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Inleiding

Van al het nieuwe dat tijdens mijn verblijf in de Verenigde Staten mijn
aandacht heeft getrokken, heeft niets mij sterker getroffen dan de stands-
gelijkheid.a Ik ontdekte moeiteloos de wonderbaarlijke invloed die dit
eerste feit op de ontwikkeling van de samenleving uitoefent; het geeft aan
de gemeenschapszin een bepaalde richting; een zekere wending aan de
wetten; aan de bestuurders verstrekt het nieuwe maximes en bijzondere
gebruiken aan hen die bestuurd worden.

Weldra besefte ik dat dit feit zijn invloed ver uitstrekt buiten het do-
mein van de politieke zeden en de wetten, en dat het de burgerlijke 
samenleving niet minder weet te overheersen dan het staatsbestel: het
creëert meningen, doet gevoelens ontstaan, suggereert gebruiken en ver-
andert alles wat het niet voortbrengt.

Zo zag ik dus, naarmate ik de Amerikaanse samenleving meer bestu-
deerde, in de standsgelijkheid steeds meer het oerfeit waarvan elk bijzon-
der feit afgeleid leek te zijn, en kwam ik het voortdurend tegen als het
middelpunt waar al mijn waarnemingen op uitkwamen.

Toen keerde ik in gedachten terug naar ons halfrond, en het kwam mij
voor dat ik er iets ontwaarde wat leek op het schouwspel dat de Nieuwe
Wereld mij bood. Ik zag de standsgelijkheid die, zonder daar zoals in de
Verenigde Staten haar uiterste grenzen te hebben bereikt, er elke dag dich-
terbij kwam, en diezelfde democratie die over de Amerikaanse samen -
leving heerste, leek mij in Europa in hoog tempo aan de macht te komen.

Vanaf dat moment ontwikkelde ik het idee van het boek dat voor u ligt.
Bij ons vindt eenb grote democratischec revolutie plaats; allen zien haar,

maar niet allen beoordelen haar op dezelfde wijze. Sommigen beschouwen
haar als iets nieuws, houden haar voor een toeval en hopen haar nog te
kunnen tegenhouden, terwijl anderen haar onweerstaanbaar achten omdat
zij haar zien als het meest continue, het oudste en het meest permanente
feit uit de geschiedenis.

Ik denk een ogenblik terug aan het Frankrijk van zevenhonderd jaar ge-
leden: ik zie hoe het is verdeeld onder een klein aantal families die de
grond bezitten en over de inwoners heersen; het recht om te bevelen gaat
met de erfenis van de ene generatie over op de andere; de mensen hebben
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slechts één middel om elkaar te beïnvloeden – dwang; men ontwaart
slechts één bron van macht – het grondbezit.

Maar dan begint de politieke macht van de clerus vorm te krijgen en
zich weldra uit te breiden. De clerus stelt zijn gelederen voor iedereen
open, voor de arme en de rijke, voor de gewone man en de edelman; de
gelijkheid begint via de kerk door te dringen in het staatsbestel en hij die
als horige zou hebben gevegeteerd in een eeuwigdurende slavernij,
plaatst zich als priester tussen de edellieden en zal dikwijls boven konin-
gen zetelen.

Naarmate de samenleving beschaafder en stabieler wordt, worden de
verschillende verhoudingen tussen de mensen gecompliceerder en talrij-
ker. De behoefte aan civiele wetten doet zich sterk gevoelen. Dan komen
er rechtsgeleerden; zij verlaten het sombere gerechtsgebouw en de stoffige
achterkamer van de griffies en gaan zetelen aan het hof van de prins, aan
de zijde van in hermelijn en harnas gehulde feodale baronnen.

Koningen richten zichzelf te gronde met grote ondernemingen; edel -
lieden putten zich uit in privéoorlogen en de gewone man verrijkt zich in
de handel. De invloed van het geld begint zich te doen gevoelen in staats -
zaken. De handel is een nieuwe bron van macht en de financiersa worden
een politieke macht die men veracht en vleit.1

Langzamerhand breidt de verlichting zich uit; men ziet de voorkeur
voor literatuur en schone kunsten ontwaken; de gevormde geest wordt
een deel van het geslaagde leven; de wetenschap wordt gebruikt bij het be-
sturen, intelligentie is een sociale kracht; geletterden duiken op in het pu-
blieke leven.

Naarmate evenwel nieuwe wegen worden ontdekt die naar de macht
leiden, ziet men de waarde van de afkomst dalen. In de elfde eeuw was
adeldom van onschatbare waarde; in de dertiende wordt zij gekocht; de
eerste verheffing in de adelstand vindt plaats in 1270 en de gelijkheid
dringt uiteindelijk in het staatsbestel door via de aristocratie zelf.

In de afgelopen zevenhonderd jaar is het soms voorgekomen dat edel-
lieden politieke macht aan het volk hebben gegeven om te strijden tegen
het koninklijk gezag of om hun rivalen de macht te ontnemen.

Nog vaker heeft men gezien dat koningen de lagere klassen van de
staat aan het staatsbestel lieten deelnemen om de aristocratie te verne-
deren.

In Frankrijk toonden de koningen zich de meest bedrijvige en de meest
standvastige nivelleerders. Als zij eerzuchtig en sterk waren, hebben zij
alles in het werk gesteld om het volk te verheffen tot het niveau van de
adel, en als zij gematigd en zwak waren, hebben zij toegestaan dat het
volk boven hen zelf plaatsnam. Sommigen hebben de democratie gehol-
pen met hun talenten, anderen met hun ondeugden. Lodewijk xi en 
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Lodewijk xiv hebben alles onder de troon geëgaliseerd en Lodewijk xv is
ten slotte zelf, met zijn hof, tot in het stof afgedaald.

Zodra de burgers anders dan via het feodale stelsel grond in bezit be-
gonnen te krijgen, en het bezit van veel roerend goed, zoals bekend, op
zijn beurt invloed kon verschaffen en macht kon geven, deed men in de
kunsten geen ontdekkingen meer en werden er in de handel en de nijver-
heid geen verbeteringen meer tot stand gebracht die niet op even zovele
punten tot een nieuwe gelijkheid tussen de mensen leidden. Vanaf dat
moment zijn alle nieuw ontdekte technieken, alle behoeften die ontstaan,
alle verlangens die om vervulling vragen, stappen vooruit op weg naar de
universele nivellering. De hang naar weelde, de voorkeur voor oorlog, de
heerschappij van de mode, zowel de meest oppervlakkige als de diepste
hartstochten van het menselijk hart lijken samen te spannen om de rijken
te verarmen en de armen te verrijken.

Sinds de inspanningen van het verstand bronnen van kracht en rijk-
dom waren geworden, moest men elke ontwikkeling van de wetenschap,
elke nieuwe kennis, elk nieuw idee, beschouwen als een kiem van macht
die binnen het bereik van het volk kwam te liggen. De dichtkunst, de
welsprekendheid, het geheugen, de gratiën van de geest, het vuur van de
verbeelding, de diepzinnigheid van het denken, al deze gaven die de he-
mel willekeurig verdeelt, kwamen de democratie ten goede en zelfs als zij
in het bezit van haar tegenstanders waren, dienden zij haar zaak nog door
de natuurlijke grandeur van de mens gestalte te geven. Haar veroveringen
breidden zich dus hand in hand uit met die van de beschaving en de ver-
lichting, en de literatuur werd een arsenaal dat openstond voor allen,
waar de zwakken en de armen elke dag wapens kwamen zoeken.

Wanneer men de bladzijden van onze geschiedenis doorneemt, stuit
men nauwelijks op grote gebeurtenissen die de laatste zevenhonderd jaar
niet ten gunste van de gelijkheid hebben gewerkt.

De kruistochten en de Engelse oorlogen decimeren de adel en versnip-
peren zijn grondbezit; met de stichting van gemeenten doet de democrati-
sche vrijheid haar intrede in de feodale monarchie; de uitvindinga van het
vuurwapen plaatst de dorpeling en de edelman op voet van gelijkheid op
het slagveld; de boekdrukkunst biedt hun verstand gelijke mogelijkheden;
de post brengt de verlichting aan de deur van de hut van de arme en aan de
poort van de paleizen; het protestantisme stelt dat alle mensen gelijkelijk
in staat zijn de weg naar de hemel te vinden. De ontdekking van Amerika
biedt het fortuin duizend-en-één nieuwe wegen en verschaft de onbeken-
de avonturier rijkdom en macht.

Indien u, vanaf de elfde eeuw, onderzoekt wat zich om de vijftig jaar in
Frankrijk afspeelt, zal het u niet ontgaan dat zich aan het einde van 
elk van deze tijdvakken een dubbele revolutie in de toestand van de
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samen leving heeft voorgedaan. De edelman is op de sociale ladder gezakt,
de gewone man gestegen; de een daalt, de ander klimt. Elke halve eeuw
brengt hen nader tot elkaar en weldra zullen zij elkaar ontmoeten.

En dit is niet alleen zo in Frankrijk. Waarheen wij onze blik ook rich-
ten, overal ontwaren wij dezelfde revolutie die zich in de gehele christelij-
ke wereld voortzet.

Overal heeft men de verschillende gebeurtenissen in het leven van de
volkeren zich ten gunste van de democratie zien keren; alle mensen heb-
ben haar met hun inspanningen geholpen: zij die de bedoeling hadden aan
haar welslagen bij te dragen en zij die er helemaal niet aan dachten haar te
dienen; zij die voor haar gestreden hebben en ook zij die zich uitriepen tot
haar vijand; allen werden zij dezelfde weg opgeduwd, en allen hebben zij
gezamenlijk geijverd, sommigen huns ondanks, anderen zonder het te we-
ten, als blinde instrumenten in de hand van God.

De geleidelijkea ontwikkeling van de standsgelijkheid is dus een voor-
beschikt feit; zij heeft er de voornaamste kenmerken van: zij is univer-
seel, zij is duurzaam, zij ontsnapt elke dag aan de macht van de mens; alle
gebeurtenissen en alle mensen dienen haar ontwikkeling.

Zou het wijs zijn te geloven dat een sociale beweging die van zover
komt, kan worden tegengehouden door de inspanningen van één genera-
tie? Denkt men dat de democratie, na de feodaliteit te hebben vernietigd
en koningen te hebben overwonnen, zal terugdeinzen voor bourgeois en
rijken? Zal zij halt houdenb nu zij zo sterk en haar tegenstanders zo zwak
zijn geworden?

Waar gaan wij dus heen? Niemand kan het zeggen want we hebben nu
eenmaal niets om mee te vergelijken: de standen zijn in onze tijd onder
christenen veel gelijker dan zij ooit zijn geweest in enig ander tijdperk of
in enig land ter wereld; zo verhindert de grandeur van wat reeds tot stand
is gebracht te voorspellen wat er nog kan gebeuren.

Het boek dat voor u ligt, is geheel geschreven onder de indruk van een
soort religieuze schrik die in de ziel van de schrijver werd gewekt door de
aanschouwing van deze onweerstaanbare revolutie die al eeuwenlang,
alle obstakels ten spijt, oprukt en die men ook vandaag nog ziet voort-
schrijden te midden van de ruïnes die zij heeft veroorzaakt.

Het is niet noodzakelijk dat God zelf spreekt om ons zekere signalen
van zijn wil te laten ontdekken; het volstaat na te gaan wat de gebruike-
lijke loop van de natuur is en welke de permanente tendens van de ge-
beurtenissen is. Ik weet, zonder dat de Schepper zijn stem verheft, dat de
sterren in de ruimte banen volgen die zijn vinger getrokken heeft.

Als langdurige waarnemingen en oprechte bespiegelingen de mensen
van tegenwoordig ertoe zouden brengen te erkennen dat de graduele en
voortschrijdende ontwikkeling van de gelijkheid zowel het verleden als
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de toekomst van hun geschiedenis is, zou die ontdekking alleen al aan die
ontwikkeling het heilige karakter van de wil van de soevereine meester
verlenen. De democratie willen tegenhouden zou dan een strijd tegen God
zelf lijken en er zou de naties niets anders overblijven dan zich te voegen
naar het sociale bestel dat de Voorzienigheid hun oplegt.

Het komt mij voor dat de christelijke volken vandaag een angstaanja-
gend schouwspel bieden; de beweging die hen meevoert, is reeds te sterk
om haar te kunnen tegenhouden en nog niet snel genoeg om te moeten
wanhopen er een bepaalde richting aan te kunnen geven: hun lot ligt in
hun handen, maar weldra ontglipt het hun.

De democratie onderrichten, waar mogelijk haar overtuigingen nieuw
leven inblazen, haar zeden zuiveren, haar bewegingen regelen, haar ge-
brek aan ervaring geleidelijk vervangen door kennis van publieke zaken,
haar blinde instincten door kennis van haar ware belangen, haar staats -
bestel aanpassen aan tijd en plaats, het wijzigen naargelang de omstandig-
heden en de mensen: dat is vandaag de eerste plicht die is opgelegd aan
hen die de samenleving leiden.

Er is behoefte aan een nieuwe politieke wetenschap voor een geheel
nieuwe wereld.

Maar daaraana denken wij nauwelijks: staande in het midden van een
snelstromende rivier richten wij de blik hardnekkig op enkele wrakstuk-
ken die men nog op de oevers ziet liggen, terwijl de stroom ons meesleurt
en ons achterwaarts naar de afgrond duwt.

Er is geen volk in Europa waar de door mij beschreven grote sociale re-
volutie snellere vooruitgang heeft geboekt dan bij ons, maar haar ontwik-
keling was er altijd een van toevalligheden.

Nooit hebben staatshoofden eraan gedacht haar enigszins voor te be-
reiden; zij heeft zich huns ondanks of buiten hun medeweten voorgedaan.
De machtigste, de verstandigste en de meest morele klassen van de natie
hebben nooit gepoogd zich van haar meester te maken om haar te leiden.
De democratie werd dus overgelaten aan wilde instincten; zij is opge-
groeid zoals kinderen die zichzelf zonder ouderlijke zorg grootbrengen in
de straten van onze steden en die van de samenleving alleen haar ondeug-
den en ellende kennen. Men leek haar bestaan nog niet te kennen toen zij
zich onverhoeds van de macht meester heeft gemaakt. Eenieder heeft zich
toen slaafs aan haar minste verlangens onderworpen; men heeft haar be-
wonderd als het toonbeeld van kracht; toen zij zich vervolgens had ver-
zwakt door haar eigen excessen, kwamen de wetgevers met het onbezon-
nen plan haar te vernietigen in plaats van te pogen haar te onderrichten
en haar te corrigeren, en zonder haar te willen leren hoe zij moest bestu-
ren, dachten zij aan niets anders dan haar verre te houden van het staats-
bestel.
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Het gevolg was dat de democratische revolutie zich heeft voltrokken
in de feitelijkea samenleving zonder dat in de wetten, de ideeën, de zeden
en gewoonten, de verandering heeft plaatsgevonden die nodig zou zijn
geweest om die revolutie nuttig te maken. Zo hebben wij de democratie
minus datgene wat haar tekortkomingen moet verzachten en haar na-
tuurlijke voordelen moet doen uitkomen; en terwijl wij reeds de kwaden
zien die zij meebrengt, zijn wij nog onkundig van het goede dat zij kan
bieden.

Toen de koninklijke macht, die berustte op de aristocratie, vredig heers -
te over de volken van Europa, genoot de samenleving, te midden van haar
ellende, meerdere soorten geluk die men zich tegenwoordig moeilijk kan
voorstellen en op waarde schatten.

De macht van enkele onderdanen wierp onoverkomelijke barrières op
tegen de tirannie van de prins; en koningen die zich in de ogen van het
volk met een welhaast goddelijke macht bekleed voelden, ontleenden aan
de eerbied die zij kregen de wil om hun macht niet te misbruiken.

Ook al stonden zij op onmetelijke afstand van het volk, toch koester-
den de edellieden voor het lot van het volk het soort welwillende en rus-
tige belangstelling dat de herder voor zijn kudde heeft, en zonder in de
arme hun gelijke te zien, waakten zij over zijn lot als ware het hun door
de Voorzienigheid toevertrouwd.

Terwijl het geen idee had van een ander sociaal bestel dan het zijne, en
er niet aan dacht dat het ooit op gelijke voet met zijn meerderen zou
staan, nam het volk hun weldaden in ontvangst en betwistte het hun
rechten niet. Het hield van hen als zij goedertieren en rechtvaardig waren
en onderwierp zich zonder moeite en zonder slaafsheid aan hun streng-
heid, als aan een onvermijdelijk kwaad dat door God gezonden was. De
zeden en gewoonten hadden overigens grenzen gesteld aan de tirannie en
een soort recht gecreëerd te midden van de dwang.

Omdat bij de edelman de gedachte niet opkwam dat men hem zijn
voorrechten, die hij legitiem achtte, zou willen afnemen en de horige zijn
inferioriteit als een gevolg zag van de onveranderlijke orde van de natuur,
begrijpt men dat zich een soort wederzijdse welwillendheid kon vestigen
tussen deze twee klassen die door het lot zo verschillend waren bedeeld.
Men zag destijds in de samenleving ongelijkheid en ellende, maar de zie-
len waren er niet vernederd.

De mens raakt niet vernederd door het gebruik van de macht, noch
door de gewoonte van gehoorzaamheid, maar door het gebruik van een
macht die hij onrechtmatig acht en door de gehoorzaamheid aan een
macht waarvan hij vindt dat die wederrechtelijk is verkregen en onder-
drukkend is.

Aan de ene kant stonden het bezit, de kracht, de vrije tijd en daarmee
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het streven naar weelde, verfijnde smaak, geestelijk vermaak en de cultus
van de kunsten; aan de andere de arbeid, de grofheid en de onwetendheid.

Maar in deze onwetende en ruwe menigte trof men krachtige harts-
tochten, genereuze gevoelens, diepe overtuigingen en wilde deugden aan.

Het aldus georganiseerde sociale gestel kon zich beroepen op stabili-
teit, op macht en vooral op roem.

Maar dan vermengen zich de rangen; de tussen de mensen opgetrok-
ken barrières vallen; men deelt landgoederen op, macht wordt gedeeld, de
verlichting verspreidt zich, het verstand nivelleert; het sociale bestel
wordt democratisch en het rijk van de democratie vestigt zich ten slotte
vreedzaam in de instellingen en in de zeden.

Zo zie ik een samenleving waarin allen, omdat zij de wet als hun eigen
werk beschouwen, die wet zouden beminnen en zich er moeiteloos aan
zouden onderwerpen; waarin, omdat het gezag van het staatsbestel als
noodzakelijk en niet als goddelijk wordt geëerbiedigd, de liefde voor het
staatshoofd geen hartstocht is maar een beredeneerd en rustig gevoel.
Omdat eenieder rechten heeft en ervoor gezorgd heeft zijn rechten te be-
houden, zou tussen alle klassen een krachtig vertrouwen en een soort we-
derzijdse welwillendheid ontstaan die even veraf staat van trots als van
onderdanigheid.

Onderricht in zijn ware belangen, zou het volk begrijpen dat het zich,
om van het goede van de samenleving te profiteren, aan de lasten ervan
moet onderwerpen. De vrije associatie van burgers zou dan de individuele
macht van de edelen kunnen vervangen en de staat zou beschut zijn tegen
tirannie en bandeloosheid.

Ik begrijp dat in een democratische staat die op deze wijze is geconsti-
tueerd, de samenleving niet onveranderlijk zal zijn; maar de bewegingen
van het sociale gestel zouden er geregeld kunnen worden en zich geleide-
lijk kunnen ontwikkelen. Zo men er minder schittering aantreft dan in
een aristocratie, zo treft men er ook minder ellende aan; de vreugden zul-
len er minder extreem zijn en de welstand algemener; de wetenschappen
minder groots en de onwetendheid zeldzamer; gevoelens minder heftig en
de gewoonten milder; men zal er meer ondeugden en minder misdaden
aantreffen. Door het gebrek aan enthousiasme en hartstocht in de over-
tuigingen zullen de verlichting en de ervaring soms grote opofferingen
van de burgers vergen; waar ieder mens even zwak is, zal eenieder in 
dezelfde mate zijn naasten nodig hebben; en omdat hij weet dat hij hun
steun alleen kan verkrijgen als hij hen bijstaat, zal hij zonder moeite 
ontdekken dat voor hem het eigenbelang en het algemeen belang samen-
vallen.

De natie als geheel zal minder briljant zijn, minder roemrijk, minder
sterk wellicht, maar de meerderheid van de burgers zal er meer voorspoed
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