarring’ van godsdienst en politiek het staats- en volkenrecht aan de 

revolutie overleverde. Een concessie waardoor de zendingsman volgens hem als ‘de 

                                                           
217 Nederlandsche Gedachten, IV, 4 juni 1872, 193-199. Cf. Friedrich Fabri, Staat und 

Kirche, 8-20. 
218 Nederlandsche Gedachten, IV, 19 juli 1872, 249-256. 
219 Nederlandsche Gedachten, IV, 25 april 1872, 129-131 en 31 augustus 1872, 302-303. 
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gevaarlijkste apologeet der Bismarcksche politiek’ moest worden beschouwd. Wat 

Groen Fabri echter vooral kwalijk nam, was dat diens aanval op Stahl een 

hernieuwde principiële discussie binnen de Pruisische conservatieve partij 

tegenwerkte. Nu Stahl bij zijn Duitse vrienden in vergetelheid scheen te zijn geraakt, 

werd het hoog tijd hun geheugen te ‘ververschen’. Temeer omdat bestudering van 

Stahls woorden en werken in de ‘hedendaagsche beginselloosheid’ waarin Duitsland 

verkeerde zeer aan te bevelen was. Juist uit het reformconservatisme van Stahl, zo 

moet deze aanbeveling worden verstaan, had Groen immers geleerd hoe een 

antirevolutionair met de ontwikkelingen van de tijd diende om te gaan.  

    In de periode 1871-1876 kwam Groens stahliaanse omgang met de tijd onder 

meer tot uiting in zijn aanvaarding van twee op revolutionaire wijze tot stand 

gekomen staatsvormen. Dit betrof de Franse Republiek en het Duitse Keizerrijk. 

Wel moet hierbij worden aangetekend dat de antirevolutionaire beginselen volgens 

hem nog altijd en overal hun geldingskracht behielden. Zij het dat hij omwille van 

de zelfstandigheid van de kerk een tijdelijke scheiding van kerk en staat niet van de 

hand wees. Het antwoord op de vraag hoever Stahl zelf met de ontwikkelingen van 

zijn tijd zou zijn meegegaan, blijft hypothetisch van karakter. Veronderstellen dat hij 

de kerk niet aan de liberale staat zou hebben prijsgegeven, zoals Groen deed, is 

vergelijkbaar met de kwestie van de ‘hypothetische Stahl’ in relatie tot de 

Bruderkrieg.
220

 Of Stahl dit nu wel of niet zou hebben gedaan, voor Fabri ging een 

tijdelijke scheiding in elk geval niet ver genoeg. Het scheidingspunt tussen hem en 

Stahl en daarmee niet minder tussen hem en Groen lag bij het voortbestaan van de 

christelijke staat. Dat de christelijke beginselen van het Europese staatsrecht door de 

tijd waren achterhaald, zoals Fabri in Staat und Kirche poneerde, heeft ‘le Stahl de 

la Hollande’ evenals zijn Pruisische leermeester nooit aanvaard.  

    Een andere vraag in dit verband is of Fabri Stahls geschiedfilosofie wel correct 

heeft weergegeven. Vooral ook omdat hij beweerde dat ‘das Werdende’ bij Stahl 

‘naturnothwendig überwiegend in der Form der Negation’ optrad.
221

 Omdat Groen 

aan eigen weerlegging nauwelijks toekwam, bestreed hij deze in zijn ogen ‘uiterst 

anti-stahliaansche zinsneê’ met behulp van andermans kritiek en voegde eraan toe 

dat die een ‘allezins juiste veroordeling’ van Fabri’s weergave van Stahl was.
222

 

Opvallend aan dit stuk was dat Stahls geschiedfilosofie hierin als een reflectie op die 

van Hegel werd voorgesteld.
223

 Zo bracht de auteur in hegeliaanse terminologie 

                                                           
220 Zie 5.1.1 en 5.3.2. 
221 Friedrich Fabri, Staat und Kirche, 14-15. 
222 Nederlandsche Gedachten, IV, 31 augustus 1872, 300-302. Wie de auteur van het stuk was 

en waarin het was geplaatst, kon niet worden achterhaald.  
223 Volgens Sinzheimer was Hegel Stahls ‘größtes Erlebnis’ en heeft de worsteling met Hegel 

Stahls hele leven begeleid. Hugo Sinzheimer, Jüdische Klassiker der deutschen 
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onder woorden dat wanneer het wordende een levenskiem bevatte, dit niet als 

‘negatie’ maar als ‘positie’ aan het licht kwam. De Reformatie was ‘positief’, omdat 

zij de ‘zedelijke verantwoordelijkheid’ tegenover de illusoire van Rome handhaafde. 

Het humanisme in diezelfde tijd was ‘negatief’, omdat deze stroming zich in haar 

kritiek op de roomse dwalingen en op het politieke absolutisme niet in opbouwende 

zin wist te profileren. De Revolutie daarentegen trad als ‘negatie’ op, omdat zij het 

christendom en de eisen van Wet en Evangelie ontkende.    

    Wat Groen precies in het stuk waardeerde, wordt uit het tekstverband niet 

duidelijk. Op grond van eigen onderzoek kan evenwel de conclusie worden 

getrokken dat Fabri van Stahls geschiedfilosofie een onjuiste voorstelling van zaken 

gaf.
224

 Dat Groen in de periode 1871-1876 politieke veranderingen als in Frankrijk 

en Duitsland niet bij voorbaat afwees, toont onmiskenbaar de doorwerkende invloed 

van Stahl op zijn Europabeeld. Een invloed die rechtstreeks kan worden herleid tot 

zijn diepgaande kennismaking met Stahls conservatisme in 1848. Sinds die tijd bood 

Stahls publiekrechtelijk begrepen ‘vooruitgang van het Europesche Staatsregt’ hem 

namelijk de ruimte, zo is eerder gesteld, die hem daarvóór ontbroken had. In de 

these dat Stahls invloed ‘sterk’ is ‘overschat’ wordt de discrepantie tussen Groens 

statische staatsgezag en dynamische maatschappijvisie uit de periode 1834-1847 

over het hoofd gezien.
225

 Verschillen tussen beide antirevolutionaire denkers moeten 

in dat opzicht van ondergeschikte betekenis worden geacht.
226

 Dat Groen in eigen 

land meer gedoogde dan Stahl in Pruisen had ook met de nauwe verbinding van de 

Duitse Bond met de orde van Europa te maken.  

 

Vanwege de onverminderde invloed van Stahl op Groen is het onjuist om te stellen 

dat er een weg loopt ‘van Haller via Stahl naar Kuyper’.
227

 Dat Groen Kuypers 

‘christelijk liberalisme’ in 1874 zou hebben aanvaard, doet allereerst tekort aan het 

feit dat deze acceptatie op geforceerde wijze tot stand is gekomen.
228

 Vervolgens 

kan worden gewezen op het verschilpunt dat Groen het calvinisme in tegenstelling 

                                                                                                                                        
Rechtswissenschaft, Amsterdam, 1938, 29-36. Over Hegel en Stahl, zie ook voetnoot 309 in 

hoofdstuk vier.  
224 Voor de resultaten van dit onderzoek, zie 4.3.2. 
225 J. Zwaan, Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid, 372. 
226 In Van Vliets bespreking van Groen en Stahl krijgen deze verschillen onevenredig veel 

aandacht, waardoor het historische denkproces en de Europese context onvoldoende in beeld 

komen. Ook ontbreekt elke verwijzing naar Fabri en zijn beoordeling van Stahl. W.G.F. van 

Vliet, Groen van Prinsterers historische benadering, 55-81. 
227 Voor deze stelling, zie J. Zwaan, Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid, 240 en 

J.W. Sap, Wegbereiders der revolutie, 328.  
228 Groens uitspraak ‘Verg niet meer dan ik geven kan’ werd door Kuyper weergegeven als 

‘Verg niet van mij, wat ik nog niet geven kan’. Groen aan Kuyper, 7 februari 1874 en Kuyper 

aan Groen, 8 februari 1874, Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. 

Kuyper, 283-284.  
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tot zijn opvolger Kuyper als een geestelijk beginsel is blijven zien en niet als de 

theologische grondslag voor een politieke theorie.
229

 Er is echter nog een andere 

invalshoek om beïnvloeding door Kuyper of Groens opgeven van de christelijke 

staat ter discussie te stellen. Hoe verhoudt zich dit ‘christelijk liberalisme’ nu 

eigenlijk tot het Europabeeld van Groen? Vooral ook omdat dit ‘liberalisme’ op de 

Nederlandse situatie was toegesneden. Het kan immers met recht een ‘contradictio 

in terminis’ worden genoemd als hij met twee maten, een kuyperiaanse voor 

Nederland en een stahliaanse voor Europa, zou hebben gemeten.
230

     

    Wat Groens oordeel over de Franse Republiek betreft, gaf hij blijk van een hoge 

acceptatiegraad. Dat deze aanvaarding door hem niet als afscheid van het christelijk 

staatsrecht was bedoeld, kwam vooral tijdens het conflict tussen Broglie en Thiers 

naar voren. Opvallend daarbij was dat Groen onder het presidentschap van Broglie 

meer vertrouwen had in de ‘antirevolutionaire pligtbetrachting’ van de Republiek 

dan onder dat van Thiers. Ook kan in dit verband worden herinnerd aan het feit dat 

hij in de kritiek van de Franse protestanten op de volgelingen van Guizot een 

‘verloochening der grondwaarheden van het Christelijk Staatsregt’ beluisterde. 

Hoewel Groen zich na de zomer van 1873 niet meer publiekelijk over de Franse 

politiek heeft uitgelaten, heeft hij deze antirevolutionaire weging van de Republiek 

op geen enkele plaats van kanttekeningen voorzien of herroepen. Dat de dood van 

Guizot voor hem ook als een politieke klap moet zijn aangekomen, besefte 

misschien niemand zo goed als Kuyper zelf.
231

 Hoezeer Groen nog altijd het ideaal 

van de vereniging van kerk en staat aanhing, bleek met name uit zijn beschouwingen 

over de Kulturkampf. Opmerkelijk daarbij was zijn oriëntatie op de lutherse 

theoloog Luthardt, hoofdredacteur van de Allgemeine Evangelisch-Lutherische 

Kirchenzeitung. Dat hij in Luthardts pleidooi voor het behoud van de christelijke 

beginselen van staat en maatschappij stahliaanse klanken moet hebben gehoord, lijkt 

onweerlegbaar.
232

  

    De stelling dat Groens staatsrechtelijke kijk op Europa niet accordeert met die van 

Kuyper, kan mede worden onderbouwd aan de hand van diens brochure Het 

Calvinisme. Oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden. Een 

                                                           
229 Groen aan Kuyper, 23 november 1873, Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer 

met Dr. A. Kuyper, 258. Cf. J.W. Sap, Wegbereiders der revolutie, 331.  
230 Jeroen Koch ziet de uitdrukking ‘christelijk liberalisme’ als strijdig met Groens 

staatsrechtelijk denken. Jeroen Koch, Abraham Kuyper, een biografie, Amsterdam, 2006, 

143.  
231 Kuyper aan Groen, 18 september 1874, Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer 

met Dr. A. Kuyper, 320-321. 
232 Volgens Rieske-Braun bouwde Luthardt met zijn ‘Sozialethik’ voort op het staats-

theoretische model van Stahl. Deze ‘Sozialethik’ wordt door hem geduid als Luthardts ‘Zwei-

Bereiche-Lehre’. Uwe Rieske-Braun, Zwei-Bereiche-Lehre, 171. 
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Nederlandsche Gedachte.
233

 Volgens Kuyper hadden ‘de meeste van Europa’s 

volkeren de frissche wateren der vrijheid niet begeerd’ die aan de Reformatie waren 

ontsproten. Met de Franse Revolutie kwamen weliswaar de vrijheidsvormen, maar 

hieraan ontbrak het ‘zedelijk element, het heldengeloof van onze vaderen’. Kuypers 

ideale Europa, zo kan zijn brochure worden samengevat, was een bij uitstek 

calvinistisch Europa met de Verenigde Staten als lichtend voorbeeld.
234

   

    Op dit punt doet zich echter een wezenlijk verschil met Groens Europabeeld voor. 

Dit blijkt al als Kuypers citaat van Groen over ‘de Calvinistische Reformatie naar de 

Heilige Schrift’ en de ‘oorsprong en waarborg der zegeningen’ in het tekstverband 

van de Nederlandsche Gedachten wordt geplaatst.
235

 Groens uitspraak heeft 

namelijk betrekking op de kritiek van de Franse protestanten op de politieke 

standpunten van Guizot en de zijnen. Wat Groen bedoelde, was dat zij vanuit de 

calvinistische Reformatie de Revolutie van 1789, die hiervan ‘de bedriegelijke 

belofte en de jammerlijke karikatuur’ gaf, ondubbelzinnig hadden moeten afwijzen. 

Hierbij riep hij hen vervolgens op in het mandement van de Aartsbisschop van Parijs 

niet te veroordelen ‘hetgeen uit Christelijk standpunt prijzenswaard’ was. Terwijl 

Kuyper met het citaat de basis wilde leggen voor de uitbouw van een calvinistisch 

Europa, zocht Groen in het calvinisme, het lutheranisme en zelfs het katholicisme 

een gemeenschappelijk antirevolutionair uitgangspunt.
236

 Anders en stelliger dan 

Kuyper zag hij in de Europese opmars van de democratie een manifestatie van het 

ongeloof. Bevreesd als Groen was dat hierdoor het godsdienstige besef van de 

Europese mens teloor zou gaan, bleef hij in het lutheranisme en het gematigde 

katholicisme antirevolutionaire medestrijders zien. Wezenlijke of constitutionele 

vrijheden dienden in Europa naar zijn overtuiging niet te worden verankerd in een 

christelijk liberalisme of enkel in een calvinistisch staatsrecht, maar in een 

christelijk-historisch staatsrecht.  

    Dit roept evenwel de vraag op waarom Groen de democratische Tocqueville in de 

Nederlandsche Gedachten van 31 augustus 1872 in één adem noemde met Burke, 

Stahl en Guizot en dit ‘viertal’ als ‘onwaardeerbaar’ voor ‘het christelijk-historische 

staatsregt’ aanduidde.
237

 Hierop kan het antwoord worden gegeven dat Groen sinds 

de jaren zestig in Tocquevilles opvatting van de democratie een belangrijk 

                                                           
233 Voor deze brochure, zie ook voetnoot 87 van dit hoofdstuk. Wat Kuypers 

volkenrechtelijke kijk op Europa betreft, is hij na aanvankelijke verschilpunten op Groens lijn 

gaan zitten. Zie hierover R. Kuiper, Zelfbeeld en wereldbeeld, 111-115.  
234 A. Kuyper, Het Calvinisme, 10-14 en 60-64. Cf. Kuypers Confidentie. Schrijven aan den 

Weled. Heer J.H. van der Linden, Amsterdam, 1873, waar hij op blz. 78 schreef: ‘Zoo Europa 

een toekomst heeft, dan wacht het die van de Democratie’. 
235 Nederlandsche Gedachten, V, 22 oktober 1873, 202-203. 
236 Voor Kuypers kijk op het staatsrecht, zie ook A. Kuyper aan Groen, 7 maart 1873, 

Briefwisseling, VI, 415. 
237 Nederlandsche Gedachten, IV, 31 augustus 1872, 303. 



541 

 

tegenwicht tegen de volkssoevereiniteit en het radicalisme zag. Niet voor niets 

benadrukte hij dat er een fundamenteel onderscheid bestond tussen de democratie 

‘in den historischen zin van Tocqueville’ en ‘in de revolutionaire beteekenis der 

volkssouvereiniteit tegenover de Souvereiniteit Gods’.
238

 Hier voegde Groen echter 

veelbetekenend aan toe dat hij ook wanneer er van de historische natie sprake was 

‘den titel van demokraat’ had verbeurd. Wat hij namelijk verlangde, was: ‘Gezag 

van de Kroon, invloed van het Volk’, geen ‘Volksregering’.  

    Dat Groen in Tocqueville een belangrijk wapen zag voor de verdediging van het 

christelijk-historische staatsrecht, hangt wellicht ook samen met diens godsdienstige 

overtuiging. Een overtuiging waarop Groen vermoedelijk via de Correspondance 

een andere kijk had gekregen en waarover hij vervolgens positiever was gaan 

oordelen. Deze waardering kwam in 1875 in elk geval op bijzondere wijze aan het 

licht in Maurice et Barnevelt. Wat Groen in Tocquevilles brieven trof, zo bleek 

hieruit, was de diepte aan religiositeit. Of Europeser gezegd: de wijze waarop de 

politieke denker de Europese mens voor het aangezicht van God plaatste en hem in 

dat opzicht een diepere dimensie gaf.
239

     

    Opmerkelijk in dit verband is dat Groen op de religieuze brieven van Tocqueville 

werd geattendeerd door C.A. Wilkens predikant van de Deutsche Evangelische 

Gemeinde te Wenen en Stahlbiograaf in spe.
240

 Door op dit laatste gegeven te wijzen 

zijn we weer aanbeland bij de rode draad van Stahl in Groens Europese 

beschouwingen. De stelling dat Groens geestverwantschap met Stahl tot zijn dood 

toe fundamenteel is gebleven, kan overduidelijk uit zijn nauwelijks bekende 

correspondentie met Wilkens worden aangetoond.
241

 Uit de brieven, waarin geregeld 

historische en actuele Europese kwesties werden aangesneden, blijkt dat de 

wederzijdse affiniteit met Stahl een diepe en hechte band tussen beide 

correspondenten schiep.
242

 Wat de briefwisseling met Wilkens in het bijzonder aan 

                                                           
238 Nederlandsche Gedachten, II, 28 april 1871, 292-294.  
239 Ook Ute Uhde gaat er vanuit dat er bij Tocqueville sprake was van een verankering van 

gelijkheid en vrijheid in ‘Dieu et la loi’. Dat hij geen ‘croyant’ meer zou zijn, ziet Uhde als 

het loslaten van een belijnd geloof, omdat Tocqueville bleef uitgaan ‘von der Existenz eines 

allmächtigen, gerechten Gottes’ en ‘von der ständigen Beziehung Gottes zu seinen 

Geschöpfen’. Ute Uhde, Politik und Religion. Zum Verhältnis von Demokratie und 

Christentum bei Alexis de Tocqueville, Berlin, 1978, 92-101. 
240 C.A. Wilkens aan Groen, 8 september 1874, Briefwisseling, VI, 566-567 en Groen aan 

C.A. Wilkens, 4 oktober 1874, Briefwisseling, IV, 740. Cf. Maurice et Barnevelt, CCI-CCII.  
241 De enige die aan deze correspondentie serieuze aandacht heeft besteed, is Fafié. De 

inhoudelijke overeenstemming tussen Groen en Wilkens heeft hij echter buiten beschouwing 

gelaten. G. Fafié, Friedrich Julius Stahl, 154-159.  
242 Groens vrouw schreef Wilkens dat haar man op zijn sterfbed diens liefde ‘onder Gods 

beste zegeningen’ had geprezen. Mevrouw Groen aan C.A. Wilkens, 18 december 1876, 

Briefwisseling, IV, 924. Groen heeft Wilkens, omdat hij zichzelf daartoe niet meer in staat 



542 

 

het licht brengt, is dat het Europabeeld van Stahl voor Groen onverminderd een 

grote bron van inspiratie is geweest.
243

 Groens uitspraak dat Stahl ‘Lutheraan’ was 

en hij ‘Calvinist’ bleef, moet gezien het tekstverband dan ook historisch worden 

geduid.
244

 Het doet, zoals hij zelf al aangaf, niets af aan de ‘overeenstemming in 

beginsel’ tussen Stahl als ‘Duitscher’ en hemzelf als ‘Nederlander’.   

 

 

Hierboven stond de vraag naar de invloeden op Groens Europabeeld in de jaren 

1871-1876 centraal. Een andere vraag is welke rol zijn autobiografie hierin speelde 

en hoe deze terugblik op zichzelf zich verhoudt tot zijn Europabeeld uit die tijd.
245

 

Aangezien Groen in zijn autobiografie weinig verder kwam dan de jaren twintig en 

het begin van de jaren dertig, zijn gelet op de onderzoeksresultaten uit die periode 

twee kwesties van belang. Omdat het onderzoek heeft aangetoond dat Groens 

Europabeeld conceptueel gezien in de geschiedenismethode van de Göttingers 

wortelde, zal allereerst worden gekeken of de lijn naar de Göttinger Schule nog kan 

worden vastgesteld. Vervolgens doet zich de vraag voor hoe Groen zijn ‘ontdekking 

van de Revolutie’ beschreef, omdat deze in het onderzoek als een godsdienstige 

verdieping van zijn Europabeeld werd gekarakteriseerd en niet als een conceptuele 

aanpassing hiervan.  

    Wat Groens terugblik op zijn ‘Academische loopbaan’ en jeugdgeschriften 

betreft, valt op dat hij veel nadruk legde op zijn ‘voorkeur’ voor de geschiedenis en 

op het liberale milieu waarin hij verkeerde.
246

 Interessant in dit verband is een 

opmerking over zijn Redevoering over de redenen om de geschiedenis der natie 

bekend te maken uit december 1826. Groen gaf namelijk aan dat hij in de 

‘hoofdtrekken’ nog altijd beaamde wat over de laatste ‘reden’ werd gezegd. Die 

laatste reden omschreef hij als volgt: ‘De bestudering ook van die historie is een 

krachtig middel om de beginsels der Fransche of Europesche revolutie te bestrijden. 

Zij is het ook om den te grooten invloed tegen te gaan dien, ter uitwissching van het 

nationale, de steeds naauwer geworden gemeenschap der Europésche natiën heeft’. 

Deze omschrijving herinnert ons aan de Historische Proeve uit 1826. Over de wijze 

                                                                                                                                        
achtte, aangespoord een biografie over Stahl te schrijven. Groen aan C.A. Wilkens, 26 

november 1871, Briefwisseling, IV, 516-517. 
243 Zie bijvoorbeeld Groen aan C.A. Wilkens, 7 maart 1872, Briefwisseling, IV, 539-540. 
244 Nederlandsche Gedachten, II, 28 april 1871, 294-295. 
245 Voor de autobiografie, zie Bescheiden, II, 502-513 en 527-531 en Nederlandsche 

Gedachten, V, 161-173, 249-258, 265-275, 281-291, 297-311, 313-314, 321-326, 333-336 en 

345-356.  
246 Zie hiervoor met name Bescheiden, II, 502-505 en Nederlandsche Gedachten, V, 2 

december 1873, 249-256. 
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waarop Groen in de jaren twintig tegen de geschiedenis aankeek en welke methode 

hij toen gebruikte, liet hij zich echter nauwelijks uit. Het meest betekenisvolle in dit 

verband is de eerder aangehaalde uitspraak dat hij in die tijd ‘de christelijke 

zamenhang en eenheid der wereldhistorie’ enigermate begreep. Wat hieraan nog 

ontbrak, zo benadrukte hij, was de ‘principiële verandering’ waarvan in Volksgeest 

en Burgerzin een ‘begin’ kon worden bespeurd. 

    Het is opvallend dat in Groens terugblik geen enkele verwijzing naar de Göttinger 

Schule voorkomt. Ook ontbreekt hierin de naam van Heeren. Dit blijkt zelfs, zo 

moet worden opgemerkt, in alle delen van de Nederlandsche Gedachten het geval te 

zijn. Desondanks zijn er twee belangrijke bronnen, die aantonen dat Heeren bepaald 

niet uit Groens geheugen verdwenen was en zowaar grond bieden voor de 

veronderstelling dat hij zich van zijn verwantschap met de Göttinger historicus nog 

altijd bewust was. Fundamenteel in dit verband is de eerder vermelde aanname van 

Koenen dat Groen voor de heruitgave van zijn Handboek Heerens Handbuch 

‘eenigermate als model’ had benut. De ‘omwerking’ van dit standaardwerk kan 

echter niet op de door Groen gebruikte methode of op zijn Europaconcepten van 

toepassing worden geacht. Dat hij zich ook in zijn laatste levensjaren schatplichtig 

aan Heeren wist, kan mede worden afgeleid uit Maurice et Barnevelt. Om te 

verhelderen wie Da Costa bedoelde toen deze schreef dat zelfs Heeren ‘nog iets van 

de Godsregeering en Godsvergelding’ in de geschiedenis erkende, merkte hij in een 

voetnoot op: ‘De thans minder algemeen bekende Göttinger hoogleeraar, schrijver 

van het Handbuch des Europäischen Staatensystems en vele andere voortreffelijke 

werken’.
247

   

    Of de verklaring voor Groens stilzwijgen over Heeren in de populariteitsafname 

van de Göttinger moet worden gezocht, is zeer de vraag. Een veel belangrijker 

verklaring voor deze zwijgzaamheid ligt in het feit dat Groen zijn ontdekking van de 

‘aard der revolutie’ aan ‘twee zeldzame geesten’ als Lamennais en Burke toeschreef. 

Een bewijs dat hij in de terugblik meer aandacht had voor zijn godsdienstige 

benadering van de revolutie in die tijd dan voor zijn conceptuele. Terwijl Groen in 

Lamennais vooral een ‘tegengif’ tegen de ongelooftheorieën zag, prees hij Burke als 

‘de antirevolutionair bij uitnemendheid’.
248

 Om zijn geestverwantschap met de 

laatste te onderstrepen attendeerde hij vooral op diens karakterisering van de 

revolutie als ‘Religiekrijg’. Uit de toevoeging ‘Dit karakter onzer tijden wordt dag 

aan dag meer openbaar’ wordt duidelijk waarom hij Burke ook voor de actualiteit 

nog van betekenis achtte.  

    De ‘sleutel der wereldhistorie’, zo vervolgde Groen zijn terugblik, had hij uit 

handen van het Reveil ontvangen. Zijn dank ging met name uit naar Merle 

                                                           
247 Maurice et Barnevelt, CXIX. Zie ook Brieven van Mr. Isaac da Costa, III, 163-164.  
248 Nederlandsche Gedachten, V, 3 januari 1874, 304-310, 17 januari 1874, 323 en 333-336. 



544 

 

d’Aubigné, omdat deze prediker hem had geleerd dat ‘de Reformatie naar Gods 

eeuwigblijvend Woord tegen Rome en tegen de Revolutie’ genoegzame kracht 

had.
249

 De toepassing van de sleutel, zo moet worden gesteld, is echter niet van 

invloed geweest op de methodische en conceptuele vorming van Groens 

Europabeeld. Dat wil zeggen toen niet en in zijn autobiografie niet. Dit kan in het 

bijzonder worden aangetoond aan de hand van het laatste artikel uit de reeks 

‘Historische Brieven’.
250

    

    In dit artikel beriep Groen zich op de ‘eenzelvigheid’ van ‘beginselvastheid’ 

tussen het Overzigt van de beginsels der Nederlandsche Gedachten uit 1831 en 

latere geschriften als Beschouwingen over Staats- en Volkerenregt en Ongeloof en 

Revolutie. In de afgedrukte Schets van het Overzigt lag het accent enerzijds op het 

ongeloof, omdat dit het geloof aan de Openbaring als ‘de grondslag en de band der 

Europeesche Staten’ had aangetast. Anderzijds op het Evangelie, omdat de invloed 

van het christendom geheel ‘practicaal’ was en in ‘alle deelen’ van wetenschap en 

staatkunde licht en leven verspreidde.
251

 Een verinnerlijking van het geloof die 

volgens de Reveilman Groen als vanzelf op staat en maatschappij beslag had gelegd. 

Wat hij niet in de Schets opnam, was de inleidende zin van het Overzigt: ‘Wanneer 

men de geschiedenis niet enkel naar tijdruimte, maar volgens den gang en de 

ontwikkeling der denkbeelden splitst, heeft elke periode een hoofdtrek welke haar 

gansche rigting bepaalt’. Een openingszin die eerder in het onderzoek als de 

‘Epochenspezifische’ methode van Heeren werd getypeerd.
252

 Deze weglating 

verklaart waarop Groen in zijn autobiografie de nadruk legde.  

    Mede op grond van deze terugblik moet worden geconcludeerd dat Groens 

Europabeeld, zoals dat in de jaren 1825-1826 tot uiting kwam, tot 1876 methodisch 

en conceptueel gezien nagenoeg onveranderd is gebleven. Met het oog op deze 

continuïteit en op basis van de door Merle aangereikte geloofssleutel had Groen dan 

ook het volste recht om te zeggen: ‘Ziedaar het Droit Divin dat ik sedert 1831 steeds 

op den voorgrond gesteld heb, als hoeksteen van Staats- en Volkerenregt’. Hier moet 

echter tegen in worden gebracht dat hij de religieuze verdieping te sterk als breuk 

met zijn denkkaders uit de jaren twintig heeft voorgesteld, de discrepantie tussen 

zijn staats- en maatschappijvisie in de periode vóór 1848 over het hoofd heeft gezien 

en de variabel geworden stadia in zijn verklaring van de revolutie ná 1848 geheel 

buiten beschouwing heeft gelaten.  

 

 

                                                           
249 Nederlandsche Gedachten, V, 12 december 1873, 265-275.  
250 Nederlandsche Gedachten, V, 10 februari 1874, 346-356. 
251 Deze Schets had Groen overgenomen uit de inhoudsopgave van het derde deel van de 

eerste serie van de Nederlandsche Gedachten.  
252 Zie 2.1.2.  
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In dit hoofdstuk stond Groens Europabeeld in de jaren 1871-1876 centraal. Wat de 

begripsmatige ontwikkeling van dit beeld betreft, viel op dat hij het begrip ‘Europa’ 

regelmatig als substantief gebruikte of soms met het adjectief ‘geheel’ aanscherpte. 

De geografische aanduiding ‘Europa’ of ‘geheel Europa’ was meestal bedoeld om 

erop te wijzen dat de voortgang van het revolutieproces vergaande internationale 

gevolgen kon hebben. Dit bleek in het bijzonder uit Groens kijk op de politieke 

ontwikkelingen in het republikeinse Frankrijk en het keizerlijke Duitsland. 

Semasiologisch gezien, zo kan uit de substantivering worden afgeleid, heeft hij in 

zijn werelddeel weinig meer aanschouwd dan een verzameling van afzonderlijke 

staten. Het enige wat hem nog gemeenschappelijk leek, was hun grondgebied.  

    Wat in Europa ver te zoeken was, nam Groen echter wel waar in de Rode en in de 

Zwarte Internationale. Hun bovennationale ideologische verbondenheid bracht hij 

begripsmatig tot uiting door zowel de ‘rooden’ als de ‘zwarten’ als ‘eene partij in 

geheel Europa’ te omschrijven. De omschrijving moet onomasiologisch gezien als 

een synoniem worden opgevat voor gangbare begrippen als ‘l’Europe républicaine’ 

en de Europese ‘parti ultramontain’. Significant is dat Groen vanwege het rode en 

het zwarte gevaar de liberale staat verantwoordelijk hield voor alles wat Europa nog 

aan politieke en religieuze vrijheden restte. Om die reden moest de regering-Thiers 

de radicalen in zijn land politiek de deur wijzen en behoorde Bismarck de Duitse 

katholieken in hun godsdienst met rust te laten.  

    In de jaren 1871-1876 heeft Groen zich met betrekking tot de buitenlandse 

politiek vrijwel uitsluitend met de interne aangelegenheden van Frankrijk en 

Duitsland beziggehouden. Omdat hij deze zaken tegelijkertijd op Europa betrok, 

verschoof nu ook de inhoud van het begrip. Lag in de periode 1864-1871 het accent 

op Europa als statengeheel, in de periode daarna legde hij de nadruk op Europa als 

een gemeenschap met staatsrechtelijke waarden. Met het oog op dit laatste aspect 

viel echter op dat Groen de Franse Republiek vooral om pragmatische redenen 

steunde en een scheiding tussen kerk en staat slechts als een tijdelijke oplossing voor 

het Europese staatsliberalisme zag. Groen dacht staatsrechtelijk gezien nog altijd 

antithetisch en beschouwde in het einde of de temporele bezwering van de 

christelijke staat geen uitdaging voor het geloof, maar een overwinning van het 

ongeloof. Vertrouwde begrippen als het Europese stelsel van evenwicht, de 

Europese statenmaatschappij, de Europese beschaving of het christelijke Europa liet 

hij veelal achterwege of stelde hij hoofdzakelijk in de autobiografische en 

retrospectieve teksten aan de orde. Dit toont aan dat Groen in de jaren 1871-1876 de 

overtuiging was toegedaan dat Europa volkenrechtelijk gezien niet meer christelijk 

was en staatsrechtelijk gezien spoedig een zelfde toekomst wachtte.  
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Nu het onderzoek naar Groens Europabeeld is afgerond, doet zich tot slot de vraag 

voor welke conclusie hieruit kan worden getrokken. In overeenstemming met de in 

de Inleiding genoemde doelstellingen wordt de conclusie als volgt opgebouwd. 

Allereerst zal worden nagegaan wat de Europese probleemstelling heeft opgeleverd 

voor het Groenonderzoek. Vervolgens wordt gekeken wat de toegepaste methoden 

hieraan hebben bijgedragen. Ten derde zal worden vastgesteld in hoeverre het 

onderzoeksresultaat inpasbaar is in een breder wetenschappelijk verband.  

   

 

Wat het Groenonderzoek als zelfstandig terrein betreft, heeft deze studie ten eerste 

aangetoond dat Groen er in de periode 1825-1876 een geprononceerd Europabeeld 

op nahield. Normatief voor hem was dat Europa een statengemeenschap vormde. 

Om dit te onderstrepen bediende hij zich al in zijn jeugdgeschriften van een 

begrippentaal waarin tal van Europese eenheidsconcepten tot uiting kwamen. Omdat 

Europa zich volgens Groen vanaf de vroege middeleeuwen tot een culturele, 

godsdienstige en staats- en volkenrechtelijke eenheid ontwikkeld had, schiep dit een 

band tussen de lidstaten die wederzijdse verplichtingen met zich meebracht. Daarom 

dienden in staatsrechtelijk opzicht de christelijke beginselen te worden gehandhaafd 

en in volkenrechtelijk opzicht de onafhankelijkheid der staten. Tegelijkertijd 

benadrukte hij dat de eenheid van Europa geen synoniem was voor eenvormigheid. 

De simultane ontwikkelingen in de Europese geschiedenis hadden immers niet tot 

een uitwissing van de nationale kleuren geleid. Tussen de naties bestond nog steeds 

een culturele, christelijke en politieke verscheidenheid en dat gegeven vroeg volgens 

hem om een verankering in het Europese staats- en volkenrecht. Dit Europabeeld uit 

Groens jeugdgeschriften lag aan al zijn latere beschouwingen over de Europese 

geschiedenis en commentaren op de Europese actualiteit ten grondslag.  

    Ten tweede kwam uit het onderzoek naar voren dat Groen in deze beschouwingen 

en commentaren een tweeledig perspectief hanteerde. Deze dubbele invalshoek werd 

in het derde hoofdstuk als een tweeluik van nationale en Europese 

geschiedschrijving omschreven. Wat in de Historische Proeve van 1826 door hem 

nog op schoolse wijze was benut, had hij in hoofdwerken als het Handboek en 

Ongeloof en Revolutie een wetenschappelijke uitwerking gegeven. Dit tweeledige 

perspectief manifesteerde zich ook in Groens commentaren op het bonapartistische 

Frankrijk en het bismarckiaanse Pruisen en in zijn vooruitblik en terugblik in de 

jaren 1871-1876.  
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    Een derde gevolgtrekking houdt rechtstreeks verband met de vorige twee. De 

Europaconcepten en het Europese perspectief toonden aan dat Groen in zijn 

jeugdgeschriften de synchronistisch-etnografische methode van de Göttinger Schule 

in het algemeen en van de Göttinger historicus Heeren in het bijzonder had 

aangewend. Uit het onderzoek werd duidelijk dat hij deze benaderingswijze zijn 

leven lang consequent toepaste. Op grond van dit onderzoeksresultaat dient daarom 

de conclusie te worden getrokken dat Groen conceptueel en methodisch gezien tot in 

de jaren zeventig toe in een Göttinger traditie heeft gestaan. Dit kwam heel helder 

aan het licht in het vergelijkende onderzoek tussen Groens Handboek en Heerens 

Handbuch en in de toelichting op de derde druk van het Handboek uit 1872.  

    Een vierde uitkomst van het onderzoek betreft de nauwe relatie tussen Groens 

antirevolutionaire standpunten en zijn Europabeeld. Dat het revolutieproces door 

Groen in een Europees kader werd geplaatst, bleek al uit zijn jeugdgeschriften. 

Hierin refereerde hij namelijk aan een ‘Europesche omwenteling’ en een Europese 

botsing der geesten. Doordat de tekstanalyse verhelderde dat Groen in de periode 

1829-1832 op Heerens Europaconcepten had voortgebouwd, werd zijn ‘ontdekking’ 

van de revolutie hoofdzakelijk als een godsdienstige verdieping geïnterpreteerd. De 

antirevolutionaire continuïteit kon aannemelijk worden gemaakt met het argument 

dat de Göttinger historicus sterke invloeden van Burke vertoonde. Hoezeer Groen de 

revolutie op Heerens Europaconcepten betrok, werd mede duidelijk uit de proloog 

op de negende lezing van Ongeloof en Revolutie.  

    Een vijfde conclusie ligt in het verlengde van de vierde. Omdat Groen een 

rechtstreeks verband tussen ongeloof en revolutie legde, heeft hij in de revolutie een 

gemeenschappelijke vijand voor protestanten en katholieken aanschouwd. Om die 

reden sprak hij bij voorkeur over een christelijk Europa en gebruikte hij een 

uitdrukking als het protestantse Europa slechts in historische zin. Niettemin bracht 

het onderzoek aan het licht dat Groens Europabeeld vanaf de jaren vijftig ook een 

anti-ultramontaanse dimensie verkreeg. Dit werd versterkt door de pauselijke 

onfeilbaarheidverklaring van 1870, waardoor hij in het papisme een even groot 

gevaar als het staatsliberalisme en het radicalisme begon te zien. Tegelijkertijd heeft 

het onderzoek in zijn geheel aangetoond dat Groen de voortgang van het 

revolutieproces vooral aan het liberalisme toeschreef. Hierbij dacht hij in het 

bijzonder aan de liberale wens om toepassing van de volkssoevereiniteit en het 

nationaliteitsbeginsel. Ook al betrof dat de gematigde vorm. Aanwending van de 

volkssoevereiniteit riep volgens hem vroeg of laat het radicalisme en het 

ultramontanisme over zich af en aanwending van het nationaliteitsbeginsel een 

agressief nationalisme en een verstoring van de Europese orde. 

    Ten zesde heeft het onderzoek verhelderd dat Groen de Europese geschiedenis 

een bijzondere plaats gaf binnen de heilshistorie. Deze nauwe verbinding tussen 
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Europa en het plan van God met de mensheid maakte tevens duidelijk waarom hij 

het revolutieproces in een apocalyptisch licht was gaan zien. In zijn metahistorische 

duiding onderscheidde Groen een drietal ‘hoofdzaken’ waarvan hij de kerstening 

van Europa en de Reformatie met de heerschappij van Christus in verband bracht en 

de revolutie met de macht van boze geesten. Een geestelijke kijk op zijn werelddeel 

waarin met name de invloed van het protestantse Reveil doorwerkte, maar waarin hij 

ook punten van overeenkomst met de ultramontaanse Lamennais herkende.  

    Ten zevende is uit het onderzoek duidelijk geworden dat Groen van een 

onlosmakelijk verband uitging tussen revolutionaire ideeën en Europese feiten. Dit 

werkte hij in het bijzonder uit in zijn antirevolutionaire studies in de periode 1834-

1847. Kenmerkend voor het verband was Groens stelselmatige verklaring van de 

revolutie, zoals die met name tot uiting kwam in zijn periodisering van het 

revolutieproces. Een benaderingswijze die werd gekoppeld aan het rationalisme van 

Haller en de degeneratietheorie van Plato. Desondanks liet het onderzoek zien dat 

hij, als gevolg van de revolutiepraktijk, de geperiodiseerde revolutieleer vanaf 1848 

had moeten bijstellen. Een aanpassing die ook met Stahls personalisme in verband 

werd gebracht. Hoewel dit laatste in Groens commentaar op Napoleon III minder 

aantoonbaar was.  

    Ten achtste moet worden geconcludeerd dat Groen een antirevolutionaire, maar 

geen conservatieve Europeaan was. Dit lijkt te strijden met het feit dat hij 

staatsrechtelijke veranderingen en de stichting van nieuwe staten van de hand wees 

en daarmee het verwijt van conservatisme op zich laadde. Hierin moet echter 

worden verdisconteerd dat deze transformaties waren gegrond op de 

volkssoevereiniteit of op het nationaliteitsbeginsel en daarom voor hem 

onaanvaardbaar waren. Hoezeer Groen bij nationalistische kwesties een 

spanningsveld ervoer, bleek uit zijn commentaren op de Griekse, de Belgische en de 

Poolse Opstand, de revoluties van 1848 en de Duitse eenheidspolitiek. De 

revolutionaire uitgangspunten van de nationalisten verwierp hij, voor hun nationale 

wensen toonde hij begrip. Ook wierp hij zich op als pleitbezorger van hun nationale 

vrijheden.  

    Primair voor Groen was de bestrijding van de revolutiegeest en niet het 

terugdraaien van de klok of het consolideren van de status quo. Dit kwam vooral aan 

het licht bij de Belgische Opstand toen hij het Congres van Wenen en de Restauratie 

onder antirevolutionaire kritiek stelde en in zijn afwijzing van het juste milieu dat hij 

in het Handboek afkeurend omschreef als ‘Conservatief stelsel’. Hoewel Stahls 

geschiedfilosofie hem in 1848 de staatsrechtelijke uitweg bood om de discrepantie 

tussen het statische staatsgezag en de dynamische maatschappijontwikkeling op te 

lossen, heeft hij dit volkenrechtelijk gezien echter nauwelijks toegepast. Hierin 

voelde Groen zich geremd door de Europese politiek van Napoleon III en de 



549 

 

eenheidspolitiek van Bismarck. Ondanks Groens conservatieve opstelling ten 

aanzien van de orde van 1815 kon uit het onderzoek worden afgeleid dat hij in zijn 

denken over Europa bewoog. Dit werd vooral duidelijk uit zijn begrip voor een 

klein-Duitse oplossing en zijn feitelijke aanvaarding van het nieuwe Duitsland en de 

Franse Republiek.  

    Tot slot moet in dit verband nog worden opgemerkt dat een heldere profilering 

van Groen als Europeaan wordt bemoeilijkt door zijn dubbele uitleg van het woord 

conservatief. Dit vatte hij enerzijds op als reactionair en anderzijds als 

antirevolutionair. In de eerste betekenis paste hij dit bijvoorbeeld toe op Napoleon 

III en zag hij diens antiradicalisme als een inconsequentie van het liberalisme. In de 

tweede betekenis verbond hij het woord vooral aan de Pruisische en Europese 

politiek van Stahl en duidde hij dit als de christelijk-historische of antirevolutionaire 

richting.  

    Een negende en laatste gevolgtrekking vloeit voort uit Groens betrokkenheid op 

de Europese ontwikkelingen in zijn tijd. Dat Groen een geëngageerde en 

antirevolutionaire Europeaan was, kan namelijk niet simpelweg als aanvulling op 

het bestaande Groenbeeld worden begrepen. Temeer omdat het onderzoek heeft 

uitgewezen dat het perspectief en de methode die hij hanteerde en de 

eenheidsconcepten die hij er op nahield, in zijn beoordeling van de geschiedenis en 

de actualiteit geïntegreerd waren. Groen was een betrokken Europeaan, zo moet 

worden gesteld, omdat hij wortelde in de Göttinger traditie. Een traditie waardoor hij 

al vroeg een dubbele positie innam. Groen was, zo kan de stelling worden 

aangescherpt, Nederlander en Europeaan tegelijk. Dit manifesteerde zich bij hem op 

tweeërlei wijze: revolutionaire ontwikkelingen in Nederland werden in een Europees 

raamwerk geplaatst en vervolgens aan antirevolutionaire normen getoetst, terwijl 

revolutionaire ontwikkelingen in Europa op hun mogelijke gevaren voor Nederland 

en de rest van het werelddeel werden becommentarieerd. Vanuit deze betrokkenheid 

en vanuit dit perspectief ontsteeg Groen de nationale kaders en normeerde het 

revolutieproces aan een welomschreven Europabeeld. Met andere woorden: Groen 

was een Europese antirevolutionair!  

 

 

De toegepaste combinatie van methoden heeft tot verrassende resultaten geleid. 

Hierdoor konden tal van Groenbeelden worden bijgesteld of werden nieuwe 

inzichten in Groens denkproces verkregen. Dit was in de eerste plaats te danken aan 

de historisch-genetische methode. Omdat deze methode de structuur van het 

onderzoek bepaalde, kon worden verhelderd hoe Groen in zijn Europese 

beschouwingen en commentaren een weg zocht door de tijd. Opvallend was dat deze 
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historische zoektocht, ondanks de methodische en conceptuele continuïteit, 

inconsistenties in zijn denken veroorzaakte of met omslagen en aanpassingen 

gepaard ging. In algemene zin kan worden gewezen op de onveranderlijkheid van 

zijn Europaconcepten, de wijze waarop hij zijn religieuze kijk op de revolutie in 

deze concepten integreerde, de voortzetting van de synchronistisch-etnografische 

methode, de toenemende accentuering van het staats- en volkenrechtelijke aspect 

van zijn Europabeeld, de discrepantie in zijn beschouwing over het Europese 

staatsvormingsproces, het geleidelijk toegroeien naar het publiekrecht van Stahl als 

gevolg van deze discrepantie en de aanpassing van zijn geperiodiseerde 

revolutieleer.    

    In concrete zin heeft de historisch-genetische methode met name aan het licht 

gebracht dat Groen: 

 

 in de periode 1829-1832 dezelfde Europaconcepten aanhing als in zijn 

jeugdgeschriften van 1825-1826 en hierbij voortbouwde op het 

gedachtegoed van Burke en Heeren 

 het Verenigd Koninkrijk pas na de Belgische Opstand als liberale 

eenheidsstaat heeft bekritiseerd, maar om Europese redenen vooralsnog aan 

de Rijkseenheid vasthield 

 een nauwe samenhang tussen de Evangelische en Europese ontwikkeling 

zag en daarom alles wat deze samenhang in zijn ogen aantastte als een 

antichristelijke ontwikkeling beschouwde 

 het Handboek naar Heerens Handbuch heeft gemodelleerd en Ongeloof en 

Revolutie op diens Europaconcepten fundeerde 

 in zijn beschouwingen over het Europese staatsvormingsproces een statisch 

staatsgezag met een dynamische maatschappijontwikkeling trachtte te 

synthetiseren, maar zich in meerdere of mindere mate bewust was dat deze 

poging tot synthese een discrepantie in zijn staatsrechtelijke denken 

blootlegde 

 in 1848 in het publiekrecht van Stahl een antwoord op de vragen van de tijd 

zag en een oplossing voor zijn staatsrechtelijke discrepantie 

 zijn strakke schematisering van de revolutieleer in de periode 1848-1863 

vereenvoudigde tot een wisselwerking tussen anarchie en autocratie 

 de Europese politiek van Napoleon III meer ideëel dan feitelijk 

becommentarieerde 

 vanaf de jaren vijftig in zijn politiek-ideologische commentaren een anti-

ultramontaanse dimensie ontwikkelde 



551 

 

 de Europese ontwikkelingen onder invloed van Stahl in toenemende mate 

vanuit een Pruisisch perspectief belichtte en als gevolg daarvan meer 

nadruk begon te leggen op de orde van 1815 dan in de periode daarvoor 

 de Berlijnse vrienden vanwege hun steun aan Bismarcks eenheidspolitiek 

de Europese spiegel van Stahl voor hield 

 het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog vanuit een gerevolutioneerd 

volkenrecht verklaarde en de germanisering van de strijd als een 

ontkerstening van de Europese familieband beschouwde 

 de Franse Republiek en het Duitse Keizerrijk ondanks hun revolutionaire 

ontstaanswijze als feit aanvaardde 

 de ontwikkelingen in het republikeinse Frankrijk en keizerlijke Duitsland 

uit zorg over de politieke en godsdienstige vrijheden van Europa 

nauwlettend gadesloeg 

 het staatsliberalisme voor de opleving van het radicalisme en 

ultramontanisme verantwoordelijk hield en in de reformatorische herijking 

van kerk en staat een waarborg voor de staatsrechtelijke vrijheden zag. 

 

De algemene betekenis van de contextuele methode voor het Europabeeld van Groen 

moet allereerst in de verklaring van zijn tekstmotieven worden gezocht. Via deze 

aanpak kon namelijk plausibel worden gemaakt dat hij bij tal van Europese kwesties 

op de Europabeelden van zijn tijdgenoten reflecteerde. Uit wat hij accentueerde of 

negeerde werd duidelijk wat hij met het oog op Europa belangrijk vond, wat niet of 

wat in mindere mate. De context verhelderde verder dat Groen de internationale 

ontwikkelingen vanuit een geprononceerd Europabeeld had becommentarieerd en 

zich als gevolg daarvan nauw bij de Europese actualiteit betrokken wist. Door de 

contextuele methode viel bovendien licht op zijn positie binnen het opinieklimaat. 

Ondanks de eigen geluiden die Groen hierin liet horen, bleek uit dit onderzoek dat 

hij op vergelijkbare wijze op het revolutieproces reageerde als zijn tijdgenoten. Dit 

toonde aan dat hij ook kind van zijn tijd was.  

    In concreto heeft Skinners methode laten zien dat Groen: 

 

 de uitleg van het volkenrecht als de crux interpretum van de Griekse 

Opstand zag 

 met de Historische Proeve de Europese eenheidsconcepten van Robertson 

en Heeren onder de aandacht had willen brengen 

 deel uitmaakte van een vroeg negentiende-eeuwse Europese 

bewustwording die haar wortels had in Burke 
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 uit reactie op het juste milieu de erkenning van de Julimonarchie en de 

Belgische onafhankelijkheid als een ontbinding van de Europese 

statenmaatschappij aan de kaak stelde 

 door zijn studies over het Europese staats- en volkenrecht liberalen en 

conservatieven ervan trachtte te overtuigen dat het revolutieproces alleen 

door antirevolutionaire beginselen kon worden gekeerd 

 in zijn behoefte aan verwetenschappelijking paste binnen de Europese 

postrevolutionaire bezinning op het revolutiejaar 1830  

 in het becommentariëren van de Europese revolutiepraktijk en van de 

Europese politiek van Napoleon III hoofdzakelijk reflecteerde op de 

liberale Europabeelden 

 met deze commentaren aansloot op een Europees discours over het 

revolutieproces en het bonapartisme 

 vanwege de verdeeldheid binnen de Pruisische conservatieve partij over de 

‘Prinzipienfrage’ tot 1866 een zekere ‘zwijgzaamheid’ tegenover 

Bismarcks politiek betrachtte 

 met het oog op deze verdeeldheid via zijn Franstalige brochures een 

principiële discussie binnen deze partij had willen aanzwengelen en via de 

partij Bismarcks politiek in de Europese richting van Stahl had willen 

ombuigen 

 voorstellingen over het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog zowel 

aanvulde of verbeterde als negeerde of onvolledig weergaf, omdat hierin 

volgens hem onvoldoende aandacht werd besteed aan het sinds 1852 

gerevolutioneerde volkenrecht 

 met zijn kritiek op de stigmatisering van de Franse natie als oorlogszuchtig 

een principiële gedachtewisseling over Europa als statenmaatschappij op 

gang had willen brengen, omdat hieraan in de commentaren nauwelijks 

werd gerefereerd 

 de Franse Republiek en president Thiers mede aanvaardde, omdat beide in 

de Revue des Deux Mondes en het Journal des Débats als de beste keuze 

voor Frankrijk werden gezien 

 onder invloed van Guizot en Broglie in 1873 afstand van deze Franse 

bronnen nam 

 zich pas door Fabri’s Staat und Kirche voelde uitgedaagd om aan het debat 

over de Kulturkampf deel te nemen 

 volop van de Romeinse kwestie op de hoogte was, maar om de gespannen 

relatie tussen Rome en de Reformatie niet op de spits te drijven hierover 

lange tijd heeft gezwegen 
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 met de tijdsbeschouwingen van Luthardt en Maurice et Barnevelt een eigen 

bijdrage wilde leveren aan de discussie over kerk en staat, omdat het geluid 

van Luther en Calvijn hierin volgens hem node werd gemist.  

 

Ook het ideeënhistorische onderzoek ging met de nodige correcties en 

aanscherpingen van het bestaande Groenbeeld gepaard. Centraal hierbij stond de 

vraag welke invloeden op Groens Europabeeld hadden ingewerkt. Dit onderzoek 

werd sterk vereenvoudigd omdat op de verrassende resultaten van de historisch-

genetische en contextuele methode kon worden voortgebouwd. Of beter gezegd: er 

kon gebruik worden gemaakt van resultaten die zonder de Europese vraagstelling 

van het onderzoek waarschijnlijk nooit aan het licht gekomen waren. Terwijl die 

resultaten op hun beurt weer openingen boden om figuren op te sporen die in het 

Groenonderzoek niet of nauwelijks bekend waren. Verder gaven de resultaten 

aanleiding om hierin bekende figuren vanuit een andere invalshoek te belichten. Ter 

onderbouwing van de correcties en aanscherpingen zullen de belangrijkste 

uitkomsten van het ideeënhistorische onderzoek worden opgesomd.  

    Als nieuwe gegevens moeten worden vermeld dat Groen: 

 

 zich in zijn jeugdgeschriften methodisch, conceptueel en inhoudelijk 

geestverwant voelde met Heeren en dit zijn leven lang is gebleven 

 ondanks het verschil in religieuze belichting van de revolutiegeest Heeren 

als de ‘stichter’ van de antirevolutionaire partij in Europa heeft beschouwd 

 vanwege zijn antirevolutionaire verwantschap met Heeren al vóór het 

bestuderen van Burkes geschriften burkeaans gedachtegoed aanhing 

 via de organische geschiedbeschouwing van Savigny eveneens met de 

Göttinger Schule en Burke kon worden verbonden  

 ook de methodische en conceptuele invloeden van Robertson heeft 

ondergaan en hiervan nog in Ongeloof en Revolutie blijk gaf 

 onder invloed van Merle d’Aubigné de Europese geschiedenis met de 

herscheppende kracht van het christendom is gaan verbinden en in het licht 

daarvan zijn tijd als apocalyptisch heeft verstaan 

 door een schok der herkenning bij de ultramontaan Lamennais de 

religiekrijg in Europa geestelijk in plaats van kerkelijk is gaan duiden  

 zich meer op grond van zijn geestverwantschap met Jarcke dan met Haller 

als verdediger van het Europees-Germaanse staatsrecht opwierp 

 zich rond de jaarwisseling van 1830-1831 vooral op grond van Thorbeckes 

antirevolutionaire Europabeeld nauw met hem verwant voelde en beide 

vrienden elkaar om die reden hebben opgescherpt  
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 in de periode 1834-1847 in zijn verklaring van het Europese 

staatsvormingsproces wat het staatsgezag betrof onder de rationele invloed 

van Plato en Haller stond en wat de maatschappij betrof onder de 

empirische van Burke en de Historische Rechtsschool 

 in Ongeloof en Revolutie weliswaar methodische verwantschap met Guizot 

betuigde, maar dat deze verwantschap tot de Göttinger Schule moet worden 

herleid  

 in het Handboek de geschiedschrijving van Merle d’Aubigné met haar 

nadruk op de Evangelische beginselen als de verbindende schakel tussen 

God en de Europese geschiedenis in de ‘Epochenspezifische’ methode van 

Heerens Handbuch heeft geïntegreerd 

 Merles metahistorische geschiedschrijving in het Handboek en Ongeloof en 

Revolutie ook met de pragmatische methode van de Göttinger Schule 

verenigde  

 in de rechtsfilosofie van Stahl een uitweg vond uit de staatsrechtelijke 

impasse waarin hij in 1848 verkeerde, die was ontstaan door de Europese 

revolutiepraktijk en de onopgeloste spanning in zijn verklaring van het 

Europese staatsvormingsproces 

 onder invloed van de rechtsfilosofie van Stahl met Plato’s 

degeneratietheorie minder uit de voeten kon, in Burke meer een 

antirevolutionair dan een hervormer begon te zien en de Historische 

Rechtsschool en in zekere zin ook Guizot is gaan herwaarderen  

 in de conceptuele doordenking van zijn Europabeeld de lijn Burke-Heeren 

vanaf 1848 met Stahl heeft aangevuld en dat dientengevolge de invloed van 

Stahl op Groen op het terrein van het Europese staats- en volkenrecht moet 

worden gezocht  

 op grond van de geschiedfilosofie van Stahl politieke veranderingen als in 

Frankrijk en Duitsland als feit heeft kunnen aanvaarden en om die reden in 

zijn denken over Europa bewoog 

 in overeenstemming met de publiekrechtelijke opvatting van Stahl in de 

christelijke staat de norm voor Europa is blijven zien en dat het daarom 

onjuist is om te stellen dat er een weg loopt ‘van Haller via Stahl naar 

Kuyper’ 

 zich onverminderd geestverwant wist met Stahl en hiervan in het bijzonder 

blijk gaf in zijn correspondentie met Wilkens 

 zich tijdens de Kulturkampf bij voorkeur beriep op Luthardt, omdat hij in 

diens tijdsbeschouwingen het staatsrecht van Stahl beluisterde 

 Tocqueville niet alleen waardeerde vanwege diens historische benadering 

van de democratie, maar ook vanwege diens religieuze kijk op de Europese 
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mens en dat hij de Franse denker om die twee redenen als ‘onwaardeerbaar’ 

was gaan zien voor de verdediging van het christelijk-historisch staatsrecht. 

 

Uit het begripshistorische onderzoek kunnen eveneens belangrijke conclusies 

worden getrokken. Die hebben zowel betrekking op het Europabeeld van Groen als 

op dat van zijn tijdgenoten. In het algemeen kan worden gesteld dat 

eenheidsconcepten, zoals die in het begrip Europa en aanverwante begrippen naar 

voren kwamen, breed werden toegepast. Het kenmerkende onderscheid tussen de 

diverse politieke stromingen zit dan ook niet in de begrippen zelf, maar in de 

invulling ervan. Terwijl Groen de eenheidsbegrippen van antirevolutionaire inhoud 

voorzag, brachten vooruitstrevende Europeanen hun liberale waarden hierin tot 

uiting of toonden behoudzuchtige Europeanen zich uit pragmatische overwegingen 

bereid de inhoud op enkele punten aan te passen.  

    Niettemin werd uit het onderzoek ook duidelijk dat Groen ten behoeve van het 

eigen geluid het begrip Europa verhelderde, aanverwante begrippen expliciet onder 

de aandacht bracht of hieraan een andere betekenis verleende. Dit bleek bijvoorbeeld 

uit preciseringen als ‘het Germaansche Europa’ rond 1830 en het ‘Christelijk-

europesche volkerenregt’ rond 1870 of door voortdurend te stellen dat de 

omwenteling een ‘Europésche Revolutie’ was. De betekenisverandering deed zich 

met name voor bij de uitdrukking ‘het Christelijke Europa’ dat Groen in 

christocratische zin met ongeloof en revolutie contrasteerde of als antirevolutionair 

uitgangspunt voor protestanten en katholieken aanbeval. Een ander semasiologisch 

voorbeeld is de geografische duiding van het begrip Europa in de jaren 1871-1876. 

Omdat Groen Europaconcepten in deze periode eigenlijk alleen nog maar in 

terugblikken aan de orde stelde, werd hieruit afgeleid dat hij onder Europa weinig 

meer verstond dan een werelddeel van op zichzelf staande staten. Met als bijkomend 

gevaar dat dit werelddeel door de ontwikkelingen in het republikeinse Frankrijk en 

het keizerlijke Duitsland nu ook van zijn staatsrechtelijke waarden leek te worden 

beroofd.  

    Met het oog op de laatste betekenisverandering kan worden opgemaakt hoe 

Groens Europabeeld zich in de loop der tijd begripsmatig ontwikkelde en hoezeer dit 

tot 1871 door eenheidsbegrippen werd bepaald. Uit het begripshistorische onderzoek 

is namelijk gebleken dat hij de eenheidsbegrippen: 
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 in zijn jeugdgeschriften gebruikte om een ondermijning van de Europese 

‘statenmaatschappij’ tegen te gaan  

 in de Nederlandsche Gedachten van begin jaren dertig ter sprake bracht om 

aan te kunnen tonen dat de ‘Europesche Volkerenmaatschappij’ door de 

erkenning van de Julimonarchie en de Belgische onafhankelijkheid in 

beginsel ontbonden was 

 in zijn antirevolutionaire studies uit de jaren dertig en veertig hanteerde om 

duidelijk te kunnen maken dat een verdere ontbinding van de christelijk-

historische ‘Volkerenmaatschappij’ van deze erkenning het onvermijdelijke 

gevolg was 

 tussen 1848 en 1863 in zijn publicaties en het dagblad De Nederlander 

onder de aandacht bracht om te onderstrepen dat staatsvorming en politieke 

veranderingen slechts aanvaardbaar waren als hierdoor het wezen van het 

‘Europesche Staats- en Volkerenregt’ niet werd aangetast of dat de 

erkenning van het bonapartistische keizerrijk een flagrante schending van 

de ‘tractaten van 1815’ inhield 

 in zijn Franstalige brochures uit 1867 en de Nederlandsche Gedachten van 

begin jaren zeventig aanwendde om te betuigen dat Europa door Bismarcks 

eenheidspolitiek volkenrechtelijk gezien in een terminale fase verkeerde.  

 

Deze begripshistorische ontwikkeling van Groens Europabeeld weerspiegelt zich in 

zekere zin ook in de door hem gebezigde uitdrukking ‘Europésche beschaving’. Zo 

betoonde Groen zich in zijn jeugdgeschriften enerzijds een cultuurcriticus, maar liet 

hij anderzijds de concepten Europa, christendom en beschaving die in de 

uitdrukking opgesloten lagen onaangetast. Hoezeer hij de met elkaar verbonden 

concepten ter discussie was gaan stellen, bleek uit het feit dat hij de uitdrukking 

rond 1830 nog nauwelijks gebruikte. Dit werd vooral duidelijk uit zijn 

antirevolutionaire studies waarin hij de Europese beschaving nadrukkelijk als vrucht 

van het Evangelie opvatte en de revolutie vanwege haar wortels in het ongeloof als 

de overlevering van de ‘beschaafde wereld’ aan de machten der duisternis. Deze 

metahistorische kijk op de Europese beschaving deed zich ook voor in Groens 

commentaar op het revolutiejaar 1848. De chaotische toestanden van 1848 toonden 

volgens hem aan dat een liberalisering van het Europese staats- en volkenrecht ten 

koste ging van welvaart en vrijheid en beschaving en wetenschap. Ook in zijn 

commentaar op de Oosterse oorlog legde Groen een onlosmakelijk verband tussen 

de vrijheid van de westerse beschaving en het Evangelie en verbond hij haar 

reactionaire en ultramontaanse uitingsvormen met de ongelooftheorie. De ondergang 

van de Europese beschaving kwam voor hem in zicht toen de revolutie zich van het 
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bonapartistische Frankrijk naar het bismarckiaanse Pruisen verplaatste. Door de 

dreiging van een oorlog van allen tegen allen vreesde Groen dat ‘het beschaafd en 

christelijk Europa’ in de ‘bajert der Middeneeuwen’ terug zou vallen. Een 

Europabeeld waarmee hij, zoals de context verhelderde, bepaald niet alleen stond.  

 

 

Deze studie is een substantiële bijdrage aan de geschiedschrijving over Europa als 

idee. Door de contextuele methode verschaft zij namelijk veel helderheid over de 

Europabeelden van Groens nationale en internationale tijdgenoten. Het onderzoek 

toont aan dat een flink aantal van hen, ongeacht hun politieke kleur, qua perspectief 

en methode in de Göttinger traditie stond. Tegelijk kwam aan het licht dat Heerens 

Handbuch over het Europese statenstelsel zeker tot de eerste helft van de 

negentiende eeuw bij menig tijdgenoot als wetenschappelijk standaardwerk 

functioneerde. Negentiende-eeuwse geletterden, zo kan in algemene zin worden 

gesteld, dachten Europees of waren van Europees besef doordrongen. Hoewel vele 

geschiedwerken, publicaties, kranten en periodieken grondig zijn doorgenomen en 

op hun Europabeelden geanalyseerd, moet deze studie vooral op het terrein van de 

Nederlanders als een eerste aanzet worden gezien. De onderzoeksresultaten nodigen 

uit om de Europabeelden van niet-onderzochte negentiende-eeuwers na te gaan en 

deze ook op hun perspectief en methode te ontleden.  

    Een tweede conclusie heeft betrekking op de vraag of deze studie nieuwe 

inzichten heeft opgeleverd voor de geschiedschrijving over Europa in de 

negentiende eeuw. Twee opmerkingen vooraf verdienen de aandacht. Allereerst 

moet worden benadrukt dat het antwoord op deze vraag in algemene zin is bedoeld 

en ten tweede moet worden herinnerd aan het feit dat deze studie zich heeft beperkt 

tot de linguïstische contextualisering van Groens Europabeeld. Niettemin behoren 

bij de bestudering van de negentiende-eeuwse Europese geschiedenis op grond van 

de onderzoeksresultaten de volgende gegevens te worden verdisconteerd: 

 

 het revolutiejaar 1830 werd door tal van Europeanen als een 

paradigmawissel ervaren  

 in de postrevolutionaire bezinning op 1830 zagen conservatieve en liberale 

Europeanen de ontwikkeling van de revolutie als een beheersbaar proces 

 in de politieke commentaren op het bonapartistische Frankrijk vormde het 

geschrift Des Idées Napoléoniennes (1839) een belangrijk referentiekader 

 de toepassing van het nationaliteitsbeginsel heeft Europa in de greep van 

het nationalisme gebracht, omdat dit in toenemende mate de structuren van 

de Europese orde aantastte. 
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    Groens antirevolutionaire Europabeeld moet vooral in het licht van bovenstaande 

gegevens worden begrepen. Mede om die reden verdient hij in de contemporaine 

Europese geschiedschrijving serieuze aandacht. Hier kan tegen in worden gebracht 

dat zijn kijk op Europa niet vrij was van conservatisme en idealisme. Dit laat echter 

onverlet dat zijn kritiek op het revolutieproces wel degelijk hout sneed. Een inzicht 

dat in zekere zin ook door Groens politieke tegenstanders werd gedeeld, maar of op 

rekening van de conservatieve mogendheden werd geschreven of als de 

geboorteweeën van de nieuwe tijd werd geïnterpreteerd. Het meest opmerkelijke bij 

Groen is dat hij zowel opkwam voor de Europese eenheid als voor de nationale 

verscheidenheid. Los van de concepten die hij er met betrekking tot Europa en de 

natie op nahield, kan hij daarom niet worden beschuldigd van europeanisme of 

nationalisme. Dit kwam op bijzondere wijze aan het licht in zijn commentaren op 

het bonapartistische Frankrijk en het bismarckiaanse Pruisen. Vooral met het oog op 

de deutsche Frage heeft Groen recht op historische belangstelling. Temeer omdat 

door de bismarckiaanse oplossing van het Duitse vraagstuk de verbindende 

betekenis van Duitsland voor West- en Oost-Europa begon weg te vallen. Groen 

behoort niet minder aan de vergetelheid van de Europese geschiedschrijving te 

worden onttrokken vanwege zijn indringende beschouwingen uit 1871-1876 over de 

politieke en godsdienstige vrijheden in Europa.  

  

Wanneer we het geheel van de conclusies overzien dan kan tot slot de 

gevolgtrekking worden gemaakt dat de nieuwe kijk op Groen door twee niet eerder 

toegepaste sleutels is ontsloten. Dat hij zowel Nederlander als Europeaan was en 

daarom als Europese antirevolutionair moet worden begrepen, werd allereerst 

vastgesteld door de sleutel van zijn Europabeeld en vervolgens door de sleutel van 

zijn methode. Met behulp van de eerste sleutel kon worden geanalyseerd dat aan 

Groens beschouwingen en commentaren een welomschreven Europabeeld ten 

grondslag lag en dat hij de geschiedenis en de actualiteit vanuit een Europees en 

samenhangend perspectief belichtte. Met behulp van de tweede sleutel werd ontleed 

dat dit Europabeeld en perspectief moesten worden herleid tot de 

geschiedenismethode van de Göttinger Schule in het algemeen en van de Göttinger 

historicus Heeren in het bijzonder. Via Heeren kon Groen echter ook met het 

antirevolutionaire gedachtegoed van Burke worden verbonden. Een 

geestverwantschap die al in zijn jeugdgeschriften doorklonk. Het vervolg van het 

onderzoek maakte duidelijk dat Groen de antirevolutionaire lijn Burke-Heeren later 

naar Stahl doortrok. Tekst en context toonden aan dat Groen de Europese 

ontwikkelingen op het gebied van staats- en volkenrecht op de voet volgde en zich 

ter oriëntatie hierop via internationaal gezaghebbende stemmen breed en grondig 

inlas. Zijn nauwe betrokkenheid op Europa en zijn gescherpte oog voor ideologieën 
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verschaften hem een Europese statuur die maar door weinig Nederlandse tijdgenoten 

werd geëvenaard.  
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In the course of time hardly any studies have been published about the Dutch of the 

19
th 

century and their image of Europe. The question may be raised if the Dutch of 

this period were interested at all in their continent, and for that reason it would be 

worthwhile to subject their image of Europe to scholarly research. It is a fact, 

however, that willingly or unwillingly, they repeatedly got involved in the political 

developments in Europe. In a direct sense this was the case during the French era 

(1795–1813) and when the Northern and Southern Netherlands were united 

considering European peace (1815–1830). Indirectly because, in the wake of 

European revolutions, The Netherlands underwent a drastic revision of the 

constitution, the Dutch independence came under pressure because of Napoleon III’s 

foreign policy and Bismarck’s unification policy, and because in the second half of 

the 19
th

 century nationalism got its hold on Europe.    

    As regards the anti-revolutionary and protestant thinker, historian and politician 

Guillaume Groen van Prinsterer (1801–1876), it was well-known that he was 

interested in foreign politics. However, in research concerning Groen this fact had 

received little attention. My own research concerning Groen’s commentaries on 

Bonaparte’s France and Bismarck’s Prussia of the period 1848–1871 had made it 

clear, however, that they were based on a certain image of Europe. On the basis of 

the result of this research it was deemed useful to connect his commentaries on 

foreign politics with a European question and consequently to extend this to his 

whole life as a productive writer. The concentration on the development of his 

thinking about Europe explains why Groen’s view of Europe has been put central in 

this study. However, A European anti-revolutionary shows the character of a 

conceptual historiography as well as that of an intellectual biography.       

    Three aims were pursued with this combined form of historiography. By 

highlighting Groen as a European it was first of all tried to fill the historiographic 

gap in research concerning Groen.  Thus far, attention had mainly been paid to a 

national Groen and his image of European history and actuality only came up in a 

limited sense. The question if such research had been based on a well-defined image 

of Europe had not been raised at all. Secondly, it was tried in a specific sense to 

make a connection with the historiography about Europe as an idea and in a general 

sense with the new discipline of European Studies.  

    A third aim was concerned with the method of research. In order to do more 

justice to the origin and development of Groen’s image of Europe, and after a 

critical consideration of the fundamental starting points, connection was sought with 

the conceptual history method of the German historian R. Koselleck and with the 
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linguistic-contextual method of the English historian Q. Skinner. By broadening the 

historical-genetic approach of this study with research into the use, the meaning and 

the development of the notion of Europe and related notions with Groen, and by 

completing this extensive longitudinal section with a cross-section of the time, both 

Groen’s image of Europe and that of his contemporaries could be recovered. An 

objective by which the connection with the historiography of Europe could be 

optimized.   

    After the field of research had been mapped out somewhat by means of 

delimitation and image determination, it resulted in a hypothesis highlighting the 

aspects of development as well as the development of Groen’s image of Europe. As 

regards the aspects, four of them were distinguished beforehand. Namely: 

constitutional, concerning international law, cultural and religious. With respect to 

the development of Groen’s image of Europe, it was indicated that it would be 

studied how the development of the way of thinking under the influence of time had 

come about. As for the build-up of the study it was decided that, for the 

periodisation of Groen’s image of Europe, the line would be followed of the 

European questions, which had played a role between 1825 and 1876. On the 

understanding that essays, periodicals and publications selected within the 

delimitation, turned out by Groen during these years, formed the starting point.   

    The demarcation of source and time led to a division of chapters for which the 

following periods were considered: 1825-1826, 1829-1832, 1834-1847, 1848-1863, 

1864-1871 and 1871-1876. The complexity of the method to be applied demanded a 

logical structure, in which each chapter would comprise four parts. Under the 

heading ‘Groen’s text’ a microscopic analysis of Groen’s image of Europe would be 

carried out in the first part. Under the heading ‘context’ the linguistic context of 

public opinion would be central in the second part. By looking with him, as it were, 

over Groen’s shoulders of what he read or probably saw, it would be examined 

which images of Europe he responded to in his commentaries and contemplations. 

In the third part Groen’s text would be compared in an often telescopic way with 

contemporary images of Europe. In this part, indicated as ‘text and context’, it 

would be tried to recover Groen’s textual motives as a European as well a tracing 

the spiritual influences in his image of Europe. Each chapter would be concluded 

with a conceptual history retrospect of Groen’s image of Europe.   

 

As for the research in a general sense, the issue and the applied method have amply 

shown that Groen was an committed European in his observations on history and in 

his commentaries on current affairs. Two things drew the attention in this respect. 

First of all it was the European and coherent perspective that he used and secondly 

the well-defined image of Europe which he used as his standard for past and present. 
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This European perspective and pattern of values and standards could already be 

reduced to the Göttinger Schule in the first chapter thanks to contextual research and 

the Groen archives. In research concerning Groen a completely unknown fact. 

Groen’s Bedenkingen (1825) and his Historische Proeve (1826), the first a critical 

manuscript about the legitimacy of the Greek Uprising and the second about the 

approach of the civilized peoples, appeared, as regards method and context, to be 

based on the Handbuch der Geschichte des Europäischen Staatensystems und seiner 

Colonien (1809) by the Göttingen Historian A.H.L. Heeren. Albeit that Groen, in his 

conceptualising also reverted to the eighteenth century Scottish historian W. 

Robertson.  

    That Groen had applied the synchronic-ethnographic method of the Göttinger 

Schule, became especially manifest in the Historische Proeve. From his teachers at 

the Leyden Academy Groen had acquired this historical method, in which first, via a 

selection of most important nations, a cross-section and next a longitudinal of time 

was sketched. Explaining his connection with Heeren it appeared that, via the 

Heeren-adherents Ph.W. van Heusde and G. Dorn Seiffen, it was even possible to go 

further back in time. Because a clear like-mindedness with Heeren, who was hardly 

known in research concerning Groen, could be demonstrated, a possible explanation 

for Groen’s aversion of the revolution was looked for in the Handbuch. By looking 

for a starting point in Heeren’s description of the French revolution, it became clear 

that the historian from Göttingen continued on the anti-revolutionary ideas of the 

Irish-English politician and philosopher E. Burke. An appraisal which could above 

all be explained from the influence of burkean philosophy at the Georg-August-

Universität at Göttingen. The thesis that Groen took an opposite stance concerning 

the spirit of revolution as early as 1825-1826, could be supported by drawing a line 

from the Historische Proeve to Burke by way of Heeren’s Handbuch.   

    On the basis of contextual and idea-historical research Groen’s attitude as a 

European in 1825-1826 was placed within the framework of an early nineteenth 

century European awareness, which was rooted in the burkean reaction on the 

French revolution. A revival in which the conceptualisation of Europe as a unity 

stood central, a recovery of Europe as a community of values was pursued and 

which involved historiorating and politicising of European history.  That Groen, in 

his European view on the history of civilisation, was part of a romantic-conservative 

Europe discourse appeared from the unity concepts which he used as well as from 

his plea for national diversity. In this respect it could be made clear that his aversion 

of the cultural uniformity of Europe was especially derived from the organic view 

on history of F.C. von Savigny and from figures like J.G. Herder, Madame de Staël 

en J.P.F. Ancillon. It appeared from papers written by Groen in his youth and the 



584 

 

notional language he used in them, that he had considered Europe mainly from a 

cultural, constitutional and international law perspective. 

 

Groen’s involvement as a European and the European perspective and pattern of 

values and norms used by him demonstrated itself more profoundly in the years 

1829-1832. This appeared especially in Nederlandsche Gedachten, a periodical 

which he edited from October 1829 until July 1832.  Nevertheless, it was established 

in the second chapter that Groen argued in his anti-revolutionary criticism on the 

July revolution and the Belgian Uprising on the basis of concepts of Europe which 

had also determined the papers of his youth. That in Groen’s brochure Over 

Volksgeest en Burgerzin (1829) there would be a question of ‘a beginning of 

principal change’ could neither be applied to his view on the state, nor to his image 

of Europe. Therefore, the thesis was defended that, in his criticism on the Vienna 

Congress and the European Restoration, he had continued the line Burke-Heeren. 

Albeit that this line of thought was more religious in comparison with the years 

1825-1826. A tendency which, on the one hand, could be reduced to the Swiss 

Revival preacher J.H. Merle d’Aubigné and, on the other hand, on to the French 

ultramontanist H.F.R. de Lamennais.  

    That, in the period 1829-1832 Groen tended to give more emphasis to the state 

and international law aspects of his image of Europe and supported this increasingly 

from a religious point of view, depended strongly on the climate of opinion. Thus it 

appeared that his legitimizing of the state principles as European values, during the 

atmosphere of crisis preceding the revolution of 1830, was above all a reflection on 

the call for political reforms in leading Dutch daily newspapers. That, in his 

commentaries on the July revolution and the Belgian Uprising, Groen showed 

himself an ardent advocate of Europe as a Community of values for state- and 

international law and herewith drew attention to its Christian-historical roots, was 

explained as a response to the juste milieu.    

    Groen’s unconditional rejection of mediation efforts between advocates and 

opponents of the revolution brings to light in which direction his image of Europe 

had developed in the period 1829-1832 and how, according to him, should be 

reacted on the paradigm switch of the revolution year 1830. By stressing that the 

revolution was based on unbelief and therefore carried the beginning of dissolution, 

he saw a conservative attitude against the new situation as inadequate. Consequently 

Groen and Thorbecke, professor of European history and international law in Ghent, 

who had both shown a surprising like-mindedness in sticking to the unity of the state 

and in their criticism of Dutch pamphleteers like G.K. van Hogendorp and S.P. 

Lipman, were beginning to grow apart. However, that Groen sought the foundation 

for a united struggle of Protestants and Catholics against the revolution in the 
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Christian-Germanic principles of the European state and international law, raised the 

question how this related to his appreciation of Burke and Heeren.  

 

Because, until 1848, Europe was spared crisis situations as in 1830, Groen could 

publish three studies in the period 1834-1847, which are considered a scholarly 

treatment of his anti-revolutionary ideas. In the third chapter these studies were the 

starting point for a systematic research on Groen’s image of Europe, with the help of 

three aspects. It concerned respectively the constitutional aspect, which was 

highlighted mainly from the Proeve (1834) and Ongeloof en Revolutie (1847), the 

aspect of international law, which received especially an exposition from the 

Handboek der Geschiedenis van het Vaderland (1846), and the historical-

philosophical aspect, which was looked into from all three studies. Bearing in mind 

that the European perspective was considered the most innovative in this research.  

    As regards the historical basis of the European process of constitution it was 

conspicuous that Groen had approached this from a conceptualising rather than a 

historiorising point of view. The text analysis even brought to light a discrepancy 

between a static state authority and a dynamic vision on society. A similar 

conception of European history occurred in Groen’s periodisation of the vision on 

the doctrine of revolution, which he described as ‘Europesche Fyzionomie’. Also, on 

the ground of this description, the thesis was defended that Groen’s magnum opus 

Ongeloof en Revolutie had to be characterised as a European study.  A similar 

qualification was assigned to the Handboek, because this major work by Groen 

unfolded itself in the field of international law as a diptych of national and European 

historiography. For this European elucidation of Dutch history an explanation was 

also looked for in Groen’s monumental edition of the first, eight-chapter series 

Archives ou Correspondence de la Maison d’Orange-Nassau (1835-1847), a 

publication of sources he had also gained international esteem with.  

    A comparative research made it clear that, concerning the structure of the 

Handboek, Groen had used Heeren’s Handbuch as a model. Based on this research it 

could also be demonstrated that Groen had applied the synchronic-ethnographic 

system of the Göttinger Schule in general and the ‘Epochenspezifische’ 

historiography of Heeren in particular. As regards the historical philosophical aspect 

of Groen’s image of Europe, the text analysis made it clear that in his metahistorical 

interpretation of world history he made a direct connection between Evangelical and 

European development. In doing so he distinguished three main points: the 

Christianisation of Europe, the Reformation and, in absolute contrast with the first 

two, the revolutionary era.  

    Contextual research showed in a general sense that Groen’s scholarly reflection 

on the revolution year 1830 was not an isolated matter, but was part of a post-
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revolutionary reflection at home and abroad. In a particular sense this research made 

clear that his periodisation of the theory of revolution was directed against the juste 

milieu. In the period 1834-1847 Groen tried to refute, especially from a historical 

point of view, that the process of revolution would be controllable, as the just middle 

supposed. Idea-historical research made it plausible that, in his historical reflections, 

he still continued on the Europe-concepts of Heeren and that he counted the scholars 

from Göttingen among Burke’s adherents. The discrepancy in the historical support 

of the process of forming a constitution could, as far as static state authority was 

concerned, be reduced to the Greek philosopher Plato and the Swiss scholar of 

constitutional law C.L. von Haller, concerning the dynamic view on society, to 

Burke and the Historical Law School. In Groen’s linking of Evangelical and 

European development of history the influence of Merle d’Aubigné illuminated.   

    The conceptual history retrospect underlined that the characteristic difference 

between Groen and the representatives of the juste milieu was not so much a matter 

of concepts as well as of adaptations of their concepts of unity. To indicate that 

‘Christian Europe’ had degenerated into a place of evil spirits, he interpreted the 

revolution as a revolution of Christendom. As, according to Groen, the anti-

revolutionary struggle was a matter of Protestants and Catholics, he used the 

expression Protestant Europe almost exclusively in a historical sense.   

 

Because of the turbulent character of the European developments in the years 1848-

1863 Groen was manoeuvred into the position of a commentator right from the start. 

This was considered interesting, because in this way it could be determined how his 

scholarly view on revolution related itself to revolutionary practice. In the fourth 

chapter a number of political works by Groen from 1848 and 1850 formed a guide 

line for this, the daily newspaper De Nederlander which he edited between 1850-

1855, Le Parti Anti-Revolutionnaire et Confessionnel (1860) and the necrology Ter 

Nagedachternis van Stahl (1862).  From the analysis of Groen’s commentary on the 

revolutionary years 1848-1850 it became clear that the capricious course of the 

revolution forced him to adjust the strict periodisation of the revolution doctrine. A 

second consequence of the revolutionary practice manifested itself in the field of 

constitutional law. Although Groen vigorously rejected liberal reforms, he appeared 

prepared in spite of this to accept participation of government by the people. Proof 

that he had abandoned Haller’s convictions concerning civil law and had made his 

own the view on public law of the Prussian law philosopher and politician F.J. Stahl.  

    That from the fifties onward Groen’s commentaries on foreign policy would be 

determined especially by France, had to do everything with the changes of power in 

this country. In doing so it was striking that in the diplomatic recognition of the 

Bonaparte coup d’état of 1851 he saw a constitutional and in that of the Bonaparte 
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emperorship of 1852 a civil law violation of Europe. How much Groen’s image of 

Europe was at stake, became clear from his increasing fixation on the work Des 

Idées Napoléoniennes by Louis Napoleon from 1839. On the ground of this work he 

began to mistrust wholeheartedly the interior and foreign policy of the president and 

later emperor Napoleon III and judged the latter from an ideal rather than from a 

factual point of view. This mistrust increased when French ultramontanism 

concluded a monstrous alliance with Bonapartism and when he started to fear for 

religious as well as political liberties of Europe.  

    No less did Groen’s ideal elucidation of Napoleon III’s European policy become 

prominent in his commentaries on the Crimean War (1853-1856), the Italian War 

(1859-1861) and the Polish Uprising (1863). That a dominant role of Bonaparte 

France in Europe was dangerous, was, according to him, linked with the fact that 

bonapartism aspired a world monarchy and tried to destroy historic international law 

with its spreading of revolutionary concepts. How much Groen indissolubly took 

connection between the Napoleonic ideas and the European facts as a starting point 

appeared in particular from the interpellation debate about the protest note of the 

Dutch government to Russia because of the crushing of the Polish Uprising.      

    In a general sense contextual research made it clear that Groen’s commentaries on 

European revolutionary practice were part of heated political debates at home and 

abroad. In a specific sense this study made clear how much these commentaries 

were a reaction on the liberal interpretations of European developments of the period 

1848-1863. Herewith Groen especially tried to show that the liberal reforms of 

European constitutional and civil law necessarily caused radical, reactionary and 

nationalistic side-effects. The context elucidated that in the liberal desire for 

applying the right of self-determination lay for Groen the textual motive to direct the 

public spotlight on the order of 1815 and conservative Europe. Especially inspired to 

this end by Stahl’s orations. 

    Groen’s close like-mindedness with Stahl, in the sense of constitutional as well as 

international law, was seen as a justification for an extensive comparison between 

their images of Europe. Concerning the constitutional switch from Haller to Stahl, 

hitherto untried historiorating and European contextualising in research concerning 

Groen led to new insights. In this way it became clear that Stahl had offered to 

Groen the law-philosophical way out from the constitutional stalemate in which he 

had drifted because of the revolutionary practice of 1848 and the unsolved tension in 

his constitutional thinking from the period before 1848.  

    At the same time the comparison exposed a number of differences. Contrary to 

Groen Stahl described especially the facts of the revolutionary process, judged 

Napoleon III more personally than ideally and did not develop a periodisation of 

revolutionary doctrine. Differences which were principally reduced to Stahl’s law 
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philosophy, in which history was conceived on the basis of the ‘Persönlichkeit 

Gottes’ as an interaction between man and his Creator. Because, in conceiving the 

revolution, Groen saw a particular parallel between himself and Heeren, the 

conclusion was drawn that in the conceptual reflection of his image of Europe he 

still continued on the anti-revolutionary line Burke-Heeren and had completed this 

from 1848 onwards with Stahl. As regards conceptual history this came notably 

apparent in the anti-revolutionary elaboration of the Europe-terminology.  

 

In the years 1864-1871 the perspective of Groen’s image of Europe shifted from 

Bonaparte France to Bismarck Prussia. This shift became a central issue in the fifth 

chapter. Although the acting of the Prussian chancellor Bismarck, as it took shape 

between 1862 and 1866, showed Bonaparte-like features, this anti-revolutionary 

commentary was not considered very firm. However, contextual research provided 

much clarity about this reticence. Because Groen was a constant reader of the 

Kreuzzeitung, it was considered acceptable that he knew about the ‘Prinzipienfrage’ 

within the Prussian conservative party and that he had granted Bismarck for this 

reason the benefit of the doubt. The commentary metamorphosed into an ardent 

argumentation against the Prussian unification policy as a result of the Bruderkrieg 

(1866), even though he peculiarly observed certain carefulness.  

    In the French brochures La Prusse et les Pays Bas and L’Empire prussien et 

l’Apocalypse from 1867 Groen confronted his ‘Amis de Berlin’ with the question 

how they thought to reconcile Stahl’s principles with Bismarcks’s unity policy and 

how their prostration for the ‘patriotisme idolâtre’ related itself to Stahl’s appeal to 

Prussia’s European call. The intentional address to his Berlin friends raised the 

question, however, why Groen reminded them in public so importunately to Stahl’s 

appeal to ‘Erfüllung eines Europäischen Berufes’. Contextual research showed that 

Groen as Stahl’s brother-in-arms had wanted to put new life with it into the 

discussion about the ‘Prinzipienfrage’ within the conservative party. Groen’s most 

important motive was – and this explained at the same time his carefulness – 

adjusting government policy into Stahl’s European direction. Recovery of the text 

motives made it clear that Groen as a European anti-revolutionary had also wanted 

to initiate in the rest of Europe a discussion about the policy of principles.  

    Groen’s involvement as a European manifested itself at new during the French-

German war (1870-1871), a conflict that he considered a European question of the 

first order. That in his periodical Nederlandsche Gedachten Groen commented 

almost exclusively for six months on this war, had everything to do with his 

conviction that the christian-historical principles of the European constitutional and 

international law were hereby at stake. Two themes were central in this commentary. 

As, according to Groen, the position of Europe had to be connected with the light of 
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Revelation and with the key note of the age, he asked, in view of the causes of the 

war, attention for the revolutionary outline and highlighted the continuation of the 

struggle against the French nation as an dechristianization of the European family 

tie.    

    In Groen’s revolutionary outline the accent was on the revolutionalized law of 

nations. The outline was meant to refute all kinds of presentations concerning the 

nature and the cause of the facts of war. What he heard insufficiently in the climate 

of opinion, as appeared from contextual research, was that Napoleon III as well as 

Bismarck should be held responsible for the outbreak of war. Groen blamed the two 

players especially that they had put at stake the wellbeing and esteem of their 

nations. How much he saw himself as the advocate of nations came to light 

particularly concerning the stigmatizing of the French nation as bellicose. On the 

one hand Groen disputed this as pseudo nationalization and on the other hand as a 

breach of the Christian family tie.     

    Contextual research also showed that Groen’s commentary on the germanization 

of the struggle was meant to get going a principal exchange of ideas about Europe, 

all the more because the climate of opinion fell short badly in this respect. This 

explained why Groen stressed that vindictive German nationalism against the French 

drastically threatened to disturb the relationship of the two nations and was the seed 

of a future war. He also declared why he had argued that the crater of revolution had 

been replaced from France to Germany and the balance of Europe had been 

destroyed, a situation for which he held English diplomacy jointly responsible.  

    On the basis of notion-historical research it was claimed that in Groen’s anti-

Bismarck image of Europe Stahl’s philosophy prevailed, with the latter’s appeal to 

the European calling of Prussia as the starting point. Research also clarified that 

Groen had in fact accepted the micro-German solution of 1866. Because Groen’s 

earlier concepts of Europe had remained unimpaired, it was concluded that the line 

Burke-Heeren-Stahl had continued itself in the period 1864-1871. Albeit that, as a 

reaction on the climate of opinion, he had added to notions like the European law of 

nations and the family tie of nations the adjectiva Christian and moral.   

 

Two issues which had hardly been given any attention in research concerning Groen 

were the political developments in republican France and in imperial Germany. 

Studying the Nederlandsche Gedachten from the years 1871-1876 of the ‘rewritten’ 

Handboek (1872) and of Maurice et Barnevelt (1875), however, threw a vivid light 

on Groen’s role as advocate of the European political and religious liberties.  

Besides the preview Groen’s retrospect of Europe was also studied in the sixth 

chapter. For the latter point of view the historical and autobiographical articles from 

his period were used.  
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    Text analysis made it clear that the political developments in France were 

repeatedly placed by Groen in a European perspective. Afraid as he was that a 

radicalization of the French Republic would be accompanied by a revival of 

international socialism. From the commentary it became also clear that in an 

antiradical republic lay the ultimate limit to accept political changes in France and 

Europe. Also for this reason he argued to have more confidence in the orleanistic 

opposition leader A. de Broglie than in the conservative-liberal president L.A. 

Thiers.  

    This European perspective appeared no less from Groen’s observations 

concerning imperial Germany. That he described the form of government of the 

Empire as centralistic-militaristic had everything to do with his conviction that it 

harboured a danger for the liberties of the German states and the independence of 

Europe. Nevertheless it could be established that he never put up for debate the right 

to exist of the new state. How much, for European reasons, Groen felt an interest in 

the developments in Germany became particularly manifest in his observations 

concerning the Kulturkampf. In these observations he stressed that Bismarck, in his 

effort to evade the ultramontane ‘Church State’ should not have reverted to the 

modern principle of ‘the Church under the State’ but to the reformed principle of 

‘the independence of Church and State’. That the political and religious liberties of 

Europe were threatened by state liberalism as well as by papism was also the 

alarming message of Maurice et Barnevelt. A study which was characterized as 

Groen’s last appeal to the European civilization to ground its constitutional values 

on Christianity and to reassess its liberties in accordance with the reformed vision on 

church and state. This constitutional accentuation of Groen’s image of Europe could 

also be clarified from the French, German and ultramontane context.  

    Notion-historical research showed that, concerning European perspective of 

France, Groen based himself on the ex-statesman F. Guizot and Broglie and for this 

perspective of Germany on Stahl and the Lutheran theologian C.E. Luthardt. 

Groen’s orientation on Stahl was also concluded from the fact that, on the one hand 

he could accept the French republic and the German empire on the ground of the 

latter’s historical philosophy and, on the other hand, considered a foundation of the 

new form of government on the anti-revolutionary principles necessary. That 

Groen’s like-mindedness with Stahl would be over and done with, because he had 

embraced the ‘Christian liberalism’ of his anti-revolutionary successor A. Kuyper, 

however, appeared not to correspond with his constitutional vision of Europe. That 

Stahl’s image of Europe would be a great source of inspiration for Groen until his 

death became also clear from his like-mindedness with Luthardt and the 

Stahlbiographer in spe C.A. Wilkens.  
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    Not only did Groen’s autobiography clarify that he had not lessened his new 

religious insight on the methodical and conceptual shaping of his image of Europe, 

but also that he had presented the religious deepening around 1830 too much as a 

breach with his ways of thinking. On the basis of this the conclusion was drawn that, 

in his thinking about Europe, in methodical and conceptual respect Groen still 

continued on the Göttinger Schule in general and on Heeren in particular. It was 

concluded from the lessened use of familiar Europe-concepts in Groen’s text, that he 

considered the Christian values of Europe in the sense of international law almost 

vanished and saw it meet its end in a constitutional sense.    

 

This study has shown that Groen was not only an involved European, but that he 

also elucidated history and topicality from a European and coherent perspective and 

maintained a pronounced image of Europe. Research results that necessitate a new 

implementation of Groen’s image. Groen was, it must be worded as such, Dutchman 

and European at the same time. It can be added that contextual research has shown 

that Groen with his double nationality was certainly not a solitary person. Many of 

his contemporaries at home and abroad appeared to be in the Göttinger tradition and 

considered, certainly until 1848, to Heeren’s Handbuch and adhered to - some more 

than others - besides national also to European values.  

    What makes Groen’s image of Europe, with an eye on the European 

historiography of the modern time, interesting is unity in diversity as advocated by 

him and the way in which he made an effort in the years 1871-1876 for the political 

and religious liberties in Europe. Groen also deserves to be saved from oblivion of 

European historiography concerning his commentary on the German unification 

policy and its consequences for Europe. Finally, it must be observed that the 

surprising results of this study resulted from the European question and the 

combined methodical get-up of this study. In this way it could be clarified that 

Groen stuck closely to the developments concerning constitutional and international 

law, read up broadly and profoundly for orientation via internationally authoritative 

voices and evolved in his way of thinking. As a result of this conservatism could 

also be differentiated and the image could be outlined of a European anti-

revolutionary.   

 

   

 

 

 

 

 



592 

 

 

Über Niederländer aus dem 19. Jahrhundert und ihr Europabild sind im Laufe der 

Zeit wenig oder sogar keine Studien erschienen. Nun kann die Frage gestellt werden, 

ob Niederländer in jener Periode sich überhaupt für ihren Weltteil interessierten und 

ob es sich darum lohnen würde, ihr Europabild einer wissenschaftlichen 

Untersuchung zu unterwerfen. Tatsache ist aber, daß sie gewollt oder ungewollt 

wiederholt an den politischen Entwicklungen in Europa beteiligt wurden. In 

direktem Sinne war dies der Fall während der französischen Herrschaft (1795-1813) 

und als die nördlichen- und südlichen Niederlande im Hinblick auf den europäischen 

Frieden vereinigt waren (1815-1830). In indirektem Sinn weil die Niederlande 1848 

im Kielwasser der europäischen Revolutionen einer einschneidenden 

Verfassungsänderung unterzogen wurden, die niederländische Selbständigkeit 

zwischen 1848 und 1871 durch die Außenpolitik von Napoleon III und die 

Einigungspolitik von Bismarck einige Male unter Druck geriet und Europa ab der 2. 

Hälfte in den Griff des Nationalismus kam.  

    Was den antirevolutionären und protestantischen Denker, Historiker und Politiker 

Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) betrifft, war bekannt, daß er sich für 

die Außenpolitik interessierte. In den Studien über Groen hatte man diese Tatsache 

aber wenig beachtet. Durch eigene Untersuchung nach Groens Kommentaren auf 

das bonapartische Frankreich und das bismarckianische Preußen in der Periode 

1848-1871 war mir jedoch klar geworden, daß seine Auffassungen über die 

Außenpolitik ein gewisses Europabild als Fundament hatten. Auf Grund dieses 

Studienresultats wurde es für sinnreich gehalten seine Kommentare auf die 

Außenpolitik mit einer europäischen Fragestellung zu verbinden und diese daraufhin 

zu erweitern über sein ganzes Leben als produktiver Autor. Die Konzentration auf 

die Entwicklung seines Denkens über Europa erklärt warum in dieser Studie Groens 

Europabild zentral gestellt worden ist. Een Europese antirevolutionair hat aber nicht 

nur den Charakter einer intellektuellen Biographie, sondern auch einer 

konzeptuellen Geschichtsschreibung. 

    Drei Ziele wurden mit dieser kombinierten Art von Geschichtsschreibung 

angestrebt. Indem versucht wurde Groen als Europäer darzustellen wurde in erster 

Linie versucht, die historiographische Lücke in der Groenforschung auszufüllen. 

Bisher gab es nur ein Interesse für einen nationalen Groen und seine Sicht  auf die 

europäische Geschichte und Aktualität kam nur sehr beschränkt aufs Tapet. Die 

Frage, ob es ein wohlüberlegtes Europabild in dieser Hinsicht gegeben habe, war 

überhaupt noch nicht gestellt worden. Zweitens wurde versucht in spezifischem Sinn 
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eine Verbindung zu legen mit der Geschichtsschreibung über Europa als Idee und im 

Allgemeinen mit der neuen Fachdisziplin europäische Studien.  

    Ein Drittes, das beabsichtigt wurde war die Forschungsmethode. Um dem 

historisierenden Charakter vom Entstehen und der Entwicklung von Groens 

Europabild besser gerecht zu werden, wurde, nach kritischer Überlegung der 

Grundprinzipien, für die begriffshistorische Methode des deutschen Historikers R. 

Koselleck und für die linguistisch-kontextuelle Methode des englischen Historikers 

Q. Skinner gewählt. Dadurch, daß die historisch-genetische Arbeitsweise dieser 

Forschung verbreitert wurde mit einer Untersuchung nach der Verwendung, der 

Bedeutung und der Entwicklung des Begriffes Europa und verwandten Begriffen bei 

Groen und diesen ausgedehnten Längsschnitt daraufhin mit einem Querschnitt der 

Zeit zu ergänzen, konnte nicht nur das Europabild von Groen, sondern auch das 

seiner Zeitgenossen bestimmt werden. Eine Zielsetzung, womit auch die 

Verbindung mit der Europahistoriographie optimal gestaltet werden konnte.  

    Nachdem das Untersuchungsgebiet mittels einer Gebietsbegrenzung und 

Bildbestimmung einigermaßen erkundet war, hatte dies eine Problemstellung zur 

Folge wobei sowohl die Aspekte wie die Entwicklung von Groens Europabild 

beleuchtet werden würden. Was die Aspekte anbelangte wurden im Voraus vier 

davon unterschieden. Nämlich: ein staatsrechtlicher, völkerrechtlicher, kultureller 

und religiöser Aspekt. Was die Entwicklung von Groens Europabild betrifft wurde 

angegeben, das untersucht werden würde wie diese sich unter Einfluss der Zeit und 

dem Denkklima vollzogen hatte. In Bezug auf den Aufbau der Untersuchung wurde 

beschlossen, daß für die Periodisierung von Groens Europabild die Linie der 

europäischen Fragen, die zwischen 1825 und 1876 aktuell waren verfolgt werden 

würde. Unter der Voraussetzung, daß die in der Gebietsbegrenzung selektierten 

Aufsätze, Druckschriften und Publikationen, die Groen während dieser Jahre 

veröffentlicht hatte, den Ausgangspunkt bildeten.  

    Die Demarkation in Quelle und Zeit führte zu einem Kapiteleinteilung wofür 

folgende Perioden für bestimmend wurden gehalten: 1825-1826, 1829-1832, 1834-

1847, 1848-1863, 1864-1871 und 1871-1876. Die Komplexität der 

Anwendungsmöglichkeit führte zwangsmäßig zu einer logischen Struktur, wobei 

jedes Kapitel folgerichtig aus vier Teilen bestehen würde. Im ersten würde mit der 

Bezeichnung  „Groens Text“ eine mikroskopische Analyse von Groens Europabild 

durchgeführt werden. Unter der Bezeichnung „Kontext“ könnte im 2.Teil den 

linguistischen Kontext oder öffentliche Meinung im Mittelpunkt stehen. Wenn wir 

gleichsam über Groens Schultern mitschauen würden nach dem, was er las oder 

vermutlich lesen würde, könnte untersucht werden auf welche Europabilder er in 

seinen Kommentaren und Betrachtungen reflektierte. Im 3. Teil würde Groens Text 

in einer meistens teleskopischen Weise mit den zeitgenössischen Europabildern 
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verglichen werden. In diesem als „Text und Kontext“ bezeichneten Teil würde 

sowohl versucht werden die Textmotive von Groen als Europäer 

herauszubekommen wie die geistigen und geistlichen Einflüsse in seinem 

Europabild festzustellen. Jedes Kapitel würde beendet werden mit einem 

begriffshistorischen Rückblick auf Groens Europabild. 

 

Was die Untersuchung im allgemeinen Sinne anbelangt, haben die Problemstellung 

und die angewandte Methode reichlich gezeigt, daß Groen in seinen Betrachtungen 

über die Geschichte und in seinen Kommentaren zu der Aktualität ein engagierter 

Europäer war. Zwei Sachen lenkten die Aufmerksamkeit. Dies betraf zunächst die 

europäische und zusammenhängende Perspektive, die er hierbei verwendete und 

zweitens das wohlerwogene Europabild woran er die Vergangenheit und die 

Gegenwart normierte. Schon im ersten Kapitel konnten diese europäische 

Perspektive und dieses Moralmodell dank der kontextuellen Untersuchung und dem 

Groenarchiv zur Göttinger Schule zurückgeführt werden. In der Groenforschung 

eine völlig unbekannte Tatsache. Groens Bedenkingen (1825) und seine Historische 

Proeve (1826), das erste Werk ein kritisches Manuskript über die Legitimität des 

griechischen Aufstandes und das zweite über die Annäherung der zivilisierten 

Völker, erwiesen sich methodisch und inhaltlich auf dem Handbuch der Geschichte  

des Europäischen Staatensystems und seiner Colonien (1809) von dem Göttinger 

Historiker A.H.L. Heeren zu basieren. Sei es denn, daß Groen in seiner 

Konzeptualisierung der Geschichte des Mittelalters auch auf den schottischen 

Historiker W. Robertson zurückgriff.  

    Daß Groen die synchronistisch-ethnographische Methode der Göttinger Schule 

hatte angewandt kam vor allem zum Ausdruck in der Historische Proeve. Diese 

Geschichtsmethode, bei der mittels einer Selektion der Hauptvölker zuerst ein 

Querschnitt und danach ein Längsschnitt der Zeit geschildert wurde, hatte Groen 

gelernt bei seinen Dozenten der Akademie in Leiden. Es war sogar möglich,  noch 

ein Schritt weiter in die Zeit zurückzusetzen und mittels der Heeren- Adepten Ph.W. 

van Heusde und G. Dorn Seiffen die Verwandtschaft mit Heeren bewiesen werden 

konnte. Weil eine überdeutliche Orientierung auf den in der Groenforschung kaum 

bekannten Heeren nachgewiesen werden konnte, wurde im Handbuch für Groens 

Abscheu vor der Revolution eine mögliche Erklärung gesucht. Indem ein 

Anknüpfungspunkt gesucht wurde in Heerens Beschreibung der Französischen 

Revolution, wurde klar, daß der Göttinger Historiker auf den antirevolutionären 

Gedanken des irisch-englischen Politikers und Philosophen E. Burke weiterbaute. 

Eine Bewertung, die vor allem erklärt werden konnte von dem Einfluss des 

burkeanischen Gedankengutes an der Georg-August-Universität in Göttingen.  Die 

These, daß Groen schon 1825-1826 eine antithetische Position dem Geist der 
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Revolution gegenüber einnahm, konnte unterbaut werden, weil man mittels Heerens 

Handbuch die Historische Proeve mit Burke verbinden konnte.  

    Auf Grund der kontextuellen und ideenhistorischen Untersuchung wurde Groens 

Position als Europäer 1825-1826 in den Rahmen einer europäischen 

Bewusstwerdung im frühen 19. Jahrhundert gestellt, die in der Reaktion von Burke 

auf die Französische Revolution wurzelte. Eine Belebung in der die 

Konzeptualisierung von Europa als Einheit zentral stand, eine Wiederherstellung 

von Europa als Wertgemeinschaft angestrebt wurde und sich mit einer 

Historisierung  und Politisierung der europäischen Geschichte paarte. Daß Groen 

mit seiner europäischen Auffassung über die Kulturgeschichte zu einem romantisch-

konservativen Diskurs gehörte zeigte sich sowohl aus den Einheitskonzepten, die er 

verwendete wie aus seinem Plädoyer für eine nationale Verschiedenartigkeit. 

Hierbei konnte deutlich gemacht werden, daß er seinen Widerwillen gegen die 

kulturelle Uniformität von Europa vor allem der organischen Geschichtsbetrachtung 

von F.C. von Savigny und Autoren wie J.G. Herder, Madame de Staël und J.P.F. 

Ancillon entnommen hatte. Aus Groens Jugendschriften und die darin verwendete 

europäische Begriffssprache stellte sich heraus, daß er Europa hauptsächlich von 

einem kulturellen- und staats- und völkerrechtlichen Gesichtspunkt  betrachtet hatte.  

 

Groens Engagement als Europäer und die von ihm verwendete Perspektive und 

Werte- und Normenvorstellung manifestierten sich in verschärftem Masse in den 

Jahren 1829-1832. Besonders kam dies zum Ausdruck in den Nederlandsche 

Gedachten, einer Zeitschrift, die er vom Oktober 1829 bis einschließlich Juli 1832 

redigierte. Trotzdem wurde im 2. Kapitel festgestellt, daß Groen in seiner 

antirevolutionären Kritik an der Julirevolution und dem belgischen Aufstand 

argumentierte auf Grund von Europakonzepten, die auch seine Jugendschriften 

bestimmt hatten. Daß in Groens Broschüre Over Volksgeest en Burgerzin (1829) die 

Rede wäre  von „einem Anfang prinzipieller Veränderung“ konnte weder auf seine 

Reichsauffassung noch auf sein Europabild angewandt werden. Unter 

Berücksichtigung davon wurde die These verteidigt, daß er in seiner Kritik an dem 

Wiener Kongress und der europäischen Restauration die Auffassung Burke-Heeren 

fortgesetzt hatte. Sei es, daß diese Auffassung im Vergleich zu den Jahren 1825-

1826 religiöser gefärbt war. Eine Färbung, die einerseits zum schweizerischen 

Reveilprediger J.H. Merle d’Aubigné und andererseits zum französischen 

Ultramontanen H.F.R. de Lamennais zurückgeführt werden konnte. 

    Daß Groen in der Periode 1829-1832 die staats- und völkerrechtlichen Aspekte 

seines Europabildes betonte und diese immer stärker religiös betonte hing mit dem 

Klima der öffentlichen Meinung stark zusammen. So stellte es sich heraus, daß seine 

Legitimierung der Reichsprinzipien als europäische Werte während der 
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Krisenatmosphäre vor den Revolutionen von 1830 besonders eine Reflektion war 

auf den Ruf um politische Erneuerungen in maßgebenden niederländischen 

Zeitungen. Daß Groen sich in seinen Kommentaren zu der Julirevolution und dem 

belgischen Aufstand als ein feuriger Anwalt von Europa als staats- und 

völkerrechtlicher Wertgemeinschaft zeigte und hierbei die Aufmerksamkeit auf ihre 

christlich-historischen Wurzeln lenkte, wurde als ein Respons auf das juste milieu 

erklärt.  

    Groens unbedingte Ablehnung von Vermittlungsversuchen zwischen 

Befürwortern und Gegnern der Revolution brachte ans Licht in welche Richtung 

sein Europabild sich in der Periode 1829-1832 entwickelt hatte und wie seiner 

Meinung nach auf den Paradigmawechsel vom Revolutionsjahr 1830 reagiert 

werden musste. Indem er betonte, daß die Revolution aus dem Unglauben stammte  

und daher das Prinzip der Verwesung mit sich trug, sah er eine konservative Haltung 

der neuen Situation gegenüber als unzureichend. Infolgedessen gab es zwischen 

Groen und dem Professor Europäische Geschichte und internationale Beziehungen 

aus Gent J.R. Thorbecke , die in ihrem Festhalten an der Reichseinheit und in ihrer 

Kritik an nordniederländischen Pamphletisten wie G.K. van Hogendorp und S.P. 

Lipman eine überraschende europäische- und heerenianische Geistesverwandtschaft 

an den Tag gelegt hatten, eine sich erweiternde Kluft. Daß Groen in den christlich-

germanischen Prinzipien des europäischen Staats- und Völkerrechtes die Grundlage 

suchte für einen gesamten Kampf von Protestanten und Katholiken gegen die 

Revolution, beschwörte jedoch die Frage herauf wie sich das zu seiner Anerkennung 

von Burke und Heeren verhielte. 

 

Weil Krisensituationen wie 1830 Europa bis 1848 erspart blieben, hat Groen in der 

Periode 1834-1847 drei Studien veröffentlichen können, die als ein 

wissenschaftlicher Niederschlag seiner antirevolutionären Ideen betrachtet werden. 

Diese Studien bildeten im 3. Kapitel den Ausgangspunkt für eine systematisierte 

Forschung nach Groens Europabild anhand dreier Aspekte. Die betraf der Reihe 

nach: der staatsrechtliche Aspekt, der hauptsächlich von der Proeve (1834) heraus 

und Ongeloof en Revolutie (1847) beleuchtet wurde, der völkerrechtliche Aspekt, 

der besonders eine Erläuterung von dem Handboek der Geschiedenis van het 

Vaderland (1846) bekam und der geschichtsphilosophische Aspekt, der von allen 

drei Studien heraus untersucht wurde. Unter der Voraussetzung, daß der europäische 

Einfallswinkel als das Erneuerndste  in dieser Studie aufgefasst wurde.    

    In Bezug auf die historische Unterstützung des europäischen 

Staatsbildungsprozesses war auffallend, daß Groen hierbei eher konzipierend als 

historisierend gearbeitet hatte. Die Textanalyse brachte in dieser Hinsicht sogar eine 

Diskrepanz ans Licht zwischen einer statischen Staatsgewalt und einer dynamischen  
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Gesellschaftsanschauung. Ein ähnliches Konzipieren der europäischen Geschichte 

gab es bei Groens Periodisierung der Revolutionslehre, die er als „Europésche 

fyzionomie“ umschrieb. Auch aufgrund dieser Umschreibung wurde die These 

verteidigt, daß Groens magnum opus Ongeloof en Revolutie als eine europäische 

Studie charakterisiert werden musste. Eine ähnliche Qualifikation wurde dem 

Handboek zuerkannt, weil dieses Hauptwerk von Groen sich im Bereich des 

Völkerrechtes wie ein Diptychon der nationalen und europäischen 

Geschichtsschreibung entfaltete. Für die europäische Beleuchtung der 

Nationalgeschichte  wurde ebenfalls eine Deutung gesucht in Groens monumentale 

Ausgabe der ersten, aus acht Teilen bestehenden Serie Archives ou Correspondence 

de la Maison d’Orange-Nassau (1835-1847). Eine Quellenveröffentlichung mit der 

er auch internationales Ansehen erworben hatte.  

    Eine vergleichende Untersuchung machte deutlich, daß Groen, was die Struktur 

von dem Handboek betraf, Heerens Handbuch als Modell gebraucht hatte. Auch 

konnte aufgrund dieser Untersuchung nachgewiesen werden, daß Groen hier das 

synchronistisch- ethnographische System der Göttinger Schule im Allgemeinen und 

die „Epochenspezifische“ Geschichtsforschung von Heeren im Besonderen 

angewandt hatte. Was der geschichtsphilosophische Aspekt von Groens Europabild 

betraf, verdeutlichte die Textanalyse, daß er in seiner metahistorischen Deutung der 

Weltgeschichte eine direkte Beziehung zwischen der evangelischen und der 

europäischen Entwicklung legte. Hierbei wies er auf drei Hauptsachen: die 

Christianisierung Europas, die Reformation und, in einem absoluten Gegensatz zu 

den ersten zwei Hauptsachen, die revolutionäre Epoche.  

    Die kontextuelle Untersuchung bewies in allgemeinem Sinn, daß Groens 

wissenschaftliche Reflektion auf das Revolutionsjahr 1830 nicht isoliert stand, 

sondern Teil einer postrevolutionären Besinnung im In- und Ausland war. In 

besonderem Sinn machte diese Untersuchung deutlich, daß seine Periodisierung der 

Revolutionslehre gegen das juste milieu gerichtet war. Daß das Revolutionsprozess 

beherrschbar wäre wie das juste milieu voraussetzte, versuchte Groen in der Periode 

1834-1847 besonders historisch zu widerlegen. Die Ideenhistorische Untersuchung 

machte einleuchtend, daß er in seinen europäischen Betrachtungen immer noch auf 

den Europakonzepten von Heeren weiterbaute und daß er die Göttinger zu der 

burkeanischen Gesellschaft rechnete. Die Diskrepanz in dem historischen 

Unterbauung des Staatsbildungsprozesses konnte , was die statische Staatsgewalt 

anbelangte, zu dem griechischen Philosophen Plato und dem schweizerischen 

Staatsrechtgelehrten C.L. von Haller und was die dynamische 

Gesellschaftsauffassung betraf, zu Burke und  der historischen Rechtsschule 

zurückgeführt werden. In Groens Verbindung der evangelischen mit der 
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europäischen Entwicklung der Geschichte wurde der Einfluss von Merle d’Aubigné 

spürbar.  

    Der begriffshistorische Rückblick unterstrich, daß der bezeichnende Unterschied 

zwischen Groen und den Vertretern des juste milieu  nicht so sehr in den Begriffen 

als vielmehr  um die Anpassungen ihrer Einheitskonzepte lag. Um anzugeben, daß 

„das christliche Europa“ zu einem Wohngebiet von bösen Geistern entartet war, 

deutete er die Revolution als eine Umwälzung der Christenheit. Weil der 

antirevolutionäre Kampf laut Groen eine Sache von Protestanten und Katholiken 

war, gebrauchte er den Ausdruck das protestantische Europa hauptsächlich 

ausschließlich in historischem Sinn.  

 

Durch den turbulenten Charakter der europäischen Entwicklungen wurde Groen in 

den Jahren 1848-1863 fast von Anfang an in die Position eines Kommentators 

manövriert. Dies wurde vor allem als interessant betrachtet, weil hierdurch geprüft 

werden konnte wie seine durch die Wissenschaft geprägte Sicht auf die Revolution 

sich zu der Revolutionspraxis verhielt. Leitfaden hierfür bildete im 4. Kapitel eine 

Anzahl politischer Schriften von Groen aus den Jahren 1848-1850, die Zeitung De 

Nederlander, die er zwischen 1850 und 1855 redigierte, Le Parti Anti-

Révolutionnaire et Confessionnel (1860) und der Nekrolog Ter Nagedachtenis van 

Stahl (1862). 

    Bereits aus der Analyse von Groens Kommentar auf die Revolutionsjahre 1848-

1850 wurde klar , daß der launenhafte Verlauf der Revolution ihn dazu zwang, die 

starre Periodisierung der Revolutionslehre anzupassen. Eine zweite Folge der 

Revolutionspraxis manifestierte sich auf staatsrechtlichem Gebiet. Obwohl Groen 

liberale Erneuerungen kräftig ablehnte, zeigte sich, daß er trotzdem bereit wäre eine 

Mitregierung durch das Volk zu akzeptieren. Ein Beweis dafür, daß er Hallers 

privatrechtliche Anschauungen aufgegeben hatte und sich die öffentlich-rechtlichen 

des preußischen Rechtsphilosophen und Politikers F.J. Stahl zu eigen gemacht hatte.  

    Daß Groens außenpolitische Kommentare von den Fünfziger Jahren an besonders 

von Frankreich bestimmt werden sollten, hatte alles zu tun mit den Machtwechseln 

in diesem Land. Dabei war auffallend, daß er die diplomatische Anerkennung des 

bonapartischen coup d’état  im Jahre 1851 als einen staatsrechtlichen Verstoß und 

die des bonapartischen Kaisertums im Jahre 1852 als einen völkerrechtlichen 

Verstoß gegen Europa sah. Wie sehr Groens Europabild hierbei zur Diskussion 

stand, wurde klar aus seiner Fixierung auf die Schrift Des Idées Napoléoniennes von 

Ludwig Napoleon aus 1839. Aufgrund dieser Schrift hegte er gegen die in- und 

ausländische Politik des Präsidenten und späteren Kaisers Napoleon III. ein 

abgrundtiefes Misstrauen und hat diese mehr ideell als faktisch beurteilt. Dieses 

Misstrauen nahm zu als der französische Ultramontanismus mit dem Bonapartismus 
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ein widernatürliches Bündnis schloss und er sich außer vor den politischen- jetzt 

auch vor den religiösen Freiheiten von Europa zu fürchten anfing.   

    Groens ideelle Beleuchtung der europäischen Politik von Napoleon III. kam nicht 

weniger zutage in seinen Kommentaren in Bezug auf den Orientalischen Krieg 

(1853-1856), den Italienischen Krieg (1859-1861) und den Polnischen Aufstand 

(1863). Daß eine dominante Rolle des bonapartischen Frankreichs in Europa 

gefährlich war, hing seiner Meinung nach mit der Tatsache zusammen, daß der 

Bonapartismus nach der Welthegemonie strebte und mit seiner Verbreitung der 

Revolutionsbegriffe das historische Völkerrecht zu zerstören versuchte.  

    Wie sehr Groen von einem unlösbaren Zusammenhang zwischen den 

napoleonischen Ideen und den europäischen Tatsachen ausging, zeigte sich 

besonders  aus der Interpellationsdebatte über die Protestnote der niederländischen 

Regierung an Russland wegen des Niederschlagens des Polnischen Aufstandes. Die 

kontextuelle Untersuchung machte im allgemeinen Sinn deutlich, daß Groens 

Kommentare auf die europäische Revolutionspraxis Teil von heftigen politischen 

Diskussionen  im In- und Ausland waren. In spezifischem Sinn zeigte diese Studie 

wie sehr diese Kommentare eine Reaktion waren auf die liberalen Interpretationen 

der europäischen Entwicklungen in der Periode 1848-1863. Hierbei versuchte Groen 

vor allem zu beweisen, daß die liberalen Erneuerungen des europäischen Staats- und 

Völkerrechtes notwendigerweise radikale, reaktionäre und nationalistische 

Nebeneffekte verursachten. 

    Der Kontext erhellte, daß im liberalen Wunsch um Anwendung  des 

Nationalitätsprinzips für Groen das Textmotiv lag um das Scheinwerferlicht der 

Öffentlichkeit auf die Ordnung von 1815 und das konservative Europa zu richten. 

Hierzu besonders angeregt von den Reden von Stahl. Groens enge 

Geistesverwandtschaft mit Stahl, sowohl in staatsrechtlichem- wie in 

völkerrechtlichem Sinn wurde als Rechtfertigung gesehen für einen ausführlichen 

Vergleich zwischen ihren Europabildern. In Bezug auf den staatsrechtlichen 

Umschlag von Haller nach Stahl führte die Groenstudie zu neuen Ansichten auf dem 

Gebiet der nicht eher geprüften Historisierung und europäischer Kontextualisierung. 

Hierdurch wurde deutlich, daß Stahl für Groen den rechtsphilosophischen Ausweg 

aus der staatsrechtlichen Sackgasse geboten hatte in die er durch die 

Revolutionspraxis des Jahres 1848 und das ungelöste Spannungsfeld in seinem 

staatsrechtlichen Denken aus der Periode vor 1848 verschlagen worden war.  

    Zugleich kamen durch die Vergleiche einige Unterschiede zum Vorschein. Im 

Gegensatz zu Groen beschrieb Stahl den Revolutionsprozess vor allem faktisch, 

beurteilte er Napoleon III. mehr personalistisch als ideell und entwickelte er keine 

Periodisierung der Revolutionslehre. Unterschiede, die namentlich zu Stahls 

Rechtsphilosophie zurückgeführt wurden, worin die Geschichte auf Basis der 
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„Persönlichkeit Gottes“ als eine Wechselwirkung zwischen dem Menschen und 

seinem Schöpfer aufgefasst wurde. Dadurch, daß Groen, was die Deutung der 

Revolution betrifft, eine besondere Parallele sah zwischen sich selbst und Heeren, 

wurde die Schlussfolgerung gezogen, daß er beim konzeptuellen Durchdenken 

seines Europabildes immer noch weiterbaute auf dem antirevolutionären Grund 

Burke-Heeren und diesen ab 1848 mit Stahl ergänzt hatte. Begriffshistorisch 

gesehen kam dies namentlich zum Ausdruck in der antirevolutionären Prägung der 

Europaterminologie. 

 

In den Jahren 1864-1871 verschob sich die Perspektive von Groens Europabild vom 

bonapartischen Frankreich nach dem Preußen von Bismarck. Diese Verschiebung 

wurde im 5. Kapitel zentral gestellt. Obwohl das Vorgehen des preußischen 

Kanzlers Bismarck wie sich das zwischen 1862 und 1866 gestaltete nach dem Urteil 

Groens bonapartische Züge zeigte, wurde dieser antirevolutionäre Kommentar nicht 

so explizit erwähnt. Die kontextuelle Untersuchung verschaffte aber Deutlichkeit 

über diese „Schweigsamkeit“. Weil Groen ein treuer Leser der Kreuzzeitung war, 

wurde es für annehmbar gehalten, daß er mit der „Prinzipienfrage“ in der 

preußischen konservativen Partei bekannt war und daß er  darum im Zweifel 

zugunsten von Bismarck entschied. Der Kommentar verwandelte in eine 

leidenschaftliche Rede gegen die preußische Einheitspolitik als Folge des 

„Bruderkriegs“. Obwohl er auch dann seltsamerweise eine gewisse Behutsamkeit 

beachtete.  

    In den französischsprachigen Broschüren La Prusse et les Pays-Bas und L’Empire 

prussien et l’Apocalypse aus 1867 konfrontierte Groen seine „Amis de Berlin“  mit 

der Frage wie sie Stahls Prinzipien mit Bismarcks Einheitspolitik versöhnen wollten 

und wie ihr Kniefall vor dem „patriotisme idôlatre“ sich zu Stahls Appell an die 

europäische Berufung von Preußen verhielte. Die absichtliche Adressierung an seine 

berlinischen Freunde führte aber zu der Frage warum Groen sie öffentlich so 

eindringlich an Stahls Appell zur „Erfüllung eines Europäischen Berufes“ erinnerte. 

Die kontextuelle Untersuchung bewies, daß Groen als Mitkämpfer von Stahl damit 

die Diskussion über die „Prinzipienfrage“ in der konservativen Partei neu beleben 

wollte. Wichtigstes Motiv dafür, und dies erklärt zugleich seine Behutsamkeit, das 

Ändern der Regierungspolitik in die europäische Richtung von Stahl. Die Ermittlung 

der Textmotive machte deutlich, daß Groen als europäischer Antirevolutionär auch 

im übrigen Europa eine Diskussion über die Prinzipienpolitik hätte ankurbeln 

wollen.  

    Groens Engagement als Europäer manifestierte sich aufs Neue während des 

Deutsch-Französischen Krieges (1870-1871). Ein Konflikt, den er als eine 

europäische Frage von allergrößter Bedeutung betrachtete. Daß Groen in seiner 
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Zeitschrift Nederlandsche Gedachten sechs Monate lang fast ausschließlich diesen 

Krieg kommentiert hatte alles zu tun mit seiner Überzeugung, daß die christlich-

historischen Prinzipien des europäischen Staats- und Völkerrechtes hierbei zur 

Diskussion standen. Zwei Themen standen in diesem Kommentar im Mittelpunkt. 

Weil die Situation von Europa nach Groen mit dem Licht der Offenbarung und mit 

dem Grundton des Jahrhunderts verbunden werden musste, bat er im Hinblick auf 

die Ursachen des Krieges um Interesse für die revolutionären „Hauptlinien“ und 

deutete die Fortsetzung des Kampfes gegen die französische Nation als eine 

Entchristlichung der europäischen Familienbande.  

    In Groens Schilderung der revolutionären Hauptlinien lag der Akzent auf dem 

revolutionierten Völkerrecht. Die Schilderung war gemeint um allerlei 

Vorstellungen über die Art und den Hergang der Kriegstatsachen zu widerlegen. 

Was er nämlich im Klima der Öffentlichkeit zureichend hörte, so stellte sich aus der 

Untersuchung heraus, war, daß sowohl Napoleon III. wie Bismarck für den 

Kriegsausbruch verantwortlich gehalten werden mussten. Groen nahm es den „zwei 

Spielern“ besonders übel, daß sie das Gemeinwohl und die Existenz ihrer Nationen 

aufs Spiel gesetzt hatten. Wie sehr er sich selbst als Anwalt der Völker sah, kam 

besonders zum Ausdruck bei der Stigmatisation der französischen Nation als 

kriegerisch. Dies bestritt Groen einerseits als Pseudonationalisierung und 

andererseits als Zerstörung der christlichen Familienbande.  

    Die kontextuelle Untersuchung machte ebenfalls klar, daß Groens Kommentar  

auf die Germanisierung des Kampfes die Absicht hatte, einen prinzipiellen 

Gedankenaustausch über Europa in Gang zu bringen. Zumal, da das Klima der 

Öffentlichkeit darin seiner Meinung nach völlig versagte. Dies erklärte warum 

Groen betonte, daß der Haß säende deutsche Nationalismus gegen die Franzosen die 

Beziehung zwischen beiden Nationen eingreifend zu zerstören drohte und den Keim 

legte für einen künftigen Krieg. Es erklärte ebenfalls warum er erörtert hatte, daß der 

Krater der Revolution  von Frankreich nach Deutschland versetzt worden war und 

daß das Gleichgewicht von Europa vernichtet war. Eine Situation für die er die 

englische Diplomatie mitverantwortlich hielt.  

    Aufgrund der ideenhistorischen Untersuchung wurde erklärt, daß in Groens anti-

bismarckianischen Europabild das stahlianische Gedankengut vorherrschte mit 

Stahls Appell an die europäische Berufung von Preußen als Ausgangspunkt. Die 

Untersuchung machte auch klar, daß Groen die klein-deutsche Lösung vom Jahr 

1866 faktisch akzeptiert hatte. Weil Groens frühere Europakonzepte unversehrt 

geblieben waren, wurde daraus die Schlussfolgerung gezogen, daß die Linie Burke-

Heeren-Stahl  in der Periode 1864-1871 sich bewährt und fortgesetzt hatte. Sei es, 

daß er aus Reaktion auf das Meinungsklima Begriffe wie das europäische 
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Völkerrecht und die Familienbande der Nationen die Adjektive christlich und sittlich 

hinzugefügt hatte.  

 

Zwei Fragen, die in der Groenforschung kaum eine Rolle gespielt hatten, waren die 

politischen Entwicklungen im republikanischen Frankreich und im kaiserlichen 

Deutschland. Auf Europa gerichtetes Studium von den Nederlandsche Gedachten 

aus den Jahren 1871-1876, von dem umgearbeiteten Handbuch (1872) und von 

Maurice et Barnevelt (1875) warf aber ein überraschendes Licht auf Groens Rolle 

als Fürsprecher der europäischen und religiösen Freiheiten. Außer dem Blick auf die 

Zukunft wurde im 6. Kapitel auch der Rückblick von Groen auf Europa untersucht. 

Für den letzten Gesichtspunkt wurden die historischen und autobiographischen 

Artikel aus seiner Zeitschrift verwendet.  

    Die Textanalyse machte deutlich, daß die politischen Entwicklungen in 

Frankreich wiederholt von Groen in eine europäische Perspektive gestellt wurden, 

weil er sich fürchtete vor einer Radikalisierung der französischen Republik und dies 

sich mit einem Aufleben des internationalen Sozialismus gesellen würde. Aus dem 

Kommentar trat auch zutage, daß eine antiradikale Republik für Groen die äußerste 

Grenze wäre, politische Veränderungen in Frankreich und Europa zu akzeptieren. 

Auch aus diesem Grund erörterte er, dem orleanistischen Oppositionsführer A. de 

Broglie mehr zu vertrauen als dem konservativ-liberalen Präsidenten L.A. Thiers. 

Die europäische Perspektive zeigte sich nicht weniger aus Groens Betrachtungen 

über das kaiserliche Deutschland. 

    Daß er die Staatsstruktur des Kaiserreiches als zentralistisch-militaristisch 

umschrieb, hatte alles zu tun mit seiner Auffassung, daß damit die Freiheiten der 

deutschen Staaten und die „Unabhängigkeit von Europa“ gefährdet würden. 

Trotzdem konnte festgestellt werden, daß er das Daseinsrecht des neuen Staates 

nirgendwo zur Diskussion stellte. Wie sehr Groen sich aus europäischen Gründen an 

den Entwicklungen in Deutschland beteiligt fühlte, kam besonders zum Ausdruck in 

seinen Betrachtungen über den Kulturkampf. Hierin betonte er, daß Bismarck mit 

seinem Versuch, den ultramontanen „Kirchenstaat“ zu meiden, nicht auf das  

moderne Prinzip von „Kirche unter dem Staat“, sondern auf das reformatorische 

Prinzip der „Selbständigkeit von Kirche und Staat“ hätte zurückgreifen müssen. Daß 

die politischen und religiösen Freiheiten von Europa sowohl von dem 

Staatsliberalismus wie von dem Papismus bedroht wurden, war auch die 

alarmierende Botschaft von Maurice et Barnevelt. Eine Studie, die charakterisiert 

wurde als Groens letztes Appell an die europäische Zivilisation, ihre 

staatsrechtlichen Worte auf dem Christentum zu basieren und ihre Freiheiten auf die 

reformatorische Sicht auf Kirche und Staat aufs Neue zu prüfen. Eine 
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staatsrechtliche Akzentuierung von Groens Europabild, die auch mit Hilfe des 

französischen-, deutschen- und ultramontanen Kontextes erhellt werden konnte.  

    Die ideenhistorische Untersuchung zeigte, daß Groen sich, was die europäische 

Perspektive auf Frankreich betraf, auf dem Exminister F. Guizot und Broglie 

basierte und für diese Perspektive auf Deutschland auf Stahl und dem lutherischen 

Theologen C.E. Luthardt. Groens Orientierung auf Stahl wurde auch abgeleitet aus 

der Tatsache, daß er auf Grund von dessen  Geschichtsphilosophie  die Französische 

Republik und das deutsche Kaiserreich einerseits akzeptieren konnte und 

andererseits eine Fundamentierung der neuen Staatsformen auf den 

antirevolutionären Prinzipien für notwendig hielt. Daß Groens Einigkeit mit Stahl 

vorbei wäre, weil er den „christlichen Liberalismus“ seines antirevolutionären 

Nachfolgers A. Kuyper umarmt hätte, korrespondierte jedoch nicht mit seiner 

staatsrechtlichen Sicht auf Europa. Daß Stahls Europabild für Groen bis an seinen 

Tod eine große Inspirationsquelle geblieben ist wurde auch deutlich aus seiner 

Geistesverwandtschaft mit Luthardt und dem Stahlbiographen in spe C.A. Wilkens. 

    Groens Autobiographie erhellte nicht nur, daß er seine neue Glaubenseinsicht 

nicht geschwächt hatte in Bezug auf die methodische und konzeptuelle Bildung 

seines Europabildes, sondern auch, daß er die religiöse Vertiefung um 1830 zu stark 

als Bruch mit seinen Denkrahmen vorgestellt hatte. Auf Grund davon wurde die 

Schlussfolgerung gezogen, daß Groen in seinem Denken über Europa in 

methodischer und konzeptueller Hinsicht immer noch weiter baute auf der Göttinger 

Schule im Allgemeinen und auf Heeren im Besonderen. Aus dem verringertem 

Gebrauch von vertrauten Europa-Begriffen in Groens Text, wurde abgeleitet, daß er 

die christlichen Werte von Europa in völkerrechtlichem Sinn nahezu als 

verschwunden sah und in staatsrechtlichem Sinn glaubte, daß die Zeit des 

Untergangs nahe kam.  

 

Diese Studie hat gezeigt, daß Groen nicht nur ein engagierter Europäer war, sondern 

auch die Geschichte und Aktualität von einer europäischen und 

zusammenhängenden Perspektive beleuchtete und ein prononciertes Europabild 

anhing. Untersuchungsergebnisse, die eine neue Prägung des Groenbildes notwendig 

machen. Groen war, so muss angenommen werden, Niederländer und Europäer 

zugleich. Hier kann hinzugefügt werden, daß die kontextuelle Untersuchung gezeigt 

hat, daß Groen mit seiner doppelten Nationalität bestimmt kein Einzelgänger war. 

Es stellte sich heraus, daß Zeitgenossen im In- und Ausland in der Göttinger 

Tradition standen und legten gewiss bis 1848 Wert auf Heerens Handbuch und 

verfochten, der eine mehr, der andere weniger, außer nationalen, auch europäischen 

Werten.  
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    Was Groens Europabild im Hinblick auf die europäische Geschichtsschreibung 

der modernen Zeit interessant macht ist die von ihm befürwortete Einheit in 

Verschiedenheit und die Art und Weise wie er sich in den Jahren 1871-1876 für die 

politischen und religiösen Freiheiten in Europa stark machte. Auch in Bezug auf 

seinen Kommentar auf die deutsche Einheitspolitik und ihre Folgen für Europa 

verdient Groen es der Vergessenheit der europäischen Geschichtsschreibung 

entrissen zu werden. Schließlich muss bemerkt werden, daß die überraschenden 

Resultate dieser Studie Folge der europäischen Problemstellung und der 

kombinierten methodischen Ausführung der Untersuchung waren. Hierdurch konnte 

verdeutlicht werden, daß Groen die staats- und völkerrechtlichen Entwicklungen in 

Europa aufmerksam verfolgte und sich zur Orientierung hierauf mittels international 

maßgebender Stimmen breit und  gründlich einlas und in seinem Denken dynamisch 

war. Auch konnte als Folge davon sein Konservatismus nuanciert werden und das 

Bild eines europäischen Antirevolutionärs geschildert werden.  
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