
Veranderende tijden zijn tijden van grote contrasten. Die contrasten waren 
in Europa nooit groter dan voor en na 1789, de nog nazinder ende splijtzwam
tussen het oude en het nieuwe Europa.

HET ANCIEN
RÉGIME EN DE
REVOLUTIE
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Isidore Stanislas Helman,
Opening van de Staten-
Generaal in het kasteel van
Versailles, 5 mei 1789. B
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A
ls men de Franse geschiedenis vanaf de
11de eeuw in groepen van vijftig jaar
aan een onderzoek onderwerpt, kan het
niemand ontgaan dat er zich een twee-
voudige maatschappelijke omwenteling
heeft voltrokken’, aldus de Franse aris-

tocraat Alexis de Tocqueville in 1856 in zijn
afsluitend standaardwerk L’Ancien Régime et la
Révolution. ‘De adel daalt de trap af die de burgers
bestijgen. Iedere halve eeuw brengt hen dichter
bij elkaar en weldra zullen zij op dezelfde trede
zijn beland. (...) De geleidelijke ontwikkeling van
de sociale gelijkheid is derhalve een door godde-
lijke lotsbeschikking gewild feit. Hiervan ver-
toont het ook de typische karaktertrekken: het is
een universeel, blijvend verschijnsel, dat zich
blijft onttrekken aan menselijke beïnvloeding.’

Tocqueville schreef deze passage bijna zeven-
tig jaar na het uitbreken van de Franse Revolutie.
Zelf heeft de helderziende aristocraat die revolutie
nauwelijks beleefd. Hij was pas tien toen Napo-
leon in 1815 in Waterloo verslagen werd. Toch
zag hij als geen ander de omvang en diepgang in
van de politieke revoluties die in de 18de eeuw
bijna tegelijk op gang kwamen in Engeland, Ame-
rika en Frankrijk. Gedragen door de industriële
revolutie en versterkt door de ontwikkeling van
wetenschap en technologie, eveneens door deze
drie landen op gang getrokken in dezelfde 18de

eeuw, werd daar het verschil gemaakt tussen de
oude en de nieuwe wereld.

Standen of staten
De oude wereld werd nog beheerst door eeu-

wige waarheden, onwrikbare tegenstellingen en
onveranderbare dogma’s. Geen mens zag in dat
hij zijn levenslot, laat staan de hele samenleving
kon wijzigen of verbeteren. Centraal stonden drie
standen, drie staten of drie orden: de geestelijk-
heid, de adel en wat gemakshalve de derde stand
genoemd werd. Tot die derde stand behoorden
aanvankelijk de boeren, naast priesters en krij-
gers. Ze werden door mediëvisten omschreven als
de biddende, de strijdende en de werkende orde. 

Steden en burgers hoorden daar eigenlijk niet
bij. Volgens een middeleeuwse kroniekschrijver
werden de drie standen door God geschapen,
maar was de stad een creatie van de duivel. Ove-
rigens bleef het aantal stedelingen tot in de 18de

eeuw relatief beperkt, zelfs in Europa hooguit tien
procent van de bevolking. Alleen in Engeland en
de Nederlanden was dat twintig procent. Zo wer-
den ook stedelijke burgers opgenomen in de
derde stand.

Het cruciale verschil zat tussen de hogere stan-
den en de lagere derde stand. De verschillen tus-
sen de geestelijke eerste en de adellijke tweede
stand waren gering. Ook de hogere geestelijkheid
was van adel en deelde dezelfde belangen en pri-
oriteiten als die van hun vaders, broers of neven.
Adel en clerus betaalden vrijwel geen belastin-
gen, daarvoor zorgde de derde stand. De hogere
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Europa in 1789
Michel-Nicolas Perseval,
Unie van de drie standen,
1789. De oude wereld
werd nog beheerst door
drie standen: de
geestelijkheid, de adel en
de derde stand van boeren
en burgers. Door de
opheffing van de
voorrechten van de eerste
twee standen werden alle
Fransen ‘gelijk voor de
wet’.

‘Laat ons hopen dat het
spel snel ten einde is. Een
boer draagt een
geestelijke en een
edelman op zijn rug.’ Voor
de Franse Revolutie
betaalden adel en
geestelijkheid vrijwel
geen belastingen. Die last
lag volledig op de
schouders van de derde
stand.C
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Theodore Chasseriau,
Alexis de Tocqueville, 1850.
De Franse aristocraat
Tocqueville zag als geen
ander de omvang en
diepgang in van de
politieke revoluties die in
de 18de eeuw bijna tegelijk
op gang kwamen in
Engeland, Amerika en
Frankrijk.

NA22-DEEL1-1_Reportage Napoleon  04/03/15  17:07  Page 18



N A P O L E O N  2 12 0 N A P O L E O N

HET ANCIEN REGIME EN DE REVOLUTIEHET ANCIEN REGIME EN DE REVOLUTIE

standen hadden elk hun eigen rechtsorde. Zo kon-
den clerici uitsluitend door clerici worden berecht
(in hoogste instantie de paus), edelen uitsluitend
door edelen (in hoogste instantie de koning). Wet-
ten waarvoor alle burgers gelijk waren, moesten
nog uitgevonden worden. 

Voor de kerken was dit de wereld zoals God
die geschapen had, een heilige of sacrale orde –
letterlijk een hiërarchie, afgeleid van de Griekse
termen voor sacraal en orde – die geen menselijk
vernuft kon doorgronden. Tot die orde behoor-
den ook middeleeuwse waarden als gezag, harmo-
nie, samenhang, gehoorzaamheid, onoverbrug-
bare verschillen en een ijzeren discipline. Vrijheid
en gelijkheid bestonden zelfs niet in middel-
eeuwse kloosters of abdijen. Omdat gelovigen
zich die revolutionaire waarden evenmin in de
hemel konden voorstellen. In een sacrale orde is
niets aan iets anders en is niemand aan een ander
gelijk. Tot in de 18de eeuw was elke orde een
kwestie van hoger of lager, binnen of buiten,
dichterbij of verder weg.

Kerk en staat verenigd
Een scheiding van kerk en staat bleef in de

18de eeuw nog ondenkbaar. De hogere standen
werden door de middeleeuwse grondleggers van
het ancien régime zo intens met elkaar verweven
dat geen kerkelijke of wereldlijke machthebber
hen kon scheiden. Tegelijk waren de hogere
standen niet aan elkaar gelijk. Zelfs op dit niveau
bleef de middeleeuwse afkeer voor het gelijke zo
groot dat kerk en staat weliswaar verenigd ble-
ven, maar het onderling nooit eens werden over
welke stand de eerste of de tweede was. In die
millenniumoude strijd tussen de hogere standen

deed zich al voor de 18de eeuw een eerste
omwenteling voor.

Dat in de middeleeuwse orde kerk en clerici
centraal stonden, behoeft geen betoog. Dat bleek
zowel uit het succes van de prinsbisdommen –
vorstendommen waarin de bisschop ook de prins
of wereldlijke leider was – als uit de eeuwenoude
krachtmeting tussen paus en keizer. Zo bleef de
geestelijke stand formeel de eerste stand, al klopte
dat in de 18de eeuw niet meer met de feiten. De

De 18de eeuw een kerkelijk dieptepunt 
Dat de pausen het in de 18de eeuw in

Europa niet meer voor het zeggen hadden,
bleek nog het duidelijkst uit de afgedwongen
opheffing van de jezuïetenorde door paus
Clemens XIV in 1773. Die opheffing werd de
paus niet door zijn rabiate vijanden
afgedwongen maar door zijn meest katholieke
vrienden: de Franse koning (le roi très chrétien),
de Spaanse koningen (los reyes catolicos) en de
Habsburgse keizer (Seine Apostolische
Majestät), omdat die geen religieuze orde meer
gedoogden waaraan ze niets te zeggen hadden.
De sociëteit van Jezus telde in 1773 circa
22.500 leden, waarvan 11.293 priesters. Alleen
het protestantse Pruisen en het orthodoxe
Rusland hielden de jezuïeten de hand boven
het hoofd. Elders in Europa, maar ook in
Spaans- en Portugees-Amerika, werden
duizenden jezuïeten op schepen gezet en naar
de Kerkelijke Staat gedeporteerd. De
herstichting van de orde was de eerste
beleidsdaad van paus Pius VII, toen die in 1814
naar Rome terugkeerde. 

Afscheid van het prinsbisdom
Een typische creatie van het Heilige Roomse

Rijk was het prinsbisdom, de totale fusie van
wereldlijke en geestelijke macht in handen van
de bisschop, veelal zelf van adel, en de
absolute weerlegging van de scheiding van
kerk en staat. Onmiskenbaar had het
prinsbisdom Germaanse wortels. In 1521 telde
het Heilige Roomse Rijk 53 prinsbisdommen, in
1800 nog een dertigtal. Zelfs onder de zeven
Duitse keurvorsten die eeuwenlang in
aanmerking kwamen om de Roomse keizer te
kiezen, waren er drie prinsbisdommen, de
aartsbisdommen Mainz, Keulen en Trier. Ook
het prinsbisdom Luik, een creatie van keizer
Otto I in 980, bestond nog in 1792, onder de
laatste prinsbisschop François Antoine de
Méan, tevens hertog van Bouillon, markies van
Franchimont, graaf van Loon en baron van
Herstal. De prinsbisdommen werden pas op 25
februari 1803 opgeheven, op de laatste zitting
van de Rijksdag van het Heilige Roomse Rijk te
Regensburg.

Joan Blaeus, Tekening van
het paleis van de Luikse

prinsbisschop, 1649
(uitgave: 1660). Het

prinsbisdom was een
creatie van het Heilige

Roomse Rijk en betekende
de totale fusie van

wereldlijke en geestelijke
macht in handen van de

bisschop, veelal zelf van
adel.
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Europese machthebbers waren toen de wereld-
lijke vorsten en hun adellijke omgeving, niet meer
de pausen of bisschoppen. In diverse Europese
staten baanden zij de weg naar een koninklijk
absolutisme, ook in de katholieke wereld, waar-
tegen geen clericus meer bestand was. 

Het koninklijke absolutisme was katholieke
Europa zo aantrekkelijk – het duidelijkst in Lissa-
bon, Madrid, Napels, Parijs en Wenen – dat het
wel een goddelijke creatie leek, voorbestemd om
pas in de 18de eeuw door te breken. Dat beaamden
ook het protestantse Pruisen, het orthodoxe Rus-
land en zelfs de islamitische Ottomanen. Over heel
Europa moesten religieuze leiders in de 18de eeuw
de duimen leggen voor de seculiere tweede stand.

Koninkrijken en imperia
Kenmerkend voor de 18de eeuw waren drie

imperia die het halve Europa beheersten en tal
van grotere en kleinere koninkrijken die de impe-
riumbouwers op afstand hielden. De imperium-
bouwers waren de Russische tsaren, de Habs-
burgse aartshertogen en de Turkse sultans. Buiten
die imperia waren de belangrijkste staten in
Europa Engeland (heer en meester over de Britse
Eilanden), Frankrijk, Portugal, Pruisen en Spanje.
Duitsland en Italië waren nog versplinterde
gebiedsdelen. Van het Poolse koninkrijk bleef aan
het einde van de 18de eeuw niets meer over. Polen
werd in de jaren 1772-1796 in drie golven door
zijn buurstaten Oostenrijk, Pruisen en Rusland
aan stukken gescheurd en verdeeld.

Van de drie imperia die een groot deel van
Europa beheersten, was het Turks-Osmaanse Rijk
het oudste. Weliswaar konden de Turken nooit de

Habsburgse hoofdstad Wenen veroveren, maar
wel het nabije Boedapest en het Hongaarse omme-
land. In de 18de eeuw was de glorietijd van het
Ottomaanse Rijk voorbij, maar de sultan heerste
nog over grote delen van het tricontinentale
Romeinse Rijk. In Europa ging het om de hele Bal-
kan, in West-Azië om Anatolië, Groot-Syrië,
Mesopotamië, de Jordaanvallei en de Rode-Zee-
kust, in Noord-Afrika om Egypte en de Middel-
landse Zeekust tot in Algiers. Het Ottomaanse Rijk
kreeg er zelfs de 19de eeuw nog bij, om pas in 1918
ten onder te gaan. ➤

Het koninkrijk Polen was
het grootste slachtoffer
van de 18de eeuw. Het werd
door zijn drie machtigste
buurstaten – het
Habsburgse Rijk (Jozef II,
links), Rusland (Catharina
de Grote, midden) Pruisen
(Frederik II, rechts)  – in
de jaren 1772-1795 in drie
stappen geannexeerd en
onder elkaar verdeeld.
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In 1773 hief paus Clemens
XIV de jezuïetenorde op.
Hij werd hiertoe
gedwongen door zijn
meest katholieke
vrienden: de Franse en
Spaanse koningen en de
Habsburgse keizer.
Duizenden jezuïeten
(voorgesteld in lange
zwarte rokken) werden
verdreven en
gedeporteerd.
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De grondlegger van de Habsburgse groot-
heid, Frederik III, was in de late 15de eeuw een
tijdgenoot van de eerste Russische tsaren. Dat
Frederik tevens keizer was van het Heilige
Roomse Rijk, toen dat rijk nog iets betekende,
speelde zeker in zijn kaarten. De Habsburgers
lieten de keizerstitel niet meer los. Frederik III
was de vader van keizer Maximiliaan en de over-
grootvader van keizer Karel V. 

Maar de opkomst van het Habsburgse Rijk
had nog het meest aan de Turken te danken die
in 1529 en 1683 twee keer voor de poorten van
Wenen stonden. Samen met hun bondgenoten
sloegen de Habsburgers die aanvallen af.
Naderhand konden ze alsmaar grotere gebieds-
delen in het Europese oosten op de Turken her-
overden. De grootste Habsburgers in de 18de

eeuw waren Karel VI, diens dochter Maria-The-
resia en diens kleinzoon Jozef II. Die kregen in
de 18de eeuw de Zuidelijke Nederlanden in han-
den maar koesterden ook belangrijke steunpun-
ten in Italië, met name in de hertogdommen
Milaan en Toscane.

Spanje heerste in de late 18de eeuw al drie eeu-
wen over het grootste koloniaal imperium van
zijn tijd, Spaans-Amerika, de Noord-Ameri-
kaanse Far West inbegrepen, maar kreeg er ook
het koninkrijk Napels bij. Portugal ontleende
het grootste deel van zijn rijkdom aan Portugees-
Amerika (het latere Brazilië). Engeland en Frank-
rijk streden om hun koloniale bezittingen in
Noord-Amerika en op het Indische subconti-
nent, tot de Britse zeemacht in beide gevallen de
doorslag gaf. 

Na de grote Frans-Engelse koloniale oorlog in
de jaren 1756-1763 behielden de Fransen in
Noord-Amerika uitsluitend de Canadese provin-
cie Québec (zij het onder Britse voogdij) en op
het Indische subcontinent enkele minuscule
handelsposten. De dertien Engelse kolonies op
de oostkust van Noord-Amerika die in 1776 hun
onafhankelijkheid uitriepen, hielden zich aan-
vankelijk nog gedeisd. In napoleontische tijden
speelden ze nog geen rol in de wereldpolitiek.
Dat Frankrijk en Engeland in de 19de eeuw nog
hun grootste koloniale imperia uitbouwden, kon
zelfs Napoleon niet voorzien.

Een Europa zonder verkiezingen
Vrijwel alle Europese staten en uiteraard alle

imperia werden autoritair en hiërarchisch
bestuurd. In het 18de-eeuwse Europa hadden
alleen de Noordelijke Nederlanden, de Zwitserse
kantons en de stadsrepublieken Venetië en
Genua een republikeinse achtergrond. Maar ook
daar heersten de standen, niet de burgers. Van
gekozen parlementen of volksvergaderingen was
er geen spoor terug te vinden. Over het hele
Europese continent domineerden de hogere stan-
den, en dat was een kwestie van geboorte, niet
van verkiezingen. 

In voorkomend geval was er zoiets als een
Staten-Generaal, maar dat bleef een vertegen-
woordiging van de standen waarin de hogere
standen het altijd voor het zeggen hadden. Ove-
rigens wees elke stand in de Staten-Generaal zijn
eigen vertegenwoordigers aan. En zelfs onder
die beperkingen werden de Staten-Generaal in
Frankrijk zelden samengeroepen.

Alleen Engeland kende al in 1295 een ‘model-
parlement’, samengeroepen door koning Edward
I. Die wenste zich tot ‘een breder spectrum van
de standen’ te richten dan de middeleeuwse Sta-
ten-Generaal om steun voor zijn buitenlandse
politiek en een aanzienlijke bede te vragen.
Uiteraard omvatte dit parlement de hogere stan-
den, maar ook twee ridders van elk van de 37
graafschappen en twee burgers van elk van de
110 steden. Volgens de Belgische historicus
Raoul Van Caeneghem was het voor zijn tijd een
uitzonderlijk groot en representatief parlement.
Overigens werden al in de 14de eeuw op die basis

Het Russische tsarenrijk was reeds in de 18de

eeuw het grootste in mensen en vierkante kilome-
ter. Sinds het Moskouse vorstendom in de late 15de

eeuw het Mongoolse-Tartaarse juk afwierp, stond
er geen rem op de snelle uitbreiding van het rijk,
vooral ten nadele van de Tartaarse kanaten. Al in
1552 veroverde de tsaar de stad en het kanaat
Kazan, enkele jaren later gevolgd door het kanaat
van Astrakhan, aan de monding van de Wolga. 

Meteen stonden de Russen aan de poorten van
de Kaukasus, maar dat doelwit moest voorlopig
wijken voor de Russische verovering van het
kanaat Sibir, met vestingen in Tobolsk (de eerste
hoofdstad van het Russische Siberië), Tomsk en
Jakoetsk. Al in 1639 bereikten de Russen, onder
de eerste Romanov-tsaren, de Zee van Ochotsk in
het Verre Oosten. De Romanovs bleven in Mos-
kou aan de macht tot 1917. Het was een Romanov,
Peter de Grote, die het tsarenrijk in de vroege 18de

eeuw ook in westelijke richting ging uitbreiden,
te beginnen met de Baltische gebiedsdelen. De
Kaukasus was een Russische prooi voor de late
18de eeuw, onder Catharina de Grote.

Franz Geffels, De Turkse
belegering van Wenen, 16
juli 1683. De opkomst van
het Habsburgse Rijk had

nog het meest aan de
Turken te danken die in

1529 en 1683 tevergeefs
voor de poorten van

Wenen stonden.
Naderhand heroverden de

Habsburgers alsmaar
grotere gebiedsdelen in

het Europese oosten op de
Turken.
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➤

De Poolse pijn
Het koninkrijk Polen was het grootste

slachtoffer van de 18de eeuw. Het werd door zijn
drie machtigste buurstaten – Pruisen, het
Habsburgse Rijk en Rusland – in de jaren
1772-1795 in drie stappen geannexeerd en
onder elkaar verdeeld. Rusland annexeerde
het Poolse oosten (thans Oekraïne en Wit-
Rusland), Wenen Galicië. Pruisen kon zijn
stamlanden Brandenburg en Oost-Pruisen
verenigen door er West-Pruisen en Silezië aan
toe te voegen. Uiteindelijk bleef alleen een
Poolse rompstaat over die in 1795 eveneens
door de Russen werd ingepikt. Zelfs de naam
Polen werd geschrapt, ten voordele van de
bestuursregio’s West-Pruisen, West-Rusland
en Galicië en Lodomerië. Als Napoleon zijn
Europese oorlogen had gewonnen, had hij
Polen al veel eerder weer op de kaart gezet.
Omdat Napoleon die oorlogen verloor, kon de
Poolse deling standhouden tot 1918.

Edward I in het parlement,
afbeelding uit The
Wriothesley Garter Book,
16de eeuw. Alleen
Engeland kende al in 1295
een ‘modelparlement’,
samengeroepen door
koning Edward I. Die
wenste zich tot ‘een
breder spectrum van de
standen’ te richten om
steun voor zijn
buitenlandse politiek en
een aanzienlijke bede te
vragen.

➤
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Rousseau en Voltaire. Maar hun meest invloed-
rijke tijdgenoot was een Oost-Pruisische denker
die nooit zijn stad Königsberg aan de Baltische Zee
heeft verlaten, Immanuel Kant. Aan de saaie Kant
die zoveel onleesbare traktaten schreef, dankt de
verlichting haar naam, de onvertaalbare Aufklä-
rung, en haar Latijnse devies, Aude sapere! Vrij
vertaald: durf te denken. En vooral: volg je eigen
overtuiging. ‘Gebruik je eigen verstand, daar heb
je het voor’.

Techniek en wetenschap
De belangrijkste dragers van de verlichting

waren evenwel techniek en wetenschap, die in
de 17de en 18de eeuw een spectaculaire ontwik-
keling doormaakten, met name in de natuurwe-
tenschappen. John Locke die in 1689 met Wil-
lem III vanuit Holland naar Engeland
weerkeerde, was een tijdgenoot van Isaac
Newton (‘s werelds grootste natuurwetenschap-
per), maar ook van Robert Boyle (de vader van
de moderne chemie) Christiaan Huygens (met
Newton de grondlegger van de moderne optica). 

Het tijdperk van de ontdekkingen dat in de
15de en 16de eeuw door Gutenberg en Copernicus

werd ingeluid, kwam in de 17de eeuw in een
nooit geziene stroomversnelling terecht. Daar-
voor zorgden ‘de natuurwetten van Newton’,
zowel geldig op aarde ‘zoals in de hemel’, en de
moderne mechanica. Tegelijk baanden die
natuurwetten de weg voor ‘de onttovering van
de wereld’ en voor het succes van wetenschap-
pelijke inzichten in de meest praktische toepas-
singen ervan. 

Die ‘onttovering’ was een term van de Duitse
socioloog Max Weber die het in 1913 als eerste
had over die Entzauberung der Welt. Maar dat
was honderd jaar na Schillers Entgötterung der
Natur, de ontgoddelijking van de natuur. Schil-
ler was in de late 18de eeuw de Duitse dichter
van het Alle Menschen werden Brüder. Daarin
waren goden en godinnen nog tastbaar nabij,
maar Schiller voorvoelde als geen ander hoe een
onttoverde en ontgoddelijkte wereld er zou uit-
zien. 

De dreigende leegte die in dat geval opdook,
vulde de Duitse nihilist Friedrich Nietzsche in de
19de eeuw nog het best. Omdat de sombere
Nietzsche, terugdeinzend voor een wereld die
hij zag verdwijnen, in de Germaanse wereld veel
zwaarder woog dan de verlichte Kant.

het Engels Hogerhuis (bestemd voor de grote
baronnen en de Lords Spiritual) en het Lagerhuis
gevormd (bevolkt door de kleine adel en de ste-
delijke burgerij). 

Maar Engelands belangrijkste bijdrage tot de
opkomst van democratischer tijden was ‘s lands
Glorious Revolution van 1689, een late vrucht
van de godsdienstoorlogen die ook Engeland ten
diepste ontredderden. Die revolutie maakte van
Engeland een eerste constitutionele en parlemen-
taire democratie door de prerogatieven van de
kroon, aangeboden aan de Hollandse stadhouder
Willem III, aan parlementaire controles te onder-
werpen. 

Daardoor kreeg het koninklijke absolutisme
in Engeland geen kans, ook al omdat Willem in
1689 meteen zijn zegen moest geven aan een eer-
ste Bill of Rights. Dat bleef een mijlpaal in de ont-
wikkeling van de mensenrechten die pas hon-
derd jaar later gevolgd werd door een eerste
Franse Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen (1789) en door een Amerikaanse Bill of
Rights (1791).

Het Europa van de verlichting
De prille ontwikkeling van de mensenrechten

ging in de 18de eeuw gepaard met de eerste poli-
tieke voorstellen om Europa op een andere leest
te schoeien. De meest vernieuwende voorstellen
hadden het over een scheiding van de machten
(om het koninklijke absolutisme te keren), een
scheiding van kerk en staat (om de hogere stan-
den te verzwakken) en de vestiging van een

rechtsstaat om ieders vrijheid te waarborgen maar
ook ieders gelijkheid voor de wet. 

De meest radicale vernieuwing was de idee
van de volkssoevereiniteit, die wil dat er in de
publieke sfeer geen hogere instantie is dan het
volk. Die idee impliceert dat het volk zijn wil
kan uitdrukken, bijvoorbeeld door zijn verte-
genwoordigers te kiezen die in zijn naam de wet-
ten maken die iedereen geacht wordt na te leven
en die de mensen aanstellen die het land bestu-
ren.

Gangmakers van die revolutionaire ideeën
waren de Europese verlichters die in de 18de eeuw
hun dogmatische uitgangspunten en elke verwij-
zing naar een hoger gezag loslieten om weer voor
zichzelf te denken en hun eigen verstand te vol-
gen. Voorlopers onder de politieke filosofen
waren de Engelsen Hobbes en Locke, snel
gevolgd door hun Franse navolgers Montesquieu,

In Engeland kreeg het
koninklijk absolutisme

geen kans. Al in 1689
moest Willem III tijdens de

Glorious Revolution
meteen zijn zegen geven

aan een eerste Bill of
Rights, die hem hier wordt

aangeboden.
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Johann Gottlieb Becker,
Immanuel Kant, 1768. De
Pruisische filosoof Kant

was de eenzame reus
onder de Duitse

verlichters en in 1784 de
auteur van het meest

gelezen antwoord op de
vraag Was ist Aufklärung

(Wat is verlichting)?
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’s Werelds grootste
natuurwetenschapper en
grondlegger van de
moderne optica, Isaac
Newton, voert zijn
bekende prisma-
experiment uit waarmee
hij door breking aantoont
dat wit licht is
samengesteld uit alle
kleuren van de regenboog. 

Wat was de verlichting?
De Pruisische filosoof Immanuel Kant was de eenzame reus onder de Duitse verlichters en in 1784

de auteur van het meest gelezen antwoord op de vraag Was ist Aufklärung (Wat is verlichting)? Hij
noemde verlichting in veeleer prozaïsche termen ‘het uittreden van de mens uit de onmondigheid’ die
hij in eerste instantie aan zichzelf te wijten had en ‘het vermogen het eigen verstand te gebruiken
zonder leiding van een ander’. Met alle gevolgen van dien voor ‘de vrijheid van denken en van
handelen’ en voor de autonomie van de redelijkheid, die aan geen andere beperkingen dan die van
haar eigen wetmatigheid onderworpen is en die gaandeweg elke voogdij – vooral van kerk en kroon –
zou afwijzen. Niet dat Kant zelf geen gelovige meer was. Alleen waren dat voortaan twee totaal
gescheiden werelden zodat niets de autonomie van beide nog in de weg stond.
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De industriële revolutie
Het kan geen toeval zijn dat het land van Wil-

lem van Ockham en Francis Bacon, John Locke
en Isaac Newton – Engeland – in de 18de eeuw
het vaderland werd van de eerste industriële
revolutie. Dat was de meest ingrijpende revolu-
tie van de voorbije tienduizend jaar, uitsluitend
vergelijkbaar met de landbouwrevolutie na de
jongste IJstijd. Tot dan leefden mensen en vol-
keren in nomadische groepen van jacht, pluk en
visvangst. 

Agrarische nederzettingen leerden mensen
het eerst in sedentaire omstandigheden te leven.
Pas dan, in het vierde millennium v.C., ontston-
den de eerste steden. Wel bleven dat nog zesdui-
zend jaar lang eilanden in een zee van dorpen
die het leven van negentig procent van de
wereldbevolking bepaalden. Zelfs het Romeinse

Rijk kon die patstelling niet doorbreken. Als
geen ander een rijk van steden en heirbanen was
ook het Romeinse Rijk geen blijver. In een agra-
rische samenleving was er geen alternatief voor
de ultieme machthebber, de landbouw.

Koploper van de industriële revolutie in de
18de eeuw was Engeland. Door een uitzonderlijke
samenloop van omstandigheden, een overvloed
van steenkool en ijzererts en een milde overheid
die ondernemers aanmoedigde in plaats van te
ontmoedigen, was Engeland nog het best
geplaatst om het voortouw te nemen. De 18de

eeuw werd de eeuw van de eerste bruikbare
stoompomp van Thomas Newcomen (1712), de
‘vliegende schietspoel’ van John Kay (1733), de
eerste ijzeren spoorstaven van John Wilkinson
(1767), de verbeterde stoommachine van James
Watt (1781) en het eerste ijzeren schip van
dezelfde Wilkinson (1787). Engeland was het

Een dwarsdoorsnede van
de stoommachine van

John Watt. Engeland was
koploper van de

industriële revolutie in de
18de eeuw. In geen ander

land bleken de
filosofische en

economische
voorwaarden treffelijk

vervuld om de
samenleving te

vernieuwen.

George Stephenson,
machinist in de
koolmijnen van
Newcastle, ontwierp in
1814 de eerste bruikbare
railroad stoomlocomotief,
de gangmaker van de
eerste trein.
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wonder van de 18de eeuw. In geen ander land
bleken de filosofische en economische voorwaar-
den zo treffelijk vervuld om de samenleving te
vernieuwen.

Engeland bleef geen eenzaat. Nog in de 18de

eeuw volgden Amerika, Frankrijk en de Zuide-
lijke Nederlanden de Engelse voorganger op het
industriële spoor. Zo wees de Franse econoom
Thomas Piketty er in 2014 nog op dat de Franse
industrie al in het jaar 1800 instond voor 22 pro-
cent van de totale werkgelegenheid, in Amerika
was dat 18 procent. Eigenaardig genoeg waren
dat vrijwel dezelfde percentages in 2012 (21 pro-
cent voor Frankrijk, 18 procent voor Amerika).
De verschillen tussen 1800 en 2012 zaten in de
landbouwsector (64 procent van de Franse werk-
gelegenheid in 1800, 3 procent in 2012) en in de
dienstensector (14 procent van de Franse werk-
gelegenheid in 1800, 76 procent in 2012). 

Een eerste stoomboot
Bouwheer van een eerste stoomboot, die hij in

1803 te water liet op het Forth-Clydekanaal in
Schotland, was de Schotse ingenieur William
Symington. Nauwelijks drie jaar later ontwierp
Robert Fulton een eerste stoomboot op het Ame-
rikaanse halfrond, om die in te zetten op de Hud-
son. Maar ook Frankrijk was snel van de partij.
Zonder de stoommachines van James Watt, de
mechanische spinmachines van Richard Arkw-
right en het mechanisch weefgetouw van
Edmund Cartwright – allen Britten – had de
Franse textielindustrie nooit de uniformen kun-
nen maken om er Napoleons miljoenenleger mee
te kleden. 

Weliswaar kon Napoleon zich niet sneller ver-
plaatsen dan Alexander de Grote 22 eeuwen vóór
hem, te paard. Tot Georges Stephenson, machinist

in de koolmijnen van Newcastle, in 1814, het laat-
ste jaar vóór Waterloo, een eerste bruikbare rail-
road stoomlocomotief ontwierp, de gangmaker
voor de eerste trein.

Volgens de Antwerpse econoom Paul Bairoch
kwamen Duitsland en Oostenrijk-Hongarije in de
jaren 1800-1820 in de greep van de industriële
revolutie. Pas in de late 19de eeuw volgden Spanje,
Italië, Rusland en Zweden. Andere nieuwkomers
volgden pas in de 20ste eeuw. Het was een water-
scheiding. In 1750, aldus de Brits-Amerikaanse
historicus Paul Kennedy, stonden China en het
Indische subcontinent in voor 57 procent van de
wereldproductie, voor geheel Europa was dat 23
procent. Honderdvijftig jaar later tekende Europa
voor 62 procent van de wereldproductie, met 24
procent gevolgd door Amerika. Het gezamenlijk
Chinees-Indiase aandeel was in 1900 geslonken tot
een magere 8 procent. ■
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