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Het gebruik van de woorden "rechts" en "links" ter kenschetsing van
twee politieke richtingen en strevingen, ja van hetgeen voor velen de
fundamentele tegenstelling in het politieke leven is, gaat ons zo
gemakkelijk af, dat men haast aan een innerlijke samenhang tussen
die politieke indeling en onze lichamelijke tweezijdigheid zou kunnen
geloven.
Deze schijnbare natuurlijkheid is er misschien ook de oorzaak van,
dat aan de herkomst van dit gebruik veel minder aandacht is besteed,
dan men zou mogen verwachten op grond van de rol, die het in het
politieke leven speelt. Vaak immers schijnt een min of meer intuïtieve
onderscheiding tussen Rechts en Links de enige grondslag te zijn voor
de bepaling van een politieke keuze.
·
Wie "rechts" en "links" in een lexicon opslaat, vindt over de herkomst
van hun politieke betekenis tegenstrijdige inlichtingen. De één laat deze
politieke benamingen uit de l 7e eeuw en uit het Britse parlement
stammen 1 ); anderen leggen haar oorsprong in de Franse volksvertegenwoordiging, maar op verschillende tijden, het zij in de Revolutie of in
de Restauratie 2 ) •
Dat dit gebruik uit Engeland zou stammen, is al op het eerste gezicht
onwaarschijnlijk, want in het Britse parlement wordt aan de plaats der
partijen in de vergaderzaal ook nu nog geen betekenis van politieke
richting verbonden. De regeringspartij zetelt daar rechts van de Speaker
en de oppositie-partij links, hetgeen als een ererang voor de regeringspartij
verstaan kan worden, welke haar echter zonder aanzien van gezindheid
. ten deel valt. Feitelijk zijn dan ook de benamingen "rechts" en "links"
in Engeland (en de V.S.) veel minder in zwang dan op het Europese
vasteland 3 ) •
Wanneer wij echter de geschiedschrijvers der Franse revolutie naar dé
oorsprong van onze politieke benamingen vragen, ligt ook hun antwoord
niet gereed. Een monographie over het onderwerp schijnt er niet te
bestaan. Bij het merendeel der auteurs wordt de vraag naar het ontstaan
van deze termen niet gesteld, en wanneer zij de politieke groeperingen in
de drie opeenvolgende vergaderingen der Franse revolutie, de Constituante,
de Wetgevende en de Conventie, doorlopend met "rechts" en "links"
aanduiden 4 ), blijft de lezer in het onzekere, of zij inderdaad een
plaatsbepaling bedoelen, dan wel slechts de gezindheden, welke misschien
eerst later een plaatselijke benaming hebben gekregen. Slechts enkele
schrijvers vertellen ons min of meer omstandig, wanneer en hoe deze
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topographische benaming van politieke gezindheden is ontstaan; maar
hun verhalen lopen weer ver uiteen.
Een dramatische beschrijving vinden wij bijv. in een recent boekje qver
de Conventie. Castelnau 6) laat "de keuze der plaatsen" beginnen bij de
eerste bijeenkomst van de Conventie op 21 September 1792. ,,Vergniaud
en zijn vrienden", schrijft hij, ,,wensen niet te zitten naast Marat,
Robespierre en Danton, de fanatici, die de Septembermoorden hebben
bedreven of tenminste goedgekeurd. En daar deze woestelingen de
linkerkant bezetten, gaan de gematigden zover mogelijk weg, aan het
andere uiteinde rechts. Voortaan spreekt men van "rechts" en "links",
als men de ene of de andere groep bedoelt".
Maar een ander recent auteur stelt de geboortedatum van Rechts en
Links precies drie jaar vroeger. Het was volgens Chevallier in zijn boek
over Mirabeau 6 ) op 11 September 1789, in de Constituante, bij de
debatten over het koninklijke veto-recht, dat de groep der "patriotten"
zich splitste in geavanceerden en gematigden . .,De eersten", schrijft hij,
"tegenstanders van het absolute veto, rnaar verzoend met een opschortend
veto, zetten zich links van de president neer. De gematigden echter gaan
zitten aan dezelfde kant als de aristocraten, rechts van de voorzitter.
Links, rechts, de beide noodlotsvolle woorden hebben hun zin ontvangen;
zij zijn begonnen, hun onheil aan te richten".
Aulard, die bij uitstek de historicus der politieke meningen in. de
revolutie is 7), bevestigt, dat reeds in de Constituante rechts en hnks
konden worden onderscheiden, en hij stelt daarbij uitdrukkelijk vast
dat "deze uitdrukkingen toen al in gebruik waren". 8) Deze schrijver
meent, dat reeds de oproerigheden van Juli l 789 "misschien het ogenblik
waren, waarop zich een aristocratische "rechterzijde" en een patriottische
,,linkerzijde" hebben gevormd", maar hoe dat feitelijk zou zijn toegegaan,
vertelt hij niet. 9 )
Laten de historici ons dus in het onzekere, ook bij enkele auteurs, die
deze termen "ex professo politica" behandelen, vinden wij geen afdoend
antwoord. Goguel 10) erkent met Chevallier de l le September 1789 als
geboortedatum. ,,Voordien", schrijft hij, ,,zetelden de afgevaardigden
volgens standen, de adel rechts van de voorzitter, de geestelijkheid
tegenover hem, de derde stand links". Ieder van die groepen was inwendig
verdeeld van gezindheid; bij de stemming over het veto zou zich voór
het eerst de plaatselijke schifting hebben afgespeeld, die sedertdien is
blijven bestaan.
Eugène Pierre echter laat in zijn standaardwerk 11) die schifting weer
eerder optreden. Vóórdien, zo verklaart deze schrijver, zaten de
afgevaardigden "pêle-mêle"; maar tegen het eind van Augustus ,,waren
het de vertegenwoordigers van de adel en de geestelijkheid, die het eerst
probeerden, zich in een compacte groep . aan de rechterzijde va? de
voorzitter vast te zetten om tegen de stemmen van de meerderheid te
protesteren".
.
Hier stuiten wij dus op een nieuwe vraag: hoe zaten de afgevaardigden,
vóór er ooit van rechts en links sprake was? Volgens standen, of "pêlemêle"?
Het is de anonyme auteur van een artikel in de Londense "Times" 12),
die een antwoord aan de hand doet door verband te leggen tussen de
plaatsverdeling in de Nationale Vergadering en die in de voorafgaande
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zitting der Staten Generaal, welke de koning op 5 Mei 1789 in de Salle
des Menus Plaisirs had geopend: Bij die openingszitting, zegt hij, zat de
a~el rechts van de koning, de geestelijkheid tegenover hem, en de derde
st/lnd links. Toen nu de standenvergadering einde Juni in een unitaire
nationale vergadering werd omgezet, bleven de afgevaardigden, in dezelfde
zaal vergaderend, grotendeels aan hun oude pla:atsen verkleefd. En
daarmee zou dus de indeling rechts - links, adel - derde stand, eenvoudig
verklaard zijn.
Het is inderdaad aannemelijk, - en te waarschijnlijker, naarmate men
de rechts-links-verdeling op een vroeger tijdstip in 1789 aanwezig vindt -,
haar af te leiden uit de plaatsverdeling in de Staten Generaal, al was het
alleen maar, omdat ook een "pêle-mêle" niet vanzelf tot stand komt.
Rotarians bijv. weten, dat "mixing" een kunst op zichzelf is.
.· Maar de schrijver in The Times wordt blijkbaar misleid door wat
thans vanzelfsprekend schijnt, wanneer hij bij de opening der Staten
Generaal de adel rechts en de derde stand links van de koning laat
zitten. Een ooggetuige als Gouverneur Morris 13) beschrijft immers, dat de
geestelijkheid (als eerste stand) op 5 Mei aan 's konings rechterhand zat,
de adel aan zijn linkerhand en het dubbeltal van de derde stand tegenover
de troon achter in de zaal. Is zulk een woordelijke beschrijving nog voor
twijfel vatbaar, eigentijdse afbeeldingen van de openingszitting bevestigen
haar onmiskenbaar 14) '.. en zij tonen ons dezelfde plaatsing ook weer bij
de tweede en laatste b11eenkomst der Sta ten Generaal, de "séance royale"
van 23 Jup.i. 15)
Het is deze plaatsverdeling, welke nu inderdaad - tenminste grosso
modo - blijkt voort te duren in de Nationale Vergadering. Wij herkennen
de prelatendracht rechts en de adelscostumes links op een afbeelding
van de befaamde avondzitting van 4 Augustus 1789, en ook nog op een
voorstelling van de vergadering op 7 September, bij de ontvangst van
een deputatie van patriottische dames. 16)
Wanneer wij het nu mogen wagen, - onder zoveel tegenstrijdigheden
kan het nauwelijks kwaad, - deze nalezing met een vermoeden te besluiten,
dan zou het zijn, dat inderdaad een deel van de hoge geestelijlçheid, de lagere was merendeels al (en nog) verbroederd met de revolutie, de eerste aanleg geweest is van een opinie-groep op een vaste plaats.
Morris en anderen noemen immers juist een aantal hoge prelaten als
kern van de groep der "aristocraten". 1 7 ) En men zou zelfs kunnen wijzen
op hun geboekstaafde neiging, - al was dat dan in de afzonderlijke
bijeenkomsten van hun eigen stand - om zich apart te houden en vast
op hun plaats te zitten.18) Hun kleine, maar markante groep zou dus de
identificatie van "rechts" met "aristocratisch" en "behoudend" in het
leven hebben geroepen, die zich verder van episode op episode heeft
verscherpt en soms verschoven. 19)
·
Maar dit is niet meer dan een vermoeden; en dan blijft het nog een
open vraag, wie het eerst deze identificatie tot een politieke benaming
gemunt heeft. Misschien was het een verslaggever, die - zoals nu nog
gebruikehJk is - applaus of protesten aldus localiserend kenmerkte.
Een enkel woord moeten wij nog wijden aan de rol, die de zaal zelf
of haar meubilair bij een en ander heeft gespeeld. In de grote Salle des
Menus, wa~r de plaatsrijen een_ vol carré vormden, zaten grote groepen
rechts en hnks naast de voorzitter, dus met het gezicht naar dezelfde
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kant. De zaal van de Manege, waarheen de Constituante in October 1789
verhuisde en waar de Wetgeveride Vergadering haar· hele zittingsjaar
van October I 791 tot· September 1792' doorbracht, was een pijpenla, door
de voorzitterstribune bijna geheel in tweeën gedeeld, zodat er eigenlijk
geen "centrum" was, al omvatte de groep der kleurlozen wel driekwart
van het geheel. Iedereen zat tegenover de president.
.
De ideale conditie voor de ontplooiïng van Rechts en Links b9od de
Salie des Spectacles (of des Machines), die de Conventie op 10 Mei 1793
betrok en die een halfrond van oplopende plaatsrijeh had. Alle afgevaardigden zaten ook hier tegenover de president; rechts en links worden
van zijn gezichtspunt uit gerekend. Over de halve cirkel van het
amphitheater konden alle nuances van uiterst rechts naar uiterst liriks
zich meetkundig rangschikken. Maar hier zette zich merkwaardigerwijze
een andere verdeling door, n.l. die tussen de hoge en de lage banken. In
plaats van of tegelijk niet "links" werd de radicale ·revolutionnair nu
,;bergbewoner" en slihgêrde zijn dreigementen de "vlakte" in tegen de
"padden" en de "slangen" ·van het "moeras". Toch ·bléven "rechts'! en
"links" tot het einde hun betekenis behouden; ja, tegen het hoogtepunt
van de Terreur sprak Chabot, die zelf ooit de naam van "montagnard"
had uitgevonden, de principiële noodzakelijkheid van zulk ·een tweeledigheid uit: ,,Als et geen rechterzijde is", riep hij, ,,zal ik er zelf hêël
·alleen ene vormen, al zou het mij mijn ·hoofd kosten; want er moet een
oppositie zijn ... ". 20)
Terwijl "berg" en "vlakte" de conventie niet hebben overleefd, zijn
"rechts" en "links" gemeenplaatsen in de parlementén van het vasteland
geworden. Maar niet onmiddellijk. De Conventie zelf heeft, na de val
van Robespierre, getracht ook ·met deze schepselen van de revolutie a'f
te rekenen. De derde grondwet, van Augustus 1795, ondèrwierp de nieuwe
vertegenwoordigende lichamen, de Raad der Ouden en de Raad van
Vijfhonderd, aan een wettelijk reglement, waarbij bepaald werd, dat de
stoelen der afgevaardigden los van elkaar moesten staan en iedere maand
opnieuw door fotîng moesten worden toegewezen: ,,in geen geval en
onder geen voorwendsel zal een afgevaardigde een andere plaats mogen
innemen dan die, welke hem voor de lopende maand is toegevallen''.. '21)
"Pêle-mêle" was nu het parool; tussen de honkloze afgevaardigden zou
· geen partijschap meer kunnen tieren. In de Restauratie is deze · be'p aling
weliswaar vervallen, maar het heeft toch tót het midden der eeuw
geduurd, voor "rechts" en ,;links" weer gangbare uitdrukkingen werden;
zetelverdeling door het lót (of ook wel naar leeftijd) als middel_ tegen
partijvorming is in verscheidene andere parlementen tot laat in de l-9'e
eeuw toegepast. 22)
Het is dus een samenloop van velerlei omstandigheden geweest, die
àan de politieke benamingen van "rechts" en "links" het aanzijn heeft
gegeven. En zo men al enig verband zou mogen aannémen · tussén de
ererang van de eerste stand in het "ancien régime" en de eerste "rechtsè"
politieke · groepering, is dat toch_ te los ·en te toevallig, óm er een verwantschap van betekenis uit te kunnen afleiden. De waarschijnlijkheid
pleitte zelfs voor een identificatie van aristocratie en linkerzijde.
Daarbij komt, dat Rechts en Links, van de vdotzittersplaats gezien en
'g enoemd, het spiegelbeeld zijn van die der afgevaardigden zelf. De af-

gevaardigde zelf ziet dus aan zijn rechterhand zijn politieke linkerbuurman zitten; en als hij (sprekend :van zijn plaats) uitroept, dat de
vijand rechts staat, wijst hij naar links.
Dit ontslaat ons van de taak, - of ontneemt ons de kans, ..,... ,om naar
verwantschappen van het politieke "rechts" en "links" te zoeken in het
woud van b~tekenissen, di~ aa? de namen van de beide lichaamszijden
verbonden z1Jn, - al zal m1ssch1en hier of daar associatie of .contaminatie
niet uitblijven.
Het is een dicht bos, waarin wij slechts een schuwe blik .zullen werpen. 2a)
yan de hogere waardigheid, welke aan de rechterhand wordt toegekend,
1s al sprake geweest. De H. Schrift bevat er verscheidene voorbeelden
:van, en_ in het "Dies irae" bidden wij: ,,plaats mij aan de rechterzijde".
Verklarmgen van deze voorrang - uit de sterkte van de rechterhand, uit
kwetsbaarheid van ~e hartzijde, of indirect uit de overweging, dat
iemands ~echterhand, iIJn zwaardhand, door zijn rechter nevenman het
gemakkehJkst kan worden belemmerd en dat die plaats dus aan de meest
vertrouwde toekomt, - zijn bepaald niet evident.
.Op ·~inder vaag terrein zijn wij met _de betekenis van links als lomp of
onhandrg, waartegenover onze taal overigens geen aequivalent van "adroit"
of "dexterous" stelt; maar hier doen zich allerlei verwisselingen voor,
naar gelang bijv. de handigheid of het bij-de-hand-zijn de zwaardhand of
de teugelhand betreft.
Een verwarrende wisselvalligheid ontmoeten wij in .de betekenissen
van gunstig of onheilspellend, welke aan voortekens die van rechts of
links komen, werd toegekend en waaraan in onze taal het woord "sinister"
herinnert. Grieken en Romeinen zouden hierbij, zo wordt verklaard, oorspronkelij_k een tegenovergesteld: waa,rdering gehad hebben; terwijl nu
de Romemen vanouds al sommige vogels van rechts, andere van links
;voor . geluksboden hielden, namen zij later geleidelijk de Griekse woordbeteke_nis . over: zodat bijv. een "linkse specht" bij Plautus geluk, bij
Horatms onhell spelt.
Tenslotte zou daar nog de psychoanalyse zijn, die bijv. in linksgerichte
·droombewegingen het onderbewuste, in rechtsgerichte het bewuste aangeduid wil zien. 24 ) Indien het onderbewuste, naar Jung verklaart, ,,überall
,das Haar in der Suppe" 26 ) is, is dat voor ons een r.e den temeer om .al
deze diepten te omzeilen met een beroep op de voorzitter, voor wie ook
de droombewegingen der afgevaardigden van richting verkeren.

?e

Het uitzonderlijk fortuin, dat de benamingen "rechts" en "links" in
de politieke wereld gemaakt hebben, laat zich verklaren uit haar bijzondere
en tweevoudige dienstigheid.
De eerste bestaat in de gradatie, waartoe eigennamen of symbolische
benamingen, bijv. naar kleuren, zoals de .Blauwen en de Groenen van
Byzantium, weinig of geen gelegenheid geven, al spreekt men dan wel
eens van ;,rose". De schikking op één ·boog van rechts naar links daarentegen maakt het gemakkelijk om graden te onderscheiden en ook om een
midden te formeren, dat zich dan toch weer in "centre droit" en "centre
gauche" ~~er ~e schaal laat uitspr~iden. Het tweede voordeel is, omgekeerd,
-de mogehJkhe1d om alle verscheidenheden van politieke gezindheid, hoe
ook gen_aamd, teru&' · te .?ren_gen ·tot .één enkelvoudige tegenstelling.
Nuancering en overz1chtehJkhe1d gaan d:uer dus samen.
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De beste conditie voor de feitelijke toepassing van dit schema biede~,
zoals wij reeds opmerkten, de halfcirkelvormige rijen, waarop de partÎJgroepen zich als evenzovele "punten . van een taar~" 26 ) kunnen rangschikken. In de Franse Kamer en ook m de West-Dmtse Bondsdag wordt
die schikking pijnlijk nauwkeurig doorgevoerd. 27 )
Waar geen doorlopende rijen zijn, maar een in tweeën g~~eelde zaal,
zoals in onze Tweede Kamer, is er niet alleen geen plaatsehJk centrum,
maar kan ook alléén bij een zuivere halvering naar gezindheid de topographie zinvol blijven. 28 )
•
•
Een ideale perfectie van het stelsel zou m1ssch1en_ meebrengen, dat ook
binnen de afzonderlijke "taartpunten" de afgevaardigden naar gelang va~
hun politieke nuance meer naar links of naar rechts _plaats nem:n. Bi]
ons weten wordt dit echter nergens toegepast, al sch11nen somm1&'e afgevaardigden persoonlijk · hun plaats wel eens me~ zul~e overwegmg~n
te kiezen en al wordt zelfs ten onzent de plaatsverdelmg bmnen de fracties
wel eens in die zin uitgelegd. 29)
Wij hebben hierboven van een voordeel gesprok:n, .ma_ar ~~t zou
juister zijn, het een gemak te noemen. Het voordeel 1s bedneg~hJk.
De verdeling in rechts en links ontstond, toen er van _ partlJen_ geen
sprake mocht zijn. In de vergaderingen van de revolutie gold 1~dere
groepsvorming als verfoeilijk; de grootste zor_~ van ~~ afgevaa~d1gden
was het, ,,geen aanleiding te geven tot het verw1Jt, dat ZIJ een parti~ vormden". 30) Dáár kon en moest dus de topographie een even_vage als vh~tende
kenschetsing van meningsgroepen leveren. En dezelfde diens~ doet ZIJ. later
wéér, als er een verscheidenheid van partijen met veelsoort~ge stre:mgen
en namen is ontstaan, die men toch in één gelid brengen wil. Het is geen
toeval, dat in een tweepartijenstelsel, waar met eigennamen kan worden
volstaan, de onderscheiding van rechts en links weinig of geen rol speelt,
of vooral weer op nuancen binnen een partij word~ toegepast.
Maar als men vele partijen op één lijn rangschikt, komt alles ~an op
de vraag, welk criterium van beginsel of streven aan de graa~metmg ten
grondslag ligt. Politieke partijen zijn immers niet elkanders zmvere nevenof tegendelen, zelfs niet, waar er slechts twee tegenover elkaar staan.
Iedere partij heeft een eigen individualiteit naar beginsel e? gehalte,
geworteld in haar oorsprong en in -~e persoon v~_n haar stichters en
leiders zowel . als in de maatschappehJke en geesteh1ke achtergrond van
haar aanhangers. Iedere partij zou misschien een graadmeter kunnen
ontwerpen volgens haar eigen aard, maa~ geen twe~. gra~dmeters zoude?,
elkaar dekken. Dikwijls hebben dan ook diverse partiJen zichzelf als "echt
en andere partijen als "onecht" betiteld.
Ieder schema is dus eenkennig. Om slechts enkele voorbeelden te
noemen; wanneer André Siegfried in zijn "tableau politi9ue" van We~t
Frankrijk de indeling in Rechts en Links volgens de mt de re:olutie
overgeërfde criteria, waarin het laïcisme de hoofdtoon voert, als emg_~ouvast kiest temidden van de veranderlijke vormen en namen der pohtieke
groeperingen, verklaart hij (reeds i~ 1913), da~ men de partije~ óók zou
kunnen indelen volgens hun houdmg ten opzichte van_ de sociale vraagstukken, en dat "die indeling in geen enkele verhoudmg z~rn _staan tot
de eerstgenoemde". 3t) Ten onzent heeft _Cornelissen e~n cntenum v?or
de sortering der partijen in rechts en hnks gezocht m haar opvattmg
8

van de verhouding tussen gezag ·en vrijheid, maar tevens verklaard, dat
zulk een indeling niet samenviel met die volgens de "antithese", omdat
de beide protestantse partijen links zouden moeten staan. 32)
Bedrieglijk wordt het schema, wanneer de uiterste plaatsen worden bezet
door groepen, die niet alleen iedere gradatie negeren, maar die in hun
revolutionnaire en totalitaire karakter juist weer dicht bij elkander staan.
Men zou dan een volle cirkel, in plaats van een halve, nodig hebben om
een topographische aanduiding te geven van het juist in de politiek onmiskenbare feit, ,dat "de uitersten elkaar raken".
De scheidslijn tussen Links en Rechts zou dus anders kunnen vallen,
naar gelang men deze of gene controverse aan de indeling ten grondslag
legt. Maar ook zoals zij in de loop van een eeuw feitelijk heeft gelegen,
heekdeze grens geen bestendige en zichzelf-gelijk-blijvende kampen verdeeld. De zakelijke inhoud van de strevingen, die als Rechts en Links
tegenover elkaar stonden, is vaak gewijzigd en soms verwisseld; de partijen
in dit tweegevecht veranderden niet minder dan de inzet.
Behoud en vooruitgang, orde en beweging, weerstand en verandering,
of hoe men verder de grondmotieven, die onder de namen van Rechts
en Links kunnen worden verstaan, moge omschrijven, treden in andere
stellingen op, naarmate het strijdperk verschuift. Wat gisteren vooruitgang
heette, kan vandaag een zaak van behoud zijn; wat het behoud gisteren
niet wist te redden, belooft de vooruitgang morgen terug. Zij vormen
ook niet, zoals stilstand en beweging in de mechanica, een strikte tegenstelling; waar beiden op dezelfde waarden betrokken zijn, zijn zij voorwaarden van elkaar. Het is treffend, hoe helder deze verhouding al meer
dan een eeuw geleden, toen behoud en vooruitgang voor het eerst onder
die namen in het politieke strijdperk stonden, werd onderkend. Von
Gentz, Metternich's raadsheer, die zelf levenslang tussen behoud en vooruitgang heen- en weerkruiste, stelde liberaal en conservatief reeds naast
elkaar als "het beginsel van de voortdurende vooruitgang en het beginsel
van de noodzakelijke matiging in de vooruitgang". 33 ) Burke, die de vader
van het Europese conservatisme kan heten, had zelf al verklaard, dat
"een staat, die de middelen mist om te veranderen, ook de middelen
mist tot zijn instandhouding". 34) En Mill formuleerde eenzelfde gedachte
aldus: ,,De eisen van de vooruitgang zijn slechts de eisen van de orde in
een hogere graad, en de eisen van het behoud zijn de eisen van de
vooruitgang in iets geringere omvang. 35 ) Inzover behoud dus de matiging,
de "economie", ja de bepaling van de vooruitgang is, zou men kunnen
zeggen, dat iedere politiek conservatief is. En ofschoon politieke richtingen
zichzelf gaarne kenschetsen volgens hetgeen zij willen veranderen, kan
men haar innerlijke aard vaak het best onderkennen uit wat zij willen
behouden. Om dezelfde reden vertoont het conservatieve gezicht altijd de
meest markante trekken; het lijkt één en al bepaaldheid, als men niet
bedenkt, dat het zelf een aspect van de verandering is.
Wie terugblikt langs de weg, die Links en Rechts in een eeuw tijds
tezamen hebben afgelegd, ontkomt niet aan de indruk, dat zij, elkander
het front biedend, daarbij als danspartners in een langzame wals herhaaldelijk om een onzichtbare as zijn gedraaid.
Als Liberaal en Conservatief hebben zij gedurende het grootste deel
der 19e eeuw het strijdperk beheerst, al waren die namen juist aan
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elkaar gehuwd geweest in een staatsstuk, waarin Aulard het woord liberaal
voor het eerst in zijn moderne zin gebruikt ziet, n.l. in een proclamatie
van Napoleon als consul, waarin "les idées conservatrices, tutélaires,
libérales" in haar rechten hersteld heten. 36 ) Thans zijn beide namen
op het vasteland bijna overal verdrongen door andere. Waar niemand
meer "conservatief" scheen te willen heten, kwam daarvoor vaak de naam
,,nationaal" in de plaats, al was het nationalisme in zijn oorsprong weer
een liberale aangelegenheid geweest. In de huidige controversen over de
Europese politiek toont het overigens in sommige landen de neiging om
weer bij de linkerkant heul te zoeken. De linkerzijde werd intussen, naatmate het geding tussen overheidsmacht en burgerrechten verdrongen
werd door dat om sociale welstand•en economische ordening, gevuld met
socialisten,. die zich als "progressief" tegenover de conservatieven stellen,
maar tot deze laatsten ook de liberalen rekenen. Toch ontbreekt ook
een "progressief-conservatieve" partij niet. En ook waar "Rechts" en
,,Links" als eigennamen van partijen of coalities dienst doen, zoals herhaaldelijk in Frankrijk, maar ook in Italië en Scandinavië, veranderde
menigmaal de lading onder de vlag.
Wij kunnen het wèlbekende beeld van deze verschuivingen en verwisselingen hier slechts met enkele trekken aanzetten.
Bij de Duitse conservatieven vóór de eerste wereldoorlog heeft Stillich 37)
de wentelgangen reeds nagespeurd met een onvriendelijk oog, waaraan
weinig is ontgaan; op onze afstand gezien, lijken de spelingen nog schriller.
Vergroting van de staatsmacht, bestrijding van het geldkapitaal, bevordering van het corporatisme, verweer tegen "de ziekte van het industrialisme"
en de "snaphanen van de beurs", waarvoor deze conservatieven zich een
eeuw geleden sterk maakten, het zijn zaken, die wij heden niet gemakkelijk
met Rechts identificeren. Nog moeilijker is de herkenning, wanneer wij
bijv. lezen, hoe het conservatieve hoofdorgaan in 1849 verklaarde, dat
,,slechts de holste poëten en dwepers" over een Duitse volkseenheid konden praten, en hoe de jeugdige Bis.m arck in 1848 een standgenoot, die in
de "nationale gedachte" wel iets zag, toevoegde, dat hij dus ook al "voht
deutschen Rund gebissen" was. 38) De onstuimigste "Europeanen" zouden
vandaag zulk een woord niet in de mond nemen, al beginnen zij .reeds
enige voorvaders te erkennen onder de conservatieven van weleer, toen
Disraeli, door Metternich aangemoedigd, tegenover Palmerston het
nationaliteitsbeginsel "nieuwbakken en sentimenteel" schold. 39)
Maar er is geen onwelwillend criticus nodig om deze verwisselingen op
te sporen; een hedendaagse pleitbezorger van de Britse conservatieve partij
maakt er eerder een deugd dan een gebrek van, dat zijn voorgangers op
dezelfde melodie een andere tekst hebben gezongen ~an hij. Quintin Hogg
erkent gaarne, dat de Britse conservatieven "de Whigs hebben bestreden
in naam van de Kroon, en de liberalen in naam van de liberale staat".
Hij herinnert zonder schroom aan de Tory-traditie, waarin de conservatieven voor een sterk centraal gezag .stonden, terw:ijl de liberalen
streden voor vrijheid en individualisme. En wanneer, naar hij zegt, ,,de
conservatieven thans de strijd van het liberalisme strijden tegen de socialisten, die het "laissez faire" aanvallen op bijna precies dezelfde gronden
als de conservatieven in 1848", dan ziet hij daarin weliswaar een verandering van front tegenover een nieuwe vijand, maar in wezen "de
verdediging van dezelfde grond". 40)
lO

Wat is nu die vaste grond, die steeds verdedigd zou worden, zij het
naar verschillende kanten?
Als zodanig pleegt Rec~ts -;, en ook_ Quintin Hogg sluit zich daarbij_
aan - vooral een "orgarnsche . opvattmg van de staat voor te dragen.
~aaronder verstaat men dan met alleen, dat de politieke gemeenschap
iets samengestelds en bewerktuigds is, maar men ziet haar als een levend
wezen met eige_n individualiteit, vormkracht en groeiwetten, zulks tegeno~.er een aan L_1~ks toegeschreven abstracte en wiskundige staatsopvatting,
die met de P<:>!1t1eke gemeenschap meent te kunnen omgaan als met dode
stof of met c13fe~s. De conservatieven, aldus Quintin Hogg, geloven niet
"aan een ~laarhggend plan voor een ideale maatschappij", maar aan
,,een organ~~che maatschappij-opvatting". ,,Zij geloven, dat een leve~c:le
~aatsc~app1J slechts op_ gezonde wijze veranderen kan, als zij op natuurhJk~ WIJZe verandert, d.i. in overeenstemming met haar gegeven karakter,
en. m een gegeven tempo". 41 ) Hij ontmoet hier de Duitse conservatieven
van een -~euw her, Ook voor hen getuigde het wo0rd "organisch" van "de
vdendehJke banden der natuur, in tegenstelling met het ·pedantisme van,
de gedachtenheerschappij". 42) Een "stille groei", een "ontplooiïng" is
het, wat aan de natuur beantwoordt en dan ook alléén met het woord
,,gezond" kan worden bestempeld.
· ·
·
Als dit "organ~sche" beginsel "het criterium zou zij,n voor de scheiding
~an Rechts en Lmks, _moeten WIJ ons afvragen, wat het voor een beginsèl
1~, en vervolgens, of mderdaad Rechts. dit beginsel steeds en uitsluitend
heeft gehuldigd.
I.s het méér da? b~~ldspraak, wanneer wij een maatschappelijke structuur
of proces "orgamsçh noemen en ze met de structuur of de levensprocessen
va.n een plant of e_en dier vergelijken? De "vriendelijke tuinman", met w:ie
men de ~onservatleve staat_sman vergelijkt 43), weet wat er geplant is en
wa.t er b1Jgevolg moet groeien; maar wanneer die staatsman verklaart dat
,,l:,et" moet groeien, veronderstelt dit bij hem een denkbeeld van' iets
meuws en een o~. de verwerkelijking daarvan gerichte wil; hij wacht niet
sle~_h ts de naar WIJ.Ze en tempo gegeven groei of reproductie van een soor-.
t~_hJk b~~end natuurwezen af, en evenmin zal àl wat opschiet h.e m welkolll
z11n. f!_IJ l;>edoelt sl:chts, dat hij zijn denkbeeld langzaam-aan wil verwerkehJken._ Een r~t10neel, een noz:matief en zelfs een utopisch element want !1et nieuw~ IS ~og ne~gen~. - ligt besloten in ieder "gz:oei"-begrip,
dat met bloot b10logisch wil bh1ven, maar aan de redelijke en zedelijke
natuur der m~nsel!Jke s~menlevi_i:1-g beantwoordt 44;).
. H.e~- ,,orgamsche. begmse_l schIJnt dan echter niet méér te zijn dan een
ncl;tthJn van pra~tis~h. beleid, een regel van geleidelijkheid, waarbij alles.
aankomt op een 1:1d1~1duele waardering van feiten, mogelijkheden en behoeften. Het ovenge 1s beeldspraal<. 45 ), die soms verhelderen, maar som11
ook verduisteren kan, o~dat de organische natuur njet minder geheimen,
heeft dan de maatschappIJ, Wanneer men de koning het hoofd, ambtenaren
de ogen en oren, rechters c:le tong en so!daten de vuist van de staat, 46) of
het geld de_ pees van de oorlog noemt, 1s dat evenzeer een mystificatie als
een v.erklarmg.
·
-~och wat er oo~ zij van zulk een "organische" denkwijze of beginsel,
w11 kunnen bovend.1.e n vaststellen, dat deze gee.n gemeengoed is van al wat
Rechts heet.
, ··
Watkins heeft gemeend, een, organische staatsopvattin~, die ook 1:i.ij
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karakteristiek. voor het Europese conservatisme acht en waarvan hij Burke
als leermeester noemt, te kunnen verklaren als een antwoord van dè
landbouwende bevolking, met de adel voorop, op het steedse intellectualisme, dat de Franse revolutie zou hebben gekenmerkt. 47 ) Maar een
nadere beschouwing toont, dat ook zulk een "sociologische" verklaring
geen steek houdt, en dat zij allerminst op Burke kan worden toegepast.
Hoezeer abstracties en apriorismen het politieke denken van de Franse
revolutie beheersten, is bekend. Nauwelijks een kamerlid, of hij sprak
namens "het menselijk geslacht"; wetgevers maakten hun wetten niet
alleen voor Frankrijk, maar meteen voor de wereld "volgens enkele eenvoudige regels, ontleend aan de rede en de natuurwet". 48 ) En het is inderdaad Burke geweest, die juist dit gebrek het eerst en onmiddellijk
onderkende en het felst hekelde; lateren zijn hem daarin slechts gevolgd. 411)
Hij hoonde het staatkundig bedrijf van procureurs, litteratoren en pastoors,
die "de staat nooit ook maar op een prentje gezien hadden" en die een
gebouw optrokken uit louter algemene beginselen, terwijl zij "de levende
maatschappij in stukken hakten". Het resultaat was voor hem "een gevilde vogel in een museum, volgestopt met vodden en papieren verklaringen over de rechten van de mens". Ook de gruwelen der revolutie zag
hij als een uitvloeisel van haar gevoelloze formules: ,,Deze philosophen
geven om de mensen in hun experimenten niet méér dan om muizen in
een kolf met pestgas". 50)
Maar waren de hoogdravende abstracties, waarmee de "geest der eeuw"
zich kleedde, beperkt tot de stadsbevolking en stond daar een "organisch"
denken van landvolk en landadel tegenover? De Tocqueville, een o_nwraakbaar getuige, heeft het tegendeel verzekerd; de adel deed voor
niemand onder in onwerkelijk intellectualisme, en zelfs van de boeren
citeert hij rekesten, waarin zij Onze Lieve Heer "het Opperwezen" en
hun pastoor "de bedienaar des altaars" noemden en, zo zegt hij, slechts
iets beter behoefden te spellen om middelmatige literatoren te zijn. 51 )
Lijkt dus de landelijke herkomst van een veronderstelde "organische"
denkwijze allerminst bewezen, wij kunnen van de andere kant opmerken,
dat juist voor enige van de grootste auteurs der rechtse reactie in Frankrijk, zoals De Bonald en De Maistre, zulk een denkwijze juist niet karakteristiek geweest is. De eerste geldt met zijn wiskundige concepties trouwens ook voor Watkins als een typische l8e-eeuwer. Wat echter in De
Maistre's "Considérations sur la France" nog het meest "organisch" zou
kunnen lijken, is ongetwijfeld aan Burke ontleend. Zijn eigen stempel
is ·veeleer een "prophetisch" absolutisme, dat de geest van de 18e eeuw
evenzeer weerspiegelt als weerkaatst, al is bij hem de rede doorkliefd van
apokalyptische visies en al wordt de mystiek der natuur overtroefd door
analogiën met het hemels bestel. En hetzelfde geldt voor Donoso Cortés,
hun brillante nazaat van het midden der eeuw. 52)
Wanneer een tijdgenoot in een brief, die bij een latere uitgave van
De Maistre's "Considérations" gepubliceerd werd, de auteur huldigde
omdat zijn werk "een axioma is van de soort, die niet bewezen worden,
wijl zij geen bewijs nodig hebben, maar die men gevoelt, omdat zij de
afstraling zijn van een natuurlijke wetenschap", dan zijn wij in ieder
geval vèr van een uit landbouwkundige ervaring gegroeide denkwijze. 53 )
Maar even ver van Burke. Voor hem zijn visioen èn axioma in de
politiek misplaatst. Doch ook een "organische" staatsopvatting in de aan-
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gegeven zin zal men bij hem tevergeefs zoeken, laat staan dan, dat zij hem
door het landleven zou zijn geïnspireerd. Burke verklaart niet alleen
nauwgezet, dat alle vergelijkingen van staat en maatschappij met de
levende natuur slechts beeldspraak zijn, maar hij noemt_de natuur, waarmee hij te doen heeft, nadrukkelijk een "tweede" natuur, die bestaat in
de gewoonte. Het zijn voor hem, op de grondslag der algemene zedewet,
de gewoonten, het verworven recht, de met het dagelijks leven saamgeweven
instellingen en gebruiken, die de vastigheid van het :ipaatschappelijk en
politiek bestel uitmaken. Hij heeft te maken, verzekert hij, ,,met de civiele
mens, en met geen andere". 64) De wetenschap van de politiek "kan niet
a priori geleerd worden"; ieder politiek beginsel "is afhankelijk van omstandigheden"; rechten en vrijlreden zijn zaken, ,,die geregeld worden
bij overeenkomst". Ook zijn befaamde regels over het maatschappelijk
verdrag, die een kernstuk van conservatief denken zijn, ontlenen niets
aan de redeloze natuur. Juist omdat de samenleving voor hem een kunstwerk is - ,,kunst is de natuur van de mens" - is zij zo breekbaar 55), en
juist daarom ook is slechts diegene in staat, de gemeenschap te besturen,
die er het ingewikkelde bestel van kent, of tenminste beseft. Want: ,,eenvoudige regeringsstelsels zijn fundamenteel gebrekkig".
Burke's conservatisme stoelde dus niet op vergelijkingen met de plantaardige natuur, maar op het inzicht, dat iedere verandering van de maatschappelijke orde schadelijk is voor haar natuur en haar kracht, omdat
men de gewoonte onderbreekt, die het gehoorzamen gemakkelijk maakt. 56 )
Daar een rechterzijde zonder Burke en De Maistre, zonder De Bonald
en Donoso, ons niet echt zou voorkomen, menen wij dan ook de "organische" denkwijze, - ook afgezien van haar eigen twijfelachtigheid, niet als criterium voor de onderscheiding van Links en Rechts te kunnen
gebruiken.
· Daarmee moeten wij dan misschien komen tot een nog vager kenmerk,
dat Quintin Hogg eveneens, en bovenal, voor de conservatieven karakteristiek acht. Het is niet zozeer een beginsel als wel een houding, ja, het
bestaat juist in een afkeer van iedere "Prinzipienreiterei". ,,Een merkwaardig Grieks spreekwoord", schrijft hij, ,,bevatte de waarschuwing µ'fJCJèv
äyav , hetgeen vertolkt betekent: vermijdt de uitersten". Ziedaar de diepste trek van het conservatieve wezen; zij zijn "niets- te", zelfs niet te
conservatief. 57 )
Maar laat deze orakelspreuk zich inderdaad hanteren voor de indeling
van politieke groepen? En zou misschien Links dan aanspraak mogen
maken op het pendant ervan, dat eveneens op het Delphische heiligdom
gebeiteld stond: ,,ken uzelve"? Het schijnt, dat wij hiermee het terrein
van politieke feiten èn beginselen verlaten en belanden op dat van de
psychologie. Wat in een bepaald geval "agan" lijkt, zal immers meestal
een zaak van intuïtie en schatting, van kijk en ook van durf zijn. Zijn
Rechts en Links dus tenslotte een kwestie van temperament en aanleg?
Merkwaardigerwijze schijnt dat inderdaad het resultaat te zijn, waartoe
enige Franse beoefenaars ·van de "sociologie électorale" door hun studie
van verkiezingsuitslagen komen. Over een tijdsbestek van een halve eeuw
en meer constateerden zij n.l. een verbazingwekkende stabiliteit in de
verdeling van het kiezerscorps, mits men niet de wisselende namen en
gedaanten van afzonderlijke partijen in het oog vat, maar een daaronder
liggende fundamentele tweedeling. Bepaalde landstreken en kringen, soms
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met grillige grenzen, blijken dan even standvastig links te zijn als andere
rechts; haar meerderheid naar de ene of andere zijde vertoont nauwelijks
een schommeling van luttele procenten. ,,Als men een weinig. oplet", verklaart Siegfried, ,,onderscheidt men, dat er politieke landstreken zijn
net zo goed als geologische of economische; en politieke klimaten net zo
goed als natuurlijke. De duurzame politieke temperamenten van de landstreken tekenen zich af onder de beweeglijke uiterlijkheid der verkiezingen". 5 8 ) En ook Goguel acht door de studie der verkiezingsuitslagen het
bewijs geleverd, dàt "de politiek niet alleen bestaat uit ideeën env belangen, maar ook uit temperamenten"; het is voor hem een onderscheid
van temperamenten, dat zich tussen de aanhangers van een "gevestigde
orde" en de voorstanders van "beweging" aftekent. 59 )
Maar er is kans op een misverstand. Is hier werkelijk sprake van individuele temperamenten, zodat men - zoals een luchtiger schrijver deed
- mensen met "linkse" en mensen met "rechtse hersenen" kan onderscheiden? 60) Zulk een verklaring zou, dunkt ons, raadselachtiger zijn dan.
het feit van de partij-vastheid zelf, want de vraag is dan, hoe het komt,
dat bepaalde pofüieke temperamenten zich in bepaalde streken en kieskringen concentreren, terwijl toch overigens, voor zover wij weten, de
bedaarden en de driftigen, de luchthartigen en de zwaartillenden min of
meer gelijkmatig over de stembureaux verdeeld zijn.
.
Waar van "regionale temperamenten" sprake is, kunnen de individuele,
menen wij, juist niet in het geding zijn. Feitelijk is het poHtieke "temperament", het politieke "klimaat" van een stad of streek dan ook niet méér
dan een beeldsprakige uitdrukking voor het feit, dat bepaalde politieke
verhoudingen in die stad of streek stabiel zijn. Er wordt niets mee verklaard. Een verklaring zal men eerst moeten zoeken, zoals de ,,electorale
sociologie" dat ook doet 61 ), in de economische en sociale structuur van
de streek, in heersende ideeën en in historische ervaringen, welke in. het
politieke geheugen soms merkwaardig lang blijven leven.
Toch wordt er soms ook uitdrukkelijk van individuele temperamenten
gesproken. Zo betoogt Siegfried elders in dezelfde studie, dat de kiezer,
over een langere .periode gezien, zijn keuze niet doet op grond van een
bepaald program of een zeker etiket, maar uit een algemene houding,
een bepaalde kijk op staat. en maatschappij, een bepaalde m~~ier v~n
reageren op de dingen. En hij vervolgt: ,,Wat tenslotte telt b1J het mdividu, is niet de opinie zelf, maar de wijze waarop zij zich bij hem vormt,
zijn ontvankelijkheid, of, met een woord dat wij al dikwijls gebruikt
hebben, zijn temperament". 6 2}
Ook een eeuw geleden, toen het geringe aantal der kiezers hun keuze
méér tot een individuele aangelegenheid maakte dan thans het geval is,
was zulk een psychologische verklaring van hun partij-keus trouwens al
niet ongewoon. Spencer vroeg zich al af, wanneer hij de "physionomie"
van politieke · vergaderingen observeerde, ,,of er niet zo iets is aJs een
conservatisme-van-het-gestel en een met het gestel verbonden neiging tot
verandering". 63 ) En voor Lecky was er "een echte natuurlijke historie
van de partijen, wier indeling in de grote lijn beantwoordt aan bepaalde
algemene verscheidenheden van geest en karakter, die nooit kunnen
worden uitgewist". Hij stelt tevredenheid en verwachting, bedachtzaam,
heid en vertrouwen tegenover elkaar, en minder vriendelijk: ,,Dolllheicl
is van nature conserv,atief, dwaasheid is van nature liberaal". 64)
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Het komt ons echter voor; dat deze afleiding van een. rechtse of linkse
partij-keuze uit gestel · en temperament op ~ijn_ ~oogst daar zou kunn~n
gelden, waar die keus inderdaad een aller-md1v1du~elste aangele~enhe1d
is. Waar echter van groepen sprake is, treden soCiale factoren m ~oncurrentie met de strikt-individuele, en zij winnen blijkbaar het · gedmg.
"Los van de partij gedacht", schreef Struycken eens, ,,heeft h~t _merendeel
(der kiezers) geen opinie, en hebben vel~n een ~nder_: opm~e. da~ de
partij". 65) Hoe kras deze_~itspraak oo~ klmkt: sch1Jnt ZIJ toch JU~st m ~~
bestendigheid van de politieke groeperingen, m de :ermelde ,:kh~~ten ,
een bevestiging te vinden. Maar ind~~n _de groepermgen op md1v1~1;1ele
temperamenten berustten en een part1J mets anders was dan een ~oht_1e~e
werkelijkheid "vue à travers un tempérament", zou d~ze_ tegenstellmg JUlSt
ondenkbaar zijn. Wat zich hier echter doet g~_lden, 1s m de eerste plaats
het feit, dat het groepsverband van een part1J, wel ver:e van ~!echts op
een "opinie" van de kiezer te berusten, ook een asp:~t 1s "'.an ZlJn geh:le
maatschappelijke bestaan en verband h<?udt__met al_ z1)n,, sociale betrekkmgen: Het zijn deze sociale factoren, die ZIJn "op1m~ mede-vormen of
soms overstemmen en die iets van hun duurzaamheid meedelen aan de
paHijen. In de tw:ede plaat~ e_chter is ook de meest indivi~ue~e;,partijkeus
juist iets méér dan een opr~u7, n.l. ~en ke_uze; de "part~-pns betekent
eern stolling, die verdere_ opm1e-v~:m11_1:g mm of -~~er bmdt. Dez~ wer7
king van de partijkeuze 1s ~':1verm1Jdeh~k, maar ZIJ 1~ ook veel~~ nret o~gewild; in vele gevallen sch1Jnt het actieve element. m de partlJk~us, d.1.
de inzet van eigen opinie; minder zwaar te wegen dan het passieve: de
behoefte aan een "lijn" en aan een dak. 66 )
Deze gebrekkigheid van de politieke te~peramenten-the?rie i:noge o?s
niet verbieden om nog even stil te staan b1J de brede en mgemeuze uitwerking, die zij - ook al ruim een eeuw gel~den ..:... gevonden heeft onder
de handen van een bijna-vergeten Duitse ph1losooph. 67 )
•
Friedrich Rohmer zag in de politieke partijen een uitdrukking ~an het
leven van de staat; zij moesten daarom het leven d~r burgers weerspiegelen,
en zij doen dat dat v~~ge':1s hem .':1aar hun leeftlJd. N~ar R<?mems _voorbeeld onderscheidde h1J vier leeft1Jden: de knaap, de Jong:elmg of Jonge
man, de gerijpte man en de grijsaard, en hij zag ~ez_e behcha~~d m de
radicale, de liberale; de conservatieve en de absolut1st1sche parti]- .
De knaap is zonder ~rv"?."ing; geest en__ gem_oed ~ebben nog geen ~~oud.
Des te onbegrensder 1s z1Jn ontvankeh1khe1_d, ZIJD_ bege7rte __ en z1Jn v:r·
beelding. Alles is voor hem nieuw, en elk me~w dmg '_Vil hij op. de _spits
drijven. Hij is tegelijk formalistisch en ~wee~z1ek. Dat _1s het rad1cahsme.
De jonge man heeft de volle bewegehJk~_e1d :an de Jeu~d mèt be~~stzijn en begrip. Hij heeft vat op de werkehJkhe1d en tegehJk gee_stdrift~~e
vormkracht; hij is vrij van vooroordelen ~~ op de toeko~st ge~1cht. Z1Jn
bestemming is het, leider, aanvoerder te ZIJn_. Aldus het hberahsme.
..
De gerijpte man bezit en beheert, wat de Jongere moest verwerven. HIJ
schept geen nieuwe wereld meer, i:naa:. d<?orleeft,__ ordent en be~~uurt,
wat eenmaal gevormd is. Regeren 1s b1J mtstek z1Jn taak. Dat z1Jn de
conservatieven.
De grijsaard tenslotte staat aan het eind~, v~or hèm het hoogtepunt.
Hij. leert niets meer uit de actuele we_rkehJkhe1d, en kan ~aar daarom
ook niet besturen. Hij is zonder geestdnft, maar vol berekening en kunst.
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In formalisme lijkt hij weer op de knaap en uit zwakte is hij even onduldzaam. Zijn bestemming is het, raadsman te zijn. Als hij regeert, is het
met willekeur. Dat is het absolutisme.
Aldus de aard der vier partijen. Maar slechts twee ervan zijn volgens
Roh~er "echt". Alleex:i. de beide mannelijke leeftijden immers verenigen
ken11:~s n_iet krachi en ~.11n dus effectief; de beide andere kunnen nuttig zijn
a~s ZIJ ~~enen, m,~ar ZIJn on~_ruchtbaar en daemonisch als zij heersen. ,,Indien WIJ _zeggen , zo vat h11 samen, ,,dat het liberalisme gewoonlijk de
wer~ld _leidt en het conservatisme haar regeert, terwijl op de flanken het
radicalisme opponeert en het absolutisme intrigeert, dan hebben wij
daarmee de verhouding der partijen getekend, zoals zij zich gewoonlijk
in de geschiedenis voordoen". 68)
Het is nu echter niet zo, dat de "extreme" partijen inderdaad uit kinderen en grij?_a ards bestaan. De mensen hebben n .l. een specifieke leeftijd,
onafhankehJk van hun jaren. Sommigen zijn altijd "knaap", anderen worden a~s "man" geboren. Hoogstens is er in ieders leven een zeker hoogtepunt m de periode, waarin de leeftijd van zijn gestel overeenstemt met
die van zijn jaren.
Het is duidelijk, dat Rohmer hiermee eigenlijk het begrip "leeftijd"
opgeeft. Een onveranderlijke leeftijd, die een deel of kenmerk is van het
gestel, zou eenvoudig temperament of aanleg kunnen heten. Er blijft
slechts een min of meer geforceerde analogie over. 69)
Wanneer wij hem met dit voorbehoud volgen, verklaart hij verder, dat
het"grote merendeel van de mensen tot de constitutionele "knapen" en
"gnJSaards" behoort. Slechts een minderheid is "man". En dit numerieke
overwicht van de "extrematen" brengt mee, dat ook de twee "echte"
partijen overwegend uit radicalen en absolutisten bestaan; hun echte
principe wordt slechts door een minderheid gedragen. Dit verklaart, aldus
Roh~er, waarom partij-politiek en -taktiek, ook bij de "mannelijke"
part11en, het stempel van knapen en grijsaards draagt. Radicalen en
absolutisten zijn trouwens "voor de partij-discipline als het ware o-eschapen", terwijl de jonge en vooral de gerijpte man maar moeilijk in
partijverband te leiden is; een conservatieve partij is dan ook doorgaans
,,phlegmatisch en in-actief". 70)
Bij deze gemengde samenstelling komt nu vaak nog een kruising, wat
de leidin~ betreft.__ Dikwijls immers, zo merkt Rohmer op, floreert een
conservatieve partlJ het best onder een liberale leider, en omgekeerd,
om~at dan het temperament van de leider dat van de partij activeert of
matigt.
Tenslotte wordt heel dit samengestelde beeld nog eens getransponeerd.
Want ook de volken in hun geheel hebben een eigen temperament of
,,politieke leeftijd". Er zijn radicale, liberale, conservatieve en absolutistische naties. En omdat een regering, aldus Rohmer, wezenlijk tegenover
het volk staa~, is een "organische tegenstelling" tussen het temperament
van de regermg en dat van het volk het meest evenwichtige diëet. De
Enge~sen, zo verklaart hij, zijn liberaaî: hun bekomt een terughoudende
r~germg. De Fransen zijn absolutistisch : zij willen radicaal geregeerd
z11n, De Russen zijn "knabenhaft": zij worden absolutistisch beheerst
,,mit der Raffiniertheit des Alters". 71 )
Indien, zoals Struycken in navolging van Burke verzekerde, ,,in politicis
de eenvoud gewoonlijk niet het kenmerk der waarheid" is, heeft Rohmer's
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theorie uit dien hoofde, dunkt ons, weinig bezwaar te duchten. Wij ·kunnen overigens aan zijn eigen relativeringen er nog ene toevoegen; ook
deze politieke theorie ontstond n.l. in nauw verband met de conflicten
en de kansen van de dag: Rohmer ontwierp haar ter gelegenheid van de
verkiezingen in het kanton Zürich van 1842 en met het oog op de stichting van een liberaal-conservatieve groep, - die-ook tot stand kwam en
won. 72 )
Het leek ons dat deze "partijenleer", thans een museumstuk, maar een
• eeuw geleden door mannen als Bluntschli bewonderd en gecopieerd, 73 )
waard was nog eens vertoond te worden, al is het slechts, omdat zij laat
zien, welk een ingewikkeld patroon de samenleving kan b.o rduren met een
eenvoudige kruissteek.
Ook in de "temperamenten" - zo menen wij dit overzicht te kunnen
besluiten - is dus geen stof te vinden voor een fundamentele verdeling
der politieke kampen in Rechts en Links. Ook al zou men de onderscheiding tussen Rechts en Links willen doen beantwoorden aan een
zekere verscheidenheid van individuele temperamenten of karakters, van
persoonlijke verhoudingen tot de tijd, 74 ) dan zou diezelfde onderscheiding
zich immers juist niet kunnen uitstrekken over groepsverbanden, welke
klaarblijkelijk noch aan individuele temperamentsverschillen hun bestaan
danken, noch in de meeste gevallen op grond daarvan worden verkozen.
Een verdeling in Rechts en Links schiet dus te kort zowel om de verscheidenheid van zakelijke alternatieven, als om de verscheidenheid van
persoonlijke motieven in de politiek tot een enkelvoudige tegenstelling
te herleiden. Wanneer zij nochtans als een beginsel van handelen optreedt, vervalst dit zowel de zakelijkheid als de persoonlijkheid van de
politiek, omdat het redelijke en zedelijke oordeel en besluit over afzonderlijke alternatieven verdrongen worden door een éénmalige partijschap van
willekeurige en quasi-instinctieve aard.
Schema's van deze soort, ,,klimaten" en "temperamenten" kunnen ten
hoogste betrekking hebben op de specie van de politieke munt; de beeldenaar moet altijd persoonlijk zijn. Tot de verpersoonlijking, d.i. tot de
redelijke en zedelijke klaring van het politieke leven, . dat nog zo zeer
de nood lijdt van een troebele daemonie, is de wetenschap der politiek
geroepen het hare bij te dragen.

Eminentie, Hoogwaardige Excellenties, Heren Bestuurderen
der St. Radboudstichting,
De instelling van een leerstoel op het terrein van de wetenschap der
politiek getuigt van Uw vooruitziende zorg voor de wetenschap zowel als
voor de nieuwe behoeften der samenleving. Dat Gij mij hebt geroepen
om deze leerstoel als eerste te bezetten, mag ik verstaan als een teken van
vertrouwen, waarvoor ik ten zeerste erkentelijk ben. De terugkeer naar
het vaderland, die voor mij met de aanvaarding van dit ambt was verbonden, geeft aan deze gevoelens een bijzondere warmte.

Mijne Heren Curatoren,
Gaarne geef ik ook jegens U uitdrukking aan mijn dankbaarheid, dat
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Gij mijn benoeming hebt willen bevorderen. De leeropdracht, mij verstrekt, .overtreft, vrees ik, de gewone wijdte en plooibaarheid van een
academisch kleed. Temeer hoop ik mij van Uwe welwillende belangstelling voor deze leerstoel en haar bezetter te mogen verzekerd houden.

Mevrouw en Mijne Heren Professoren, inzonderheid van de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
Het is miJ een groot voorrecht en een oprechte vreugde geweest, Uw
kring te mogen binnentreden. De steun van Uw ervaring heb ik reeds
herhaaldelijk nodig gehad en niet tevergeêfs gezocht; niet minder dankbaar ben ik voor Uw collegiale vriendschap, waarvan ik een waardig
deelgenoot hoop te zijn.

lijdelijkheid, die de bijna onweerstaanbare overlevering van een standaardrantsoen aan kennis verwacht en veronderstelt. Vastgetreden paden
kan ik U niet wijzen. Een wijd, gevarieerd en tendele ongekarteerd
gebied ligt voor U, een gebied, waarop hier en daar de holen nog door
draken worden bewoond. De inwendige bevestiging der democratie kan
alleen bestaan in de verbreiding van de kunst, de wetenschap en de
deugd der politiek, niet alleen die van de regeerder, maar ook - heden
meer dan ooit - de kunst, de wetenschap en de deugd van goed geregeerd te worden. Een bijzondere toewijding, een plus aan levendige
gemeenschapszin worden vereist, om Uw aandeel aan een grote taak te
vervullen. Dat die bij velen Uwer niet ontbreken, mag ik reeds mijn
dankbaarste ervaring noemen.

Mijne Heren Professoren van de Verenigde Faculteiten de,·
Letteren en Wijsbegeerte en der R echtsgeleerdheid,
Tezamen met U mag ik mij wijden aan de taak, het onderwijs in de
politieke en sociale wetenschappen aan deze Universiteit de vorm en de
inhoud te geven, die z_ijn vruchtbaarheid voor het jonge geslacht ten
volle kunnen doen blijken. Uw raad en medewerking zijn voor mij allermeest onmisbaar. Ik weet mij met U verbonden in een breed begrip van
en een warm hart voor onze gemeenschappelijke taak, en ontleen daaraan
goede moed.

HoogGeleerde Kranenburg,
Het is een bijzondere vreugde, die ik aan Uw jeugdig meesterschap
dank, dat ik in U . mijn leermeester kan eren en mijn Amsterdamse
Alma Mater dankbaar gedenken, waarb_ij ik naast de Uwe de namen van
Struycken en Scholten met eerbied noem. Dat de nieuwe tak van wetenschap, waaraan ik mij mag wijden, in ons land juist in U haar Mentor
erkent, is een nieuwe band, die ik op hoge prijs stel.

HoogGeleerde Post,
De weg naar Nijmegen heeft mij temeer aangetrokken, omdat daarheen
zovele Romeinse herinneringen met ,Uw persoon waren verhuisd, en de
toewijding aan de Katholieke Universiteit was mij reeds inzover niet
vreemd, als ik haar in Uw geest en werkzaamheid menigmaal had bewonderd. U daarin te evenaren, kan niemand zich voornemen, maar U
op een afstand te volgen.

Dames en H eren -Studenten,
Wij zijn elkaar al niet meer zo nieuw, dat wij niet reeds enkele ·indrukken hebben van elkanders deugden en gebreken. Ik ben mij bewust,
dat tussen de Uwe en de mijne een wisselwerking bestaat. Zonder de
daaruit voortvloeiende implicaties te willen ontgaan, zou ik U, in dit
vak nog meer dan in enig ander, op Uw hoede willen stellen tegen iedere
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36) Hist. pol. de la Rév. française, 625.
..
37) O, Stillich, Die pol. Parteien in Deutschland, Leipzig 1908, 147 vlg.
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67) Friedrich Rohmers Le,hre von den politischen Parteien, Zürich, 1844.
68) T.a.p. 16-18, 44 vlg., 196.
69) De woorden temperament en aanleg zijn hier dooreenlopend in onbepaalde zin
gebruikt ter aanduiding van een veronderstelde aangeboren individuele gesteltenis t.a.v.
het politieke. De politieke temperamenten, waarvan bij de schrijvers sprake is, staan
in geen aangegeven verband met de temperamenten, die de medische wetenschap
onderscheidt. (sanguinisch, cholerisch, phlegmatisch en melancholisch, of andere stelsels).
Vgl. Th. H. Schlichting, De temperamenten, Utrecht 1935, Wellicht heeft Rohmer,
die ongetwijfeld de temperamentenleer van zijn tijd kende, zijn partijen-verdeling juist
op "leeftijden" gegrond om aan het systeem der echte temperamenten te ontkomen,
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"In het staatsbestuur moet men de departementsambtenaren en de raadsheren uit de
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sanguinici; maar de phlegmatieken kunnen slechts soldaat worden of knecht zijn of een
ambacht uitoefenen", t.a.p. 186.
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bij avondzittingen, zodat de revolutie "bij kaarslicht gesmeed werd", t.a.p., 100.
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